
str. 9

Zabójczy 
wstrząs

TRAGEDIA W KOPALNI RUDNA

r e k l a m a

wydarzenia • wypadki • pożary

IS
SN

 2
08

3-
91

62

7 grudnia 2016 r. nr 130

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

  Od 500 do 6000 zł
  Szybka decyzja kredytowa
  Proste zasady

Od teraz:
  Wakacje kredytowe

  Pakiety ubezpieczeń

Zadzwoń na numer: 

32 630 6000
(koszt wg stawek operatora)

nowości 

W zadumie, bez 
fajerwerków, z szacunku 
do tych, którzy odeszli. 
W tym roku po raz 
pierwszy w historii KGHM 
odwołano centralne 
uroczystości barbórkowe.

Odbyły się jedynie akademie, 
na których nagradzano za trud 
i pracę, ale też wspominano tra-
gicznie zmarłych w miejscu pracy 

kolegów. Tegoroczna Barbórka 
w KGHM była inna, cicha, bez 
pochodu Lisa Majora oraz karczmy 
i combra, poprzedziła ją żałoba 
w miedziowej firmie. Ten nastrój 
udzielił się również uczestnikom 
upamiętnienia Jana Wyżykowskie-
go. Pod jego pomnikiem w Lubinie 
złożono wieńce i kwiaty i choć 
Wyżykowskiego wspominano jako 
postać wybitną nie zapomniano 
o górnikach z ZG Rudna, którzy 

odeszli w minionym tygodniu. 
Podczas uroczystości minister 
Elżbieta Witek, odczytała list od 
premier Beaty Szydło. – Tragedia 
w kopalni Rudna w Polkowicach 
wstrząsnęła Polakami. Stając 
w obliczu tej katastrofy, jeszcze 
pełniej jednoczymy się z górniczą 
wspólnotą. Uzmysławiamy sobie 
głęboko, że mimo odpowiednich 
środków bezpieczeństwa praca gór-
nika nadal wiąże się z ogromnym 

ryzykiem. Wspominając ofiary 
tragedii w państwa kopalni, łączy-
my się w bólu z rodzinami, które 
straciły swoich bliskich. Oddajemy 
dzisiaj hołd im i wszystkim gór-
nikom, którzy odeszli na wieczną 
szychtę. 

Kwiaty, podziękowania i kondolencje pod pomnikiem Wyżykowskiego

Inaczej niż zawsze
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Trzy uszkodzone samochody, 
a wszystko przez daewoo matiza. 
Starszy kierowca zagapił się, ale 
zanim zaczął hamować pchał przez 
kilka metrów dwa auta.
Do stłuczki doszło na ul. Wyszyń-
skiego po godzinie 15 (30.11). Lewym 
pasem w kierunku centrum jechał ford 
mondeo, przed nim na prawym pasie 
był volkswagen caravelle.
Daewoo matiz najechał na tył forda 

mondeo, a pchane mondeo uderzyło 
w lewą stronę zderzaka volkswage-
na. Do szpitala na badania trafiła 
pasażerka z mondeo. Na ulicy Wy-
szyńskiego z ruchu został wyłączony 
lewy pas na wysokości budynku 
spółdzielni, w kierunku Centrum. 
Złości ze zdarzenia nie ukrywał 
właściciel mondeo. – W sobotę miał 
po to przyjechać kupiec. Wszystko 
miałem dogadane.

...i Hutniczej

Nieuwaga młodego kierowcy forda 
focusa, spowodowała solidne znisz-
czenia w nissanie almera.
Do zderzenia doszło około godziny 
15 w środę (30.11) na ul. Hutniczej 
w Lubinie. Kierujący fordem focusem, 
nie jechał szybko, ale zagapił się. Przed 
przejściem dla pieszych, aby przepu-

ścić pieszego, na środkowym pasie 
zatrzymała się kierująca nissanem. 
Po krótkiej chwili na jej auto najechał 
ford focus.
Nikomu nic się nie stało, ale ani focus, 
ani nissan nie nadawały się do dalszej 
jazdy. Kierowca focusa został ukarany 
solidnym mandatem, w wysokości 500 zł.

