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Autobus z dziećmi 
jadącymi do szkoły 
zjechał z drogi 
między Górzynem, 
a Ciechłowicami 
w gminie Rudna.

Do zdarzenia doszło w po-
niedziałek (10.10) na wąskiej 
gminnej drodze między wsiami. 
Z relacji kierowcy autobusu 
wynikało, że mijał się z busem 
jadącym z naprzeciwka. Auta 

nie zderzyły się, ale w trakcie 
robienia sobie miejsca na drodze, 
autobus zjechał na miękkie pobo-
cze. Jego ciężar spowodował, że 
auto zsunęło się z drogi. 
Nikomu nic się nie stało, nie 
doszło też do zderzenia między 
pojazdami. Autobus nie wymagał 
specjalistycznego sprzętu pomo-
cy drogowej. Z obniżonego po-
bocza wyciągnięto go za pomocą 
solidnego ciągnika rolniczego. 

 � (red)

Skrajna 
nieodpowiedzialność 
kierowcy hondy 
doprowadziła do 
czołowego zderzenia 
z prawidłowo 
jadącym busem. 

Do wypadku doszło (10.10) na 
drodze K36 w Siedlcach na trasie 
Lubin-Ścinawa. Z dostępnych 
informacji wynika, że kierowca 
hondy na górowskich tablicach 

rejestracyjnych jechał z Lubina, 
gdzie zabrał ze sobą pasażera. Na 
łuku w Siedlcach auto z dużym 
impetem wyleciało z zakrętu, 
znalazło się na przeciwnym pasie. 
Najprawdopodobniej kierowca 
jechał z nadmierną prędkością. 
Do tego wątpliwości w hondzie 
mógł budzić stan ogumienia. 
Opony były bardzo stare. Kie-
rowca i pasażer z hondy trafili 
do szpitala w Lubinie. 

 � (red)

Trzej kierowcy wyszli 
niemal bez szwanku. 
Pas w stronę Polkowic 
był zablokowany. 

Do zderzenia doszło przed go-
dziną szóstą (30.09). Od strony 
Polkowic w kierunku Lubina 
jechał opel vectra na lubińskich 
tablicach.
Na skrzyżowaniu z Zakładami 
Górniczymi Lubin pierwszeństwo 
przejazdu wymusił autobus skrę-
cający w stronę Polkowic. Kie-
rowca vectry ominął autobus, ale 
nie zapanował nad samochodem. 
Jego auto wjechało na przeciwny 
pas ruchu, gdzie uderzyło w forda 
focusa, który miał skręcać na ZG 
Lubin. Jak podaje portal DLU24.

pl  – samochód aż obróciło, a ry-
koszetem uderzona została jeszcze 
skoda fabia, stojąca za focusem. 
Vectra nadal ostro hamowała, na 
szczęście nie doszło do zderzenia 
z żadnym  z aut, które jechały 
w stronę Polkowic. Opel dachował 
i zatrzymał się w przydrożnym 
rowie na granicy lasu.
Na miejsce szybko przybyli ra-
townicy ze straży pożarnej i po-
gotowia ratunkowego. Wszyscy 
kierowcy sami wydostali się ze 
swoich aut. Pogotowie ratunkowe 
zabrało ich do szpitala. W trakcie 
badań lekarze nie stwierdzili 
zagrożeń.
Po zderzeniu, pas w kierunku 
Polkowic został całkowicie zablo-
kowany. W szczytowym momen-

cie korek dawnej sięgał fabryki 
domów, koło salonu VW-Audi. 
Policjanci ruchu drogowego 
z Lubina szybko zorganizowali 

objazd wypadku. Wprowadzono 
ruch wahadłowy na pasie drogi 
K3 w kierunku Lubina. 

 � (red)

Wypadek pod ZG Lubin

Czołowo
w Siedlcach

Autobus
w rowie
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Rozpoczęła się V edycja 
projektów EKO – Zdrowie 
finansowanych przez 
KGHM Polska Miedź 
S.A. W kilku miastach 
Zagłębia Miedziowego  
odbywa się szereg 
bezpłatnych zajęć na 
basenach dla 240 dzieci. 
Projekt uruchomiono 
w Lubinie, Legnicy, 
Polkowicach i Rudnej. 

W ciągu kilku godzin zapełniły 
się listy dla uczestników projektu 
Eko – Zdrowie skierowanego do 
dzieci od 5 do 10 lat. KGHM po raz 
kolejny zapewni ponad 200 dzie-
ciom bezpłatne zajęcia na basenie. 
Wszystko w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu jaką 
miedziowa spółka od lat realizuje  
na terenie, gdzie prowadzi działal-
ność przemysłową.
– Realizujemy program z nauki 
pływania. Dwie grupy 30 – osobo-

we biorą udział w tym programie. 
To dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
W zależności od umiejętności 
uczestników kwalifikujemy je do 
poszczególnych grup. Czasami są 
to dzieci, które już potrafią trochę 
pływać, a czasami są i takie, które 
wykazują nawet lekką panikę przed 
wejściem do wody. Radzimy sobie 
z tym. Mamy na celu, by te dzieci 
oswoić z wodą i przygotować do tego, 
by nie bały się w przyszłości wejść do 
wody, podjęły działania zdrowotne 
i korzystały z pływalni – mówi 
Konrad Marciniak, prezes MKS 
Pirania Lubin, który jest współorga-
nizatorem programu Eko – Zdrowie.
W ramach programu dzieci mają 
przed sobą 12 spotkań po 45 minut. 
KGHM  oprócz lekcji na pływalni 
przygotował w jesiennej edycji 
Eko – Zdrowie prawie trzymie-
sięczny projekt Nordic Walking dla 
dorosłych. W tym przedsięwzięciu 
również bezpłatnie weźmie udział 
240 osób w wieku 40+.

240 dzieci popływa w programie
Eko – Zdrowie

Fundacja KGHM
wspiera zdrowie
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Z okazji pierwszych 
urodzin sklep AGDom 
przygotował sporo 
promocji dla klientów. 
Lubinianie mogą  
świętować wyposażając 
swój dom w ciekawe, 
a zarazem niezbędne 
przedmioty. W punkcie 
przy A. Krajowej 25 czeka 
spory wybór asortymentu, 
który pochodzi głównie 
od polskich producentów. 
Za przystępne pieniądze 
dostaniemy dobrą 
jakość i niezłą markę.

Choć rynek i handel nie są dziś 
łatwe, to niektórym sklepom 
pisane jest, by być i prosperować 

z myślą o klientach. Sklep AG-
Dom świętuje 1. urodziny. Już 
rok przy ulicy A. Krajowej 25 na 
deptaku przy ulicy Mickiewicza 
punkt cieszy klientów ciekawym 
asortymentem dla domu. Przez 
12 miesięcy prowadzącym udało 
się rozwinąć i dostosować do 
potrzeb lubinian. Punkt cieszy się 
sporą popularnością ze względu na 
jakość oferowanego asortymentu, 
a zarazem przystępne ceny. - Na 
urodziny poza stałą comiesięczną 
promocją przygotowaliśmy cie-
kawą ofertę w zakresie polskich 

garnków emaliowanych, czajników 
i patelni, w tym przypadku patelni 
mineralnej 24 cm.   - mówi Piotr 
Błażkiewicz, właściciel sklepu 
AGDom. - Przez rok udało się 
wiele zrobić choćby w zakresie 
tekstyliów. Wprowadziliśmy 
większy asortyment z pościelą 
czy obrusami. Klienci przyjęli 
to bardzo dobrze. Podobnie jest 
w przypadku srebra, które naszym 
kupującym również przypadło do 
gustu. Zapowiadaliśmy wprowa-
dzenie małego AGD i udało się. 
Poszerzyliśmy nawet ofertę.  Sprze-
dajemy czajniki elektryczne, wagi 
elektroniczne, roboty kuchenne, 
blendery czy żelazka – informuje 
Piotr Błażkiewicz.
AGDom to sklep przemysłowy, 
w którym znajdziemy nie tylko 
drobne urządzenia AGD, ozdoby 
i dekoracje czy niezbędny w miesz-
kaniach asortyment kuchenny, 
pokojowy albo łazienkowy. To 
również przedmioty pojawiające 
się okazjonalnie np. dekoracje 
świąteczne. Wielu klientów poszu-
kujących drobne upominki w tym 

punkcie znajdzie ich spory wybór. 
Warto podkreślić, że większość 
oferowanych produktów pochodzi 
od polskich producentów. - Garnki 
i porcelana przyjęły się wśród 
naszych klientów bardziej niż 
przedmioty plastykowe. Wiodącą 
marką w naszym sklepie jest 
Valdinox, która szczyci się 
sprzedażą garnków mineralnych, 
odlewanych. To w tym momencie 
jedna  z najlepszych na rynku. 
Inna warta uwagi firma to Silesia 
Rybnik. Są to polskie emaliowane 

garnki  i czajniki w bardzo sze-
rokim asortymencie, różnych 
wzorach i kształtach.  Warto 
też zwrócić uwagę na porcelanę 
Chodzież. Większość tej serii 
można u nas kupić.  - dodaje Piotr 
Błażkiewicz.
Część mieszkańców Lubina może 
znać propozycję sklepu AGDom 
z comiesięcznych gazetek promo-
cyjnych. Jest to jednak niewielki 
nakład egzemplarzy, które poja-
wiają się co jakiś czas w różnych 
regionach miasta.

 AGDom z świętuje roczek

Towar z klasą na przeciętną kieszeń

Objazdowe “jadłodajnie” 
na kółkach trafiły do 
Lubina i przyciągają 
wielu mieszkańców. 
Jeszcze do godziny 
18.00 w niedzielę 2 
października można 
było spróbować 
niecodziennych posiłków, 
jakie serwują restauracje 
zwane Food Truckami, 
jeżdżące po całym kraju.  

Galeria Cuprum Arena organi-
zując Food Truck Show trafiła 
w oczekiwania lubinian. Od so-
boty 1 października do niedzieli 
2.10 do godziny 18.00 można 
było skosztować posiłków, o które 
trudno w  zwykłych barach, pu-
bach czy restauracjach. – Patrząc 
dziś na to, co się dzieje, wszystko 
wskazuje na to, że osiągniemy 
sukces. Nie wykluczamy, że bę-
dzie powtórka takiej imprezy, bo 
chyba trafiliśmy w oczekiwania 
lubinian  – mówiła Ewa Sieńko, 
manager ds. marketingu w Gale-
rii Cuprum Arena. – Menu jest 

bardzo bogate, choć mogłoby być 
więcej rozmaitości dla wegetarian 
– mówi Małgosia z Lubina.
Jak zapewniają właściciele 
Food Trucków, ich jedzenie 
nie jest typowym z rodzaju fast 
food, bo wszystko jest świeże 
i przygotowywane na miejscu 

z prostej przyczyny – restauracje 
na kółkach nie są przystosowane 
do przechowywania mrożonek. 
Dzięki temu kupujący mogą 
mieć pewność, że żywność jest 
zdrowa i nikt jej przed podaniem 
nie rozmraża.
– Bardzo często mam okazję spo-

żywać te posiłki we Wrocławiu. 
W Lubinie food trucki są chyba po 
raz pierwszy. To w końcu jakieś 
urozmaicenie menu i może zado-
wolić bardzo wielu miłośników 
innowacyjnego żywienia – mówi 
Mateusz, który na co dzień miesz-
ka i studiuje we Wrocławiu.

Food Truck w Galerii Cuprum Arena 

Nie w barze, a z jeżdżącej budki
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Wysokość górniczych 
pensji od lat jest “wodą 
na młyn” dla tych, 
którzy z kopalnią nie 
są związani, a oceniają 
zarobki załogi KGHM 
i w słowach nie 
przebierają. Temat 
w umiejętny sposób 
podjął młody lubinianin, 
który od jakiegoś czasu 
mieszka i pracuje 
we Wrocławiu. 