Najechanie na
Wyszyńskiego...

We wtorek (6.12) przed po-
łudniem w poślizg wpadła 
skoda octawia, jadąca z Rudnej 
w kierunku Lubina. Jechała nią 
rodzina z kilkumiesięcznym 
dzieckiem. Samochód prowa-
dziła kobieta, mąż z dzieckiem 
znajdował się z tyłu pojazdu. 
Z uwagi na warunki na drodze 
pojazd nie miał dużej prędkości 
Wszyscy byli zapięci w pasy, 
a maleństwo było w foteliku i to 
niewątpliwie sprawiło, że nikomu 
nic poważnego się nie stało. 
Samochód wpadł w poślizg 
i tak nieszczęśliwie zjechał do 
przydrożnego rowu, że uderzył 
w nasyp, a następnie dachował, 
lądując do góry kołami na drodze. 

 � (red)

Do zdarzeń doszło dzisiaj rano 
na zakręcie drogi wojewódz-
kiej nr 292 między Ścinawą, 
a Dłużycami (zjazd na dawną 
bukaciarnię). Najpierw do 
przydrożnego rowu wjechała 
czerwona skoda fabia.
Kierująca próbowała ratować 
się przed poślizgiem, ale i tak 
jej samochód wjechał do rowu. 
W pojeździe były dwie kobiety. 
na szczęście nic się im nie stało.
Podobna sytuacja miała miejsce 
w przypadku peugeota 308. Tutaj 
również kierująca, jadąc od Ści-
nawy, na tym samym zakręcie 
wpadła w poślizg i kilkadziesiąt 
metrów dalej jej pojazd wjechał 
do rowu. Tutaj autem rzuciło, 
ma rozbity i przód i tył pojazdu. 

Kierująca trafiła do szpitala 
w Lubinie na wnikliwe badania. 
W trakcie kolizji uderzyła się 
w głowę, a później uskarżała na 
ból kręgosłupa. Młoda kobieta 
była przytomna, pamiętała całe 
zdarzenie.

Na miejsce szybko dotarła jednost-
ka PSP Lubina i OSP ze Ścinawy, 
a także policja i pogotowie ratun-
kowe. Droga przez około 20 minut 
była zamknięta, potem strażacy 
z OSP w Ścinawie zorganizowali 
ruch wahadłowy.

Do zdarzenia z peugeotem 308 
doszło przed godziną ósmą. Droga 
była śliska, nieprzygotowana do 
jazdy. Piaskarka pojawiła się na 
niej dopiero po godzinie 9. Obser-
watorzy jej przejazdu ironicznie 
drogowcom bili brawo...

Śliska nawierzchnia drogi wojewódzkiej, zakręt i dwa samochody w przydrożnych 
rowach. Jedna z kierujących trafiła do szpitala.

Wyleciały z zakrętu – było ślisko

Dachowanie koło Mleczna
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LUBIN ul. Mikołaja Reja 6

ŚLUBNA 
WIECZOROWA 
SPORTOWA
MODELUJĄCA
DLA MAM KARMIĄCYCH
 DLA  AMAZONEK

EXKLUZYWNA
                    BIELIZNA

      BONY 
PREZENTOWE

tel: 882 106 814

W tej części miasta są już dys-
konty, ale ten market będzie 
pierwszym tej sieci w Lubinie, 
choć jest to już 31 sklep tej sieci 
na Dolnym Śląsku. Inwestycja 
przyniesie sporo korzyści. Naj-
ważniejsza to nowe miejsca 
pracy. To ważne, gdyż lokalny 
samorząd z prezydentem Lubina 
w tym zakresie nie robi prak-
tycznie nic. (strefa ekonomiczna 
od lat leży odłogiem).
W nowym sklepie zatrudnienie 
znalazło 48 osób. Do miasta trafi 
też podatek z tytułu nierucho-

mości przy ul. Słowiańskiej. 
Przedstawiciele sieci zapew-
niają, że na półkach znajdą 
się  lokalne produkty  – chcą 
współpracować z miejscowymi 
dostawami.
– Bardzo się z cieszymy, że 
otwieramy pierwszy Intermar-
ché w Lubinie. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy miasta i okolic 
będą chętnie odwiedzali nasz 
sklep,  by  skorzystać  z  jego 
bogatej oferty - mówi Ireneusz 
Cichoński, Członek Zarządu Dy-
rekcji Handlowej Intermarché.