Mariusz Najwer, były lubiński 
dziennikarz wsadził przysłowio-
wy “kij w mrowisko”. Na swoim 
wideoblogu broni  górników, nie 
żałuje słów krytyki tym, którym 
górnicze zarobki są “solą w oku”.
Mariusz Najwer jest lubiniani-

nem, ale jakiś czas temu wyjechał 
i pracuje we Wrocławiu. Tam 
też mieszka, ale korzeni się nie 
wstydzi. Promuje swoje miasto, 
gdzie może. Tym razem posłużyło 
mu do tego jego hobby. Niespełna 
30 – letni wideobloger ostatni od-
cinek swoich rozważań poświęcił 
górnikom, a w szczególności ich 
zarobkom i tym, którzy bezlito-
śnie zazdroszczą załodze KGHM 
Polska Miedź S.A..
– Znam ludzi, którzy nigdy nie 

widzieli kopalni na oczy, ale 
chętnie zaglądają górnikom do 
kieszeni – mówi lubinianin, Ma-
riusz Najwer, który udostępnił 
właśnie w sieci film pt. “Szczerze 
o GÓRNIKACH”.
Trzeba przyznać Najwerowi, że 
w swoim materiale nie zostawił 
suchej nitki na ludziach krytyku-
jących  górników i ich zarobki.  Jak 
sam mówi, “ten film skierowany 
jest do tych, którzy nigdy nie zje-
chali do kopalni, ale mają w tej 
kwestii najwięcej do powiedzenia”.
Długo nie trzeba było czekać. Film 
zaczęto publikować na kilku porta-
lach społecznościowych. W sieci 
zawrzało, jak to zwykle bywa przy 
okazji rozmów o zarobkach miedzio-
wej załogi. Pojawiły się różnorodne 
komentarze. Internauci prowadzą 
“wojnę” na słowa.  – A czy rodzice 
“nie górników” nie poświęcają się, 
by ich dzieci mogły żyć lepiej? Nie 

wzruszyłem się niestety – napisał 
jeden z internautów.  – Szczęść 
Boże wszystkim górnikom. W stu 
procentach zgadzam się z Tobą. 
Nie rozumieją tego ci, którzy nie 
mają styczności z górnictwem [...] 
Ci ludzie nie mają pojęcia, co to 
tąpnięcie i zerwanie z łóżka, by tylko 
zobaczyć, która jest godzina. I czy to 
strzelanie między zmianami, czy 
znów ktoś może ginie – pisała inna 
internautka.
Twórca filmu choć nigdy nie pra-

cował w kopalni, kilkakrotnie miał 
okazję widzieć warunki panujące 
pod ziemią. Mariusz Najwer jako 
lokalny dziennikarz skorzystał 
z możliwości zjazdu pod ziemię 
podczas wycieczek zorganizowa-
nych przez KGHM dla mediów. Po 
części więc wie, co mówi.
– Kiedy mówię, że jestem synem 
górnika, to mówię to z dumą 
i podniesioną brodą. Na przekór 
wszystkim krzywym spojrze-
niom – mówi Najwer. – Opinia 
o tym, że Lubin to kraina mlekiem 
i miodem płynąca, to opinia fru-
stratów zakompleksionych przez 
majestat swojego lenistwa. Część 
złośliwców zazdrosnych o zarobki 
w kopalni powinno chyba wziąć się 
mocniej do pracy i przestać udawać 
profesorów z niewidzialnym dyplo-
mem z ekonomii – dodaje młody 
lubinianin.

 � (mm)

W sieci zawrzało – wideobloger z Lubina kruszy kopię
o górnicze zarobki

Szczerze o górnikach...
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DAMY CI DOBRY

MASZ DŁUGI?
POMOŻEMY CI Z NICH WYJŚĆ!

BEZ BIK SZYBKA DECYZJA MAŁE RATY

NAWET JEŚLI MASZ KOMORNIKA

 

Lubin: ul. Chrobrego 1B
tel. 76 759 20 88, 76 759 20 83

DAMY CI DOBRY

od 2,9%
KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA

Pewny
start

Sprzedawca/Kasjer, nr ref. SK/FOD_FRSCH/LUBIN
w Dziale Art. Spożywczych oraz Świeżych  
Miejsce pracy: market w Lubinie, ul. Zwierzyckiego 2 

Jesteśmy jednym z największych międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych. Dynamicznie się 
rozwijamy, osiągamy coraz lepsze wyniki i zawsze gramy fair. Inwestujemy w rozwój każdego pracownika, 
stawiamy na motywację i zaangażowanie. Oferujemy możliwości, wyzwania i stabilną przyszłość.

Twoje zadania:
Do Twoich obowiązków będzie należało dbanie o odpowiednią ekspozycję towaru, zatowarowanie skle-
pu,  przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych, jak również dbanie o uprzejmą 
obsługę klienta. W Twoich rękach będzie świeżość i jakość naszych produktów. Do Twoich zadań będzie 
należała również szybka i staranna obsługa klientów przy kasach, jak również zapewnienie regularnej 
i płynnej odprawy kasowej.  

Oczekujemy od Ciebie:
• Znajomości zasad obsługi klienta
• Sumienności i zaangażowania.

Zapewniamy Ci:
• Odpowiedzialne i ciekawe wyzwania
• Rozwój poprzez różnorodność zadań
• Zaufanie i uznanie oraz możliwość awansu
• Dynamikę pracy w zespole
• Atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny.

Prosimy o przesłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym na wskazany adres.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.”.

rekrutacja@kaufland.pl
Czekamy właśnie na Ciebie!
www.kaufland.pl/kariera

Dla mnie
w sam raz!

Ostatnie kilkanaście dni to 
gorący temat aglomeracji 
kanalizacyjnej czyli pomysł 
wójta aby zlikwidować gminne 
oczyszczalnie i podłączyć się 
do miasta. Część radnych ro-
zesłała do mieszkańców ulotkę 
z tą informacją. Po co, jaki był 
tego cel?
- Powód był prosty, bo mieszkań-
cy nic nie wiedzą na ten temat. 
Pracownicy urzędu gminy i wójt 
pracowali nad tym pomysłem i zna-
li go od kilku miesięcy. A radni, 
na których spoczywa największa 
odpowiedzialność, bo to oni gło-
sują i decydują dowiedzieli się 
w ostatniej chwili. T.Kielan dał im 
tylko 6 dni aby się zastanowili. To 

sytuacja niedopuszczalna i takie 
skryte działania wójta, budzą 
szereg wątpliwości oraz nieuf-
ność co do jego zamiarów. Decyzję 
w sprawie utworzenia aglomeracji 
powinni podjąć mieszkańcy to ich 

pieniądze, nie radnych i nie wójta. 
Wójt i radni są wybierani na 4 
letnią kadencję, za dwa lata już 
ich nie będzie. Ale decyzja przez 
nich podjęta-dobra lub zła, będzie 
skutkowała na wiele, wiele lat.  
Jakie mogą być najpoważniej-
sze skutki tego pomysłu wójta?
Mieszkańcy powinni mieć uczciwą 
informację o zaletach i wadach tej 
decyzji. Za kilkanaście miesięcy 
po likwidacji gminnych oczysz-
czalni i włączeniu się do miasta 
mogą nastąpić podwyżki cen, 
bo w mieście są one wyższe od 
Naszych. Wójt mówi, że tak nie 
będzie, bo 4 miejscowości z gminy 
już są w aglomeracji z Lubinem 
i płacą tyle samo, co pozostałe 27 

miejscowości. Tak to prawda, ale 
tylko dlatego, że gmina kilka lat 
temu postanowiła dopłacać wszyst-
kim mieszkańcom za wodę i ścieki 
brakującą różnicę kosztów, tak aby 
wszyscy płacili po równo i nie czuli 

się pokrzywdzeni. W końcu będzie 
tak, że ceny wzrosną i gminy nie 
będzie stać na dopłaty i stracą 
wszyscy.
Wójt twierdzi, że z projektu 
aglomeracji gmina będzie 
mogła się wycofać jeśli taka 
będzie wola mieszkańców?
- Takiej możliwości już nie będzie, 
ponieważ 6 z 8 Naszych gminnych 
oczyszczalni zostanie zniszczo-
nych. Uzależnimy się całkowicie 
od władz miasta Lubina. To oni 
będą dyktowali ceny za ścieki 
Naszym mieszkańcom. Wójt 
mówi, że to nie prawda i Nasze 
oczyszczalnie pozostaną. To 
oszustwo. Wystarczy przeczytać 
dokumenty, które przygotowali 
sami urzędnicy wójta. Jest w nich 
napisane wyraźnie-„oczyszczalnie 
podlegają likwidacji oraz nastąpi 
ich rozbiórka”. To są zdania napi-
sane przez urzędników. Więc albo 
wójt nas oszukuje albo nie wie, 
o czym mówi. Niestety już słyszę, 
że mówi się tylko o dobrych rze-
czach a zagrożenia są przez wójta 
pomijane. Zapewne w następnym 
wydaniu „Wiadomości Gminnych” 
rozpocznie się manipulacja fakta-
mi, opisywanie tylko pozytywnych 
skutków i atak na radnych, którzy 
mieli odwagę poinformować 
o wszystkim mieszkańców. Rad-
nym, którzy chcą mówić o nega-
tywnych skutkach tego pomysłu 
nie pozwala się nic powiedzieć 
w gazecie gminnej. Uważam, że 
„Wiadomości  gminne” należą do 
wszystkich mieszkańców i dobrze 
by było, aby rzetelnie przedsta-
wiano w nich  problemy gminne, 
wskazując zarówno na korzyści, 
jak i  zagrożenia z nich wynikające.  
Jak dotychczas to mamy tylko festi-
wal super  pomysłów i obiecanek.

 � (red)

Wieści z gminy Lubin. Rozmowa z Barbarą Skórzewską Przewodniczącą klubu 
radnych „Razem dla Gminy Lubin”

Zbyt wiele
niejasności
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KGHM

To miejsce na 
reklamę

kosztuje
60 zł netto

kontakt 603 320 338

Uczniowie SP 9 w Lubinie 
mieli niecodzienną 
okazję poznania istotnych 
informacji o ziemi. 
W ubiegłym tygodniu 
Główny Inżynier Geolog 
z KGHM Polska Miedź 
S.A. złożył wizytę 
w placówce, by zarówno 
tym najmłodszym 
uczniom, jak i tym nieco 
starszym przybliżyć 
geologiczne tajemnice. 

Wojciech Kaczmarek, w ramach 
wolontariatu odwiedza najmłod-
szych mieszkańców Lubina 
w szkołach, by w sposób nietu-
zinkowy przybliżyć im wiedzę 
o Ziemi. Oczywiście z racji regio-
nu, w jakim się znajdujemy główny 
punkt stanowi złoże rud miedzi, 
ale przy okazji mali lubinianie 
dowiadują się ciekawych rzeczy 
o minerałach i skałach w ogóle.
– Zajęcia dla dzieci przedszkolnych 
oraz najmłodszych klas szkoły 
podstawowej odbywają się na 

dywanie. Na środku wysypane są 
okazy/próbki minerałów i skał. 
Dzieci poznają metody badań 
minerałów i skał przy użyciu 
prostych narzędzi, jak lupa, płyt-

ka ceramiczna, rylec czy szkło. 
Uczymy się rozpoznawać minerały, 
rodzaje skał, struktury, cechy, jak 
barwa, twardość, ciężar obj, rysa, 
smak, zapach, połysk, łupliwość 
itp.  Sporo czasu poświęcamy na 
minerały Polskiej Miedzi. Oprócz 
tego spotkanie jest okazją, by prze-
kazać najmłodszym kilka faktów 
z historii Ziemi – od Wielkiego 
Wybuchu do dziś – mówi Wojciech 
Kaczmarek, Główny Inżynier 
Geolog KGHM Polska Miedź S.A. 
– Wszystko to ma formę bardziej 
zabawy niż nauki. Ważne jest to, 
aby każde dziecko mogło dotknąć, 
zobaczyć i zbadać samodzielnie. 
Zwykle w toku warsztatów okazuje 
się, że wielu młodych uczestników 
ma rodziców związanych zawodo-

wo z KGHM Polska Miedź S.A.. 
Dzieci chętnie opowiadają o pracy 
rodziców w zakładach KGHM – 
dodaje Wojciech Kaczmarek.
Dla klas starszych szkoły podsta-
wowej i dla gimnazjalistów główny 
inżynier geolog przygotowuje 
zajęcia w ławkach, na których są 
rozłożone minerały i skały oraz 
sprzęt do badań.
– Uczymy się rozpoznawać mi-
nerały i skały oraz poznajemy ich 
klasyfikacje i dowiadujemy się jak 
powstały. Do tego przygotowuję 
prezentację multimedialną na 
temat metod badań minerałów 
i skał. W drugiej części zajęć dla 
starszych dzieci pokazuję prezen-
tację na temat złoża rud miedzi 
KGHM Polska Miedź S.A. Mówię 