48 nowych miejsc pracy powstało w nowym markecie 
przy ul. Słowiańskiej

Intermarché 
w Lubinie

Ścinawscy radni 
zdecydowali się 
na obniżenia kwot 
podatkowych. 
Decyzje zapadały na 
listopadowej sesji rady 
Miejskiej w Ścinawie. 

Pierwszy przyjęty przez rajców 
akt prawny dotyczył obniżenia 
ceny skupu żyta, która stanowi 
podstawę do naliczenia podatku 
rolnego na 2017 rok. Ścinawski 
samorząd nie zastosował się do 
ogłoszonej przez prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego 

kwoty 52,44 zł i zdecydował, że 
będzie to 49 zł. Jest też uchwała 
dotycząca podatku od nierucho-
mości dla budynków lub ich czę-
ści związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej, 
podatnicy od stycznia przyszłe-
go roku zapłacą 22,66 zł.
Poza tym, radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę z zakresu 
podatku od środków transpor-
towych, niższe stawki dotyczą 
m.in. ciągników siodłowych 

i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojaz-
dów wyższej niż 31 ton, posiada-
jących inny system zawieszenia 
i dwie osie: stawkę w wysokości 
2.394,00 zł obniżono do kwoty 
2.374,00 zł. Obniżenia dotyczą 
także ciągników siodłowych 
i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu 
pojazdów wyższej niż 40 ton 
posiadających inny system 

zawieszenia, trzy osie i więcej: 
stawkę w wysokości 3.096,00 zł 
obniżono do kwoty 3.072,00 zł. 
Ponadto zmiana stawki dotyczy 
również przyczep i naczep, które 
łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 28 ton do mniej niż 
38 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego posiadających 
inny system zawieszenia i dwie 
osie: stawkę w wysokości 
1.893,00 zł obniżono do kwoty 
1.878,00 zł.

Zawsze to mniej
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Warkot motoreniferów, 
mnóstwo radości 
i uśmiechów na 
niecodzienny widok, 
bo oto ulicami Lubina 
przemieszcza się kolumna 
świętych Mikołajów 
na motocyklach – 
była to piąta parada 
miłośników motocykli 
z okazji Mikołajek.

Tym razem akcja miała duży wy-
dźwięk charytatywny. Zbierano 
podarunki do mikołajkowych 
paczek dla dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Szklarach Górnych.
Nie sposób było się nie uśmiech-
nąć na widok tłumu czerwonych 
świętych Mikołajów, którzy 
przemierzali miasto na ustro-
jonych w świąteczne ozdoby 
i ucharakteryzowanych na renifery 

motocyklach. Nie tylko o zabawę 
chodziło i prezentację motocykli. 
Osoby biorące udział w przejeź-
dzie przez miasto miały ważny 
cel – zachęcić lubinian do przeka-
zywania podarunków w postaci 

przyborów szkolnych, pluszaków 
i słodyczy, które trafią do paczek 
mikołajkowych dla podopiecznych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Szklarach 
Górnych.