o tym,  jak powstało, jaka jest jego 
budowa geologiczna. Prezentacja 
uzupełniona jest badaniem próbek 
minerałów i skał Polskiej Miedzi.
Po zajęciach i dawce geologicznych 
informacji wszystkie dzieci  i na-
uczyciele dostały drobne upominki 
od KGHM Polska Miedź S.A.
Jak się okazuje w głowach małych 
słuchaczy zostaje po takiej lekcji 
sporo wiedzy.
– Pan geolog mówił o kamieniach. 
Pokazywał nam je. To były mi-
nerały, a nie takie zwykłe jak na 
podwórku. Niektóre były kolorowe 
i bardzo ładne. Widziałam już takie 
u mojej mamy, bo też ma dużo 
takich. – mówi Ada Frankiewicz, 
9 latka z III a. – Geolog poka-
zywał różne minerały, niektóre 
minerały były miękkie, a inne 
twarde.  – dodaje  Filip, uczeń tej 
samej klasy. – Minerały biorą się 

sprzed 500 mln lat temu. Wtedy był 
wybuch gwiazd. Zapamiętałem też, 
że te minerały były różnego kolo-
ru – zielone, diamentowe i solne. 
Geolog pracuje w kopalni i bada je 
na dole – opowiadał ze szczegółami 
Wiktor Widryński.- Odkrywanie 
tajemnic świata jest ciekawe – 
mówi Mikołaj. – Używaliśmy 
różnych przyrządów, np nożyka. 
Po miękkich skałach można było 
pisać nożykiem. Patrzyliśmy też 
jakie kamienie reagują z kwasem 
solnym – dodaje Mikołaj.
Wychowankowie Ewy Musialik 
z III a długo jeszcze będą wspo-
minać niecodzienną lekcję z geo-
logiem. Choć większość chłopców 
zapewniała, ze w przyszłości chce 
zostać piłkarzami, to ciekawostki 
geologiczne skutecznie zaprzątnęły 
ich uwagę.

 � (red)

Lekcja o geologii z geologiem KGHM

Nietuzinkowa wiedza o Ziemi
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Jak grzyby po przysłowiowym 
deszczu powstają nowe bloki 
operacyjne, które docelowo 
mają służyć głównie zabiegom 
i operacjom okulistycznym i la-
ryngologicznym. Wysoki standard 
zastosowanych rozwiązań sprawia 
jednak, że zarówno pomieszczenia, 
jak i umieszczone w nich urządze-
nia mogą być wykorzystywane 
również dla innych specjalności 
medycznych. - Remont sal wraz 
z wyposażeniem będzie kosztował 
blisko 6 mln złotych – informuje 
Piotr Milczanowski, prezes 
zarządu MCZ S.A. - Całkowita 
przebudowa i wyposażenie bloków 
operacyjnych to w ostatnim czasie 
największa inwestycja w Lubinie. 
Personel czekał na to ze znie-
cierpliwieniem. Nowe warunki 
podniosą nie tylko jakość usług. 
Podniesie się bezpieczeństwo nie 
tylko pacjentów, ale też personelu 
ze względu na szeroko zastoso-

waną na blokach operacyjnych 
miedź przeciwdrobnoustrojową 
– informuje Piotr Milczanowski. 
W tym miejscu trzeba podkreślić, 
że powierzchnie dotykowe w szpi-
talu MCZ w Lubinie zastosowane 
były już w innych miejscach. 
Tym razem elementy miedziane 
antybakteryjne to również po-
wierzchnie łóżek operacyjnych 
czy stolików zabiegowych, krótko 
mówiąc miejsca, gdzie kładziemy 
lekarstwa i sprzęt medyczny. Miedź 
przeciwdrobnoustrojowa jest nie-
zastąpiona w profilaktyce zakażeń 
szpitalnych. Zagranicą stosowana 
jest na szerszą niż w polskich szpi-
talach skalę. Lubińska placówka 
wyróżnia się pod tym względem 
na tle całego kraju. 
Nowe bloki operacyjne były 
faktycznie długo wyczekiwane 
przez biały personel MCZ S.A. - 
Znacząco podniesie się standard 
warunków, w jakich będą leczeni 

pacjenci i w jakich będzie pracował 
personel - mówi doktor Grzegorz 
Klimczuk, koordynator oddziału 
otolaryngologicznego szpitala 
MCZ S.A. w Lubinie – Czeka-
liśmy wiele lat na taki standard 
światowy. Warto jednak czasami 
dłużej poczekać, by móc zastoso-
wać może droższe, ale wyższej 
jakości materiały wykorzystane 
do remontu bloków, wykończenia 
ich z zastosowaniem najnowocze-
śniejszych technologii. Elementy 
z miedzi to światowe standardy. 
Jesteśmy jednym z pierwszych 
szpitali, który to w naszym re-
gionie stosuje. Dowiedziono, że 
powierzchnie wykonane ze stopów 
miedzi działają bakteriobójczo, 
bakteriostatycznie w porównaniu 
z innymi dotąd stosowanymi ma-
teriałami. Wyższe standardy to nie 
tylko powierzchnie pomieszczeń  
Sprzęt w który będziemy uzbrojeni  
do wykonywania operacji jest też 

wyższej klasy i z zastosowaniem 
najnowocześniejszych technolo-
gii. To oznacza nie tylko wyższe 
bezpieczeństwo dla pacjenta, 
ale też pracowników leczących 
chorych. To na pewno łatwiejsza 
praca, wygodniejsza i o wiele przy-
jemniejsza. Sale będą większe, 
klimatyzowane, wentylowane a to 
oznacza, że wszyscy będą mniej 
się męczyć pracując na tych blo-
kach. Cały blok będzie składał się 
z czterech sal operacyjnych, z sal 
przygotowawczych, wybudzeń 
i pooperacyjnych. To będzie jed-
nostka  funkcjonalna, nowoczesna, 
gdzie będzie można przeprowadzać 
różnego typu zabiegi. Z racji tego, 
że od lat  integralną częścią tego 
szpitala są oddziały laryngolo-
giczny i okulistyczny to my przede 
wszystkim tu operowaliśmy 
i jako  pierwsi zaczynami. Nasi 
menadżerowie na pewno wykorzy-
stają potencjał, który tkwi w tych 

pomieszczeniach – mówi doktor 
Grzegorz Klimczuk. 
Warto powiedzieć, że siłę nowych 
bloków operacyjnych stanowią nie 
tylko nowe standardy wyposażenia 
czy urządzenia, ale przede wszyst-
kim załoga, co podkreśla zarówno 

koordynator oddziału otolaryngolo-
gicznego jak i zarząd MCZ. 
Drugi etap prac przy przebudo-
wie bloków operacyjnych trwa. 
Pomieszczenia nabierają nowych 
kształtów i funkcji. Koniec prac 
przewidziano jeszcze w tym roku. 