– To już piąty raz pojedziemy ulica-
mi Lubina, ale w tym roku chary-
tatywnie, bo prowadzimy zbiórkę 
dla dzieci z Ośrodka w Szklarach. 
Będziemy przemieszczać się ulicą 
Hutniczą, Niepodległości, osiedlem 

Ustronie i Przylesie. Finał parady to 
plac przed Galerią Cuprum Arena. 
Warto pomarznąć, by zobaczyć re-
akcję przechodniów i innych kierow-
ców. Jest wielka euforia i radość. Rok 
temu jechało blisko 70 motocykli. 
W tym roku liczymy na udział 100 
maszyn. Bardzo nam pomógł nasz 
kolega Jonatan ze sklepu Moto Klan 
przy ulicy Ścinawskiej. U niego do 
6 grudnia można zostawiać różne 
rzeczy dla wychowanków ośrodka 
– mówił Grzegorz Poskart, prezes 
formacji Street Busters Lubin, który 
jest inicjatorem akcji. 
Podopieczni ośrodka w Szkla-
rach to dzieci z różna niepełno-
sprawnością intelektualną, które 
nierzadko pochodzą z uboższych 
rodzin. jak podkreślają wycho-
wawcy każde wsparcie i każda 
pomoc będzie dla dzieci i mło-
dzieży czymś ważnym. – Jest 
wspaniała atmosfera. W tym 

roku już widać, że jest nas wię-
cej niż w latach poprzednich. 
Finał naszej parady zaplanowano 
w okolicy Galerii Cuprum Arena, 
gdzie będziemy zbierać podarun-
ki do paczek dla wychowanków 
Ośrodka. Będzie można usiąść na 
naszych – motocyklach – renife-
rach, zrobić sobie zdjęcia – mówiła 
przed startem parady Małgorzata 
Kozieja, nauczyciel Specjlanego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Szklarach Górnych, zarazem 
uczestniczka parady. Pytana czy 
to normalne, że panie wcielają się 
w rolę Motomikołajów odpowiada-
ła krótko – Dlaczego nie? Kobiety 
też chcą i mogą być Mikołajami 
i motocyklistami. Coraz więcej pań 
siada na motocykle. Przyłączamy 
się na równi z mężczyznami do 
tej akcji – mówiła Małgorzata 
Kozieja. 

 � (mm)
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KGHM Polska Miedź 
S.A oraz Gmina 
Jerzmanowa 
dofinansowały remont 
powiatowej drogi 
w Bądzowie. Ogólny 
koszt tej inwestycji 
to około 289 tys. zł.

Po modernizacji wprowadzone 
zostanie ograniczenie prędkości 
do 40 km/h. Na czas prowadzonej 
właśnie budowy trasy szybkiego 
ruchu S3 będzie to droga alterna-
tywna, pozwalająca dojechać do 

drogi wojewódzkiej 329. Trasa ta 
nie jest bez znaczenia również dla 
górników. Stąd KGHM zdecydo-
wał się partycypować w kosztach 
wykonania tej trasy, bo będą z niej 
korzystali również pracownicy 
miedziowej spółki dojeżdżający do 
Szybu Polkowice-Sieroszowice SW 
1 z całego Zagłębia Miedziowego.

Remont obejmuje odcinek jezdni 
od początku wioski do świetlicy. 
Za około 289 tys. zł wykonano 
między innymi: prawie 240 me-
trów chodnika drogę poszerzono 
na łuku, w miejscu dotychczaso-

wego przewężenia i wzmocniono 
z uwagi na wzmożony ruch. Do 
tego wykonano system odwod-
nienia.
- Droga powiatowa zostaje prze-
budowana ze względu na nową 
inwestycję. Powstaje S3 – wyjaśnia 
Jeremi Hołownia, Członek Zarządu 
Starostwa Powiatowego w Głogo-

wie. – Będzie to droga alternatyw-
na, którą dojechać będzie można 
do drogi wojewódzkiej nr  329. 
Będzie to też szlak komunikacyjny 
dla górników dojeżdżających do 
pracy w SW 1.