Część bloków operacyjnych szpitala MCZ S.A.  gotowa. Reszta przed końcem roku.

Największa inwestycja MCZ S.A. - 
bloki operacyjne -  na półmetku

Pierwszy etap remontu  bloków operacyjnych  w szpitalu MCZ S.A. w Lubinie praktycznie 
zakończony. Dwie sale operacyjne są już gotowe i wyposażone. Na pacjentów czekają 
też pomieszczenia przygotowujące do zabiegów oraz sale do wybudzeń. Standardy 
zasługują na miano nie tylko europejskich, ale światowych. Druga tura prac prowadzona 
jest w bliźniaczo podobnej części bloków operacyjnych. Do końca roku pomieszczenia będą 
służyły pacjentom nie tylko z terenu Zagłębia Miedziowego. 

r e k l a m a
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Uroczystość jubileuszowa od-
była się w Cechowni ZG Rudna. 
Obecni byli na niej członkowie 
Związku Pracodawców Polska 
Miedź, władze KGHM oraz wielu 
zaproszonych gości jak lokalni 
samorządowcy, Marszałek Woje-
wództwa Cezary Przybylski oraz 
władze Pracodawców RP. Jak 
każda uroczystość jubileuszowa 
tak i ta była okazją do podsumo-
wań i wspomnień początków 
Związku. Założycielem ZPPM 
był Andrzej Katulski, obecnie 
pracownik KGHM Polska Miedź 
S.A. – Dzięki temu związkowi 
osiągnąłem wszystkie moje suk-
cesy. Pamiętam początki. To był 
rok 1996. Uczyliśmy się tworzyć 
nową strukturę, która wypełniała 
swojego rodzaju pustkę. Były 
związki zawodowe i rząd a nie było 
związku pracodawców. Wtedy, 
gdy były trudne okresy, nawet 
i cenowe potrafiliśmy stworzyć 
dużą grupę podmiotów zależnych 
i niezależnych. Dziś jesteśmy już 
równorzędnym partnerem ze 
związkami zawodowymi. Wierzę 
w to, że wszystkie założenia uda 
się osiągnąć – zapewnia Andrzej 
Katulski.
Związek Pracodawców to grupa 
która dzięki ścisłej współpracy 
pomaga pracodawcom w co-
dziennym prowadzeniu biznesu 
w różnorodnej formie. – Ostatnie 
dwie dekady to czas szczególny 
w historii naszego państwa. Wtedy 
powstawał Związek Pracodawców 
znacznie wpłynął na zakres i tempo 
przemian minionego dwudziestole-
cia. To miliony przedsiębiorczych 
Polaków zbudowało gospodarczy 
fundament dzisiejszego państwa. 
Przez cały czas kreowaliśmy 
korzystne warunki działalności 
pracodawców, by wspólnie z part-
nerami społecznymi zbudować 

w naszym regionie nowoczesne 
środowisko pracy. Organizacja 
pracodawców stanowiła zawsze 
platformę dyskusji z jednej strony 
ze związkami zawodowymi, 
z drugiej z parlamentem i rzą-
dem. W ten sposób uczymy się, 
jak wypracowywać konsensus 
nawet w trudnych sprawach. To 
zadanie kontynuujemy, ale po 20 
latach stają przed nami nowe, inne 
zadania. To my powinniśmy w co-
dziennych działaniach pamiętać, 
że obowiązkiem pracodawców jest 
dbałość o podmiotowe traktowanie 
partnerów gospodarczych spo-
łecznych i konsumentów, dbałość 
o jakość produktów i usług oraz 
dotrzymywanie handlowych umów 
– mówił w swoim wystąpieniu 
podczas uroczystości Krzysztof 
Skóra, prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. – Dzięki dzia-
łaniom Związku Pracodawców 
Polska Miedź łatwiej jest roz-

wiązywać problemy, bo można je 
omówić i spojrzeć na nie z innej 
perspektywy. Dzięki dziesiątkom 
konferencji, kongresów i spotkań 
organizowanych przez Związek 
Pracodawców Polska Miedź tysiące 
ludzi miało okazję zdobyć nowe 
kompetencje, przedyskutować 
istotne problemy oraz skorzystać 
z doświadczeń innych. – mówił 
Krzysztof Skóra, prezes zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.
Goszczący na spotkaniu Marszałek 
Województwa Cezary Przybylski, 
podkreślał wagę istnienia tej jed-
nostki . – Chciałbym pogratulować 
tych 20 lat pracy na rzecz nie tylko 
pracodawców, ale też na rzecz rze-
szy ludzi, którą zatrudniają. Zwią-
zek Pracodawców Polska Miedź 
zrzesza blisko 100 firm z Dolnego 
Śląska, które zatrudniają blisko 
30 tys. ludzi. Nie tylko za duży 
kapitał chcę podziękować. Rozwój 
Dolnego Śląska w dużej mierze 

związany jest z KGHM , a tym sa-
mym ze Związkiem Pracodawców 
Polskiej Miedzi. To nie tylko więc 
dynamiczny rozwój gospodarczy, 
ale przecież za tymi firmami, za 
KGHM kryje się potężny potencjał 
intelektualny. Bardzo wiele zależy 
od innowacyjności w gospodar-
ce. Chcę bardzo podziękować 
za dotychczasową współpracę 
pomiędzy KGHM Związkiem 
Pracodawców a samorządami, za 
wspieranie i sportu i kultury oraz 
wiele inicjatyw przeprowadzanych 
przez samorządy. Życzę wam wiele 
satysfakcji i dobrych decyzji – mó-
wił Marszałek Cezary Przybylski.
Uroczystość była okazją do wrę-
czenia ważnej statuetki. Związek 
Pracodawców Polska Miedź z rąk 
wiceprezydenta Pracodawców RP 
otrzymał Nagrodę Dolnośląski 
Gryf, która jest bardzo prestiżo-
wym wyróżnieniem.
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20 lat minęło – jubileusz Związku Pracodawców Polska Miedź

Gryf dla miedziowych 
pracodawców
Związek Pracodawców Polska Miedź obchodzi w tym roku 20 – lecie. Grupa zrzesza obecnie ponad 100 
pracodawców z całego Dolnego Śląska. Wielu z nich brało udział w uroczystości zorganizowanej z okazji rocznicy 
powstania. Odświętna biesiada była okazją do wyróżnienia firm, które w szczególny sposób zasłużyły się 
w działanie związku. ZPPM otrzymał podczas uroczystości ważną Nagrodę Dolnośląskiej Izby Gospodarczej – 
Dolnośląski Gryf.
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wydarzenia

Małe lubinianki mają już gdzie 
grać w piłkę nożną. Treningi 
pod okiem profesjonalisty od-
bywają się w nowej Akademii 
Piłkarskiej FemGol Lubin. 
Dziewczynki trenują na boisku 
“na zakręcie”. W chłodne dni 
będą miały do dyspozycji salę 
gimnastyczną ZSZiO przy KEN. 
Choć jest już sporo chętnych, 
to miejsca dla małych piłkarek 
jeszcze się znajdą.
Do Akademii Piłkarskiej FemGol 
Lubin mogą zgłosić się dziew-
częta od 5 roku życia do 12 lat. 
Formacja dopiero ruszyła. Treningi 
odbywają się dwa razy w tygodniu. 
Jak dotąd w stolicy polskiej miedzi 
dziewczęta nie miały zbyt wiele 
możliwości, by pielęgnować pił-
karską pasję. – Widać, ze zaintere-
sowanie jest z treningu na trening 
coraz większe. To bardzo cieszy. 
Nabór trwa od połowy września, 

ale wciąż mamy jeszcze miejsca 
– mówi Damian Rynio, trener 
FemGol Lubin, który wcześniej 
trenował dziewczęta w grupach 
młodzieżowych we Wrocławiu 
oraz ekstraligę kobiet.
Lubinianki lgną do Akademii 
i chętnie przychodzą na treningi, 
które odbywają się na razie dwa 
razy w tygodniu w poniedziałki 
i czwartki od 16:30 na boisku 
ZSZiO przy KEN w Lubinie.

Akademia Piłkarska FemGol Lubin

Lubinianki trenują

Mija już 20 lat od 
momentu wyodrębnienia 
z ZG Rudna oddziału 
Zakład Hydrotechniczny. 
OD 1 stycznia 1996 
oddział nadzoruje obiekt 
Żelazny Most, czyli 
Obiekt Unieszkodliwiania 
Odpadów Wydobywczych. 
W czwartek ( 29 
września) w legnickiej 
Akademii Rycerskiej, 
a dokładnie w Sali 
Królewskiej odznaczono 
i wyróżniono wielu 
pracowników Zakładu 
Hydrotechnicznego. 

Na uroczystej akademii z okazji 
jubileuszu 20 – lecia Zakładu 
Hydrotechnicznego wyróżniono 
i odznaczono pracowników tego 
oddziału KGHM Polska Miedź 
S.A. Na wniosek dyrektora naczel-
nego nadano odznaki „Zasłużony 
dla Oddziału Zakład Hydrotech-
niczny” za zasługi stanowiące 
wkład w rozwijanie działalności 

Oddziału. Po części oficjalnej 
prof. Waldemar Świdziński z In-
stytutu Budownictwa Wodnego 
PAN wygłosił referat pt. „Dobrze 
rozwinięty system monitoringu 
podstawą bezpiecznej eksploatacji 
i rozbudowy OUOW Żelazny Most 
-wzorzec dla innych tego typu 
obiektów w kraju i na świecie”.
Wśród wyróżnionych osób był 
Mariusz Bartosik, który w Zakła-
dzie Hydrotechnicznym pracuje od 
samego początku. Jak podkreśla 
był z ZH związany od 1983 roku, 
jeszcze zanim wydzielono oddział 
z Zakładów Górniczych Rudna. 
– Długie lata byłem elektromon-
terem, zaś ostatnie lata pracuję na 
oddziale automatyki przemysłowej. 
Cała technologia zmieniła się ra-
dykalnie. Sam monitoring obiektu 
wygląda wspaniale. Pomiary tech-
nologiczne są skomputeryzowane 
i archiwizowane, a praca dla nas 
jest dużo łatwiejsza. Dokształcamy 
się cały czas – mówił Mariusz 
Bartosik.
Mówiąc o OUOW Żelazny Most 

warto wspomnieć, że jest to część 
KGHM Polska Miedź S.A. , bez 
której proces technologiczny nie 
byłby możliwy. Żelazny Most to 
zbiornik o powierzchni sięgają-
cej dziś prawie 1600 hektarów 
i pojemności przekraczającej 590 
mln metrów sześciennych. Jest 
to miejsce, do którego odprowa-
dzane są odpady powstające przy 
flotacji rudy miedzi w Zakładach 
Wzbogacania Rud. Istniejący 
obiekt zaczęto budować w 1974 
roku. Dziś to największy w Europie 
obiekt tego rodzaju. W zbiorniku 
zachodzi proces klarowania, po 
którym woda wraca do obiegu 
technologicznego przez system 
wież i rurociągów i  jest wykorzy-
stywana w w produkcji ponownie. 
Prawie 70% odpadów, które trafia 
do zbiornika wykorzystywane jest 
w dalszej nadbudowie i uszczel-
nianiu czaszy obiektu, a pozostała 
ilość ulega unieszkodliwianiu.
Jak informuje Biuro Prasowe 
KGHM Polska Miedź S.A. , obiekt 
Żelazny Most jest dziś jednym 

z najlepiej monitorowanych tego 
typu obiektów na świecie. Geo-
dezyjna sieć obserwacyjna, słu-
żąca do badań deformacji korony 
i przedpola zbiornika, liczy aż 500 
punktów badawczych. Zmiany 
poziomu i ciśnienia wody w osa-
dach i podłożu można obserwować 
dzięki sieci ponad 2400 piezome-
trów oraz przetworników ciśnienia, 
które są zainstalowane w zaporach 
i na przedpolu składowiska. Po-
nadto, jest wyposażony w kilka-
set innych urządzeń służących 
do monitoringu obiektu zgodnie 
z metodą obserwacyjną, polegającą 
na okresowych analizach wyników 
monitoringu geotechnicznego 
zachowania się obiektu, które po-
twierdzą lub zmodyfikują kryteria 
projektowania przyjęte dla dalszej 
rozbudowy obiektu .
Prowadzony jest również szeroko 
zakrojony monitoring geotechnicz-
ny i środowiskowy.
Zakład Hydrotechniczny zajmuje 
się też dostawą piasku do podsa-
dzania wyrobisk z użytkowanej 

piaskowni Obora, której łączne 
wydobycie od początku istnienia 
Oddziału przekroczyło już 29 mln 
m3. Odpowiedzialny jest również 
za dostarczenie wody technolo-
gicznej służącej do bieżącej pro-
dukcji, której przetransportowano 
już ponad 3 miliardy. Oddział 
administruje również nieczynnymi 
OUOW Gilów, Wilków po byłej ko-

palni Lena oraz składowiskami po 
dawnej kopalni Konrad w Iwinach. 
W zarządzie Oddziału znajduje się 
ponad 3200 ha terenów przemysło-
wych, leśnych i gruntów rolnych. 
Zakład Hydrotechniczny zarzą-
dza rozległą siecią rurociągów 
wodnych i odpadowych o łącznej 
długości ponad 150 km. 
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Zakład Hydrotechniczny ma już 20 lat

Bez tego miejsca nie ma KGHM
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łąki

wysoko
w

Tatrach

sto ich w
wieku

narzuta
na

tapczan

budowla
w

jeziorze

epide-
mia

stolica
rejonu

La
Mancha

drapież-
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Baran 21.03-20.04
Pora na gruntowne porządki, 
szybko załatw zaległe sprawy. 
Dopisze szczęście w serco-
wych kwestiach. Już wkrótce 
jesienne wieczory będziesz 
spędzać w dobrym towarzy-
stwie. Na koniec tygodnia 
emocje mogą sięgnąć zenitu.

Byk 21.04-21.05
To dobry czas dla Byków we 
wszsytkich obszarach życia. 
Wiele spraw znajdzie teraz 
rozwiązanie. Będziesz chętny 
do działania a relacje z ludźmi 
będą bardzo dobre. Nie bój się 
wyrażać swoich uczuć.

Bliźnięta 22.05-20.06
Twoje atuty teraz to spory 
wdzięk, zwiększona lekkość 
bytu oraz umiejętność pro-
wadzenia konstruktywnego 
dialogu. Dobry czas na zdo-
bycie nowych, przydatnych 
umiejętności, np. prawa jazdy 
lub nauki języka obcego.

Rak 21.06-22.07
Nie spiesz się z niczym, czekaj 
na rozwój sytuacji. W końcu 
i tak wyjdziesz na swoje. Wy-
hamuj również z wydawaniem 
gotówki. Wykaż się zwiększo-
ną ostrożnością, szczególnie 
pod koniec tygodnia. Naucz 
się cieszyć tym, co masz. 
Wkrótce przyjdzie pora na 
więcej.

Lew 23.022.08
Twoje szare komórki pracują 
teraz pełną parą i wykażesz się 
wyobraźnią twórczą. Będziesz 
w stanie rozsupłać każdy pro-
blem, zachowując otwartość 
i pozytywne nastawienie. 
W miłości barometr wskazuje 
ładną pogodę

Panna 23.08-22.09
Będziesz pełen pozytywnej 
energii. Będziesz podejmować 
śmiałe i trafne decyzje. Dobry 
czas na zrobienie czegoś, cze-
go jeszcze nigdy nie robiłeś. 
W finansach od czwartku 
zachowaj ostrożność. 

Waga 23.09-23.10
Jeśli od dłuższego czasu dbasz 
o swoje sprawy, plany po-
winny realizować się gładko. 
W miłości widać poruszenie. 
Zmoblizuj się. Czas nadać bieg 
ważnym dla ciebie sprawom. 
Jednak uważaj, w waszym 
życiu coś może się zagmatwać.

Skorpion 24.10-21.11
Ogranicz się do planowania 
oraz życiowych porządków, 
bo twój refleks jest teraz nieco 
osłabiony.. Na problemy spójrz 
z dystansem, a poczujesz się 
silniejszy psychicznie, zdolny 
do znalezienia rozwiązań. Na 
horyzoncie widać miłość. Daj 
jednak nowej znajomości czas, 
by spokojnie dojrzała. 

Strzelec 22.10-21.12
Pierwsza połowa tygodnia za-
powiada się korzystnie, życie 
się uprości. Machnij ręką na 
drobiazgi. Połącz przyjemne 
z pożytecznym, praca wcale 
nie musi być nudna. W miłości 
dobre prognozy.

Koziorożec 22.12-19.01
Jesteś teraz pełny energii, 
może to być bardzo korzystny 
czas. To odpowiedni moment 
do rozwiązania trudnych 
spraw, nadanie biegu planom 
finansowym lub dokonania 
korzytnej zmiany zawodo-
wych planów. 

Wodnik 20.01-18.02
Zapowiada się pomyślny 
tydzień do realizacji planów 
zawodowych i osobistych. 
Wykażesz się umiejętnością 
dyskutowania i przedsta-
wiania swoich projektów 
w ciekawy sposób a kontakty 
z otoczeniem będą życzliwe. 

Ryby 19.02-20.03
Jesteś teraz zdolny do dobrej 
oceny sytuacji, a to jest receptą 
na sukces. Uporządkujesz 
pilne sprawy i podejmiesz 
właściwe decyzje. Kwestie 
finansowe wymagają teraz 
sprytnych posunięć. Sprawy 
sercowe nabiorą tempa, przy-
ciągniesz do siebie jesienną 
miłość. 