Z korzyścią dla mieszkańców i górników z SW 1 

KGHM dołożył się do drogi

Obecny objazd budowy S3 w rejonie Szybu SW1

Motomikołaje na motoreniferach dla potrzebujących dzieci -FOTO

Jeździli po Lubinie na motorach
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OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
• ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

• 50 % RABATU NA BADANIA / OFERTA OBEJMUJE RÓWNIEŻ RODZINĘ PRACOWNIKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

15 LAT DOŚWIADCZENIA W ZABIEGACH  
LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

Zniżki dla 
KGHM
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Święta coraz bliżej.
Nie masz pomysłu na prezent?
Zapraszamy do Nas.
Pomożemy – Doradzimy – Pięknie zapakujemy.
Szeroki asortyment Porcelany Polskiej, 
garnków, sztućców i nie tylko …

AGDom Lubin, 
ul. Armii Krajowej 25 
(deptak w kierunku Amazonki)

Godziny otwarcia:
pn – pt 9-18
Sob 9-14

Pracujemy 18 grudnia 
(niedziela handlowa) w godz. 9-14

Na dzieci niedowidzące, 
z porażeniem 
mózgowym, 
z autyzmem, 
niedosłyszące a także 
apatyczne lub mające 
problemy z koordynacją 
ruchową, z uczeniem 
się lub z koncentracją 
czekają specjaliści- 
terapeuci, pedagodzy 
w Miejskim Ośrodku 
Rehabilitacji i Usług 
Specjalistycznych 
w Głogowie. Pomogą 
dzieciom rozwinąć 
umiejętności i pokonać 
trudności w szkole.

Dzięki pieniądzom otrzyma-
nym z Fundacji KGHM Polska 
Miedź w MORiUS-ie w Gło-
gowie rozpoczęto tworzyć 
i wyposażać salę do terapii 

integracji sensorycznej. Jak na 
razie znajdują się w niej hamak, 
huśtawka, deskorolka, materiały 
do stymulacji wzrokowej i słu-
chowej. Brakuje jeszcze między 
innymi: trampoliny, piłki, mate-
riału do stymulacji węchowej. 
Wyposażenie kupowane jest 
m.in. wsparciu finansowemu 
z KGHM. Miedziowa firma od 
wielu lat wspiera różnego rodzaju 
instytucje, poprzez swoją funda-
cję. Tak jest i w tym przypadku.
– Każde dziecko ma specyficzne 
potrzeby sensoryczne i te potrze-
by się zmieniają – mówi Izabela 
Nenko, asystent pedagoga, 
terapeuta w Miejskim Ośrodku 
Rehabilitacji i Usług Specjali-
stycznych w Głogowie. – Terapia 
musi obejmować wiele możli-
wości do dostarczania bodźców 
sensorycznych i ruchu. Dlatego 
tworzymy sale i wyposażamy 

w sprzęt do huśtania, kręcenia 
się, wspinania się, skakania j 
i jeżdżenia – dodaje terapeutka.
W głogowskim ośrodku wy-
korzystuje się terapię SI jako 
metodę dopełniająca komplek-
sowy proces rehabilitacji dzieci 
z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, z autyzmem, 
niedowidzące, niedosłyszące, 
z zaburzeniami genetycznymi 
i innymi zaburzeniami psychoru-
chowymi. Zajęcia SI skierowane 
są również do dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, które 
mają problemy z koordynacją 
ruchowa, są apatyczne, bądź 
nadpobudliwe, mają problemy 
z koncentracją lub z uczeniem 
się np. z dysleksją, dysgrafią, 
dysortografią. Terapia SI może 
poprawić uczenie się i sprawić, 
że będzie ono łatwiejsze. 

 �Zdjęcie: MORiUS

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera finansowo

Dla lepszej terapii



Solidne wsparcie rodzinnych finansów 
w Nest Banku
Nest Bank powstał po to, by zapewniać swoim Klientom solidne 
oparcie, które daje możliwość rozwoju mówi
szef placówki partnerskiej Nest Banku

– Nest to po angielsku gniazdo – i ta nazwa nas zobowiązuje. 
Chcemy zapewniać Klientom solidne oparcie, które daje 
możliwość rozwoju. Wyznajemy proste i uczciwe zasady. Ważne są  
dla nas tradycyjne wartości, takie jak rodzina czy bezpieczeństwo. 
Wiemy, że zaufanie jest bezcenne, dlatego stawiamy na osobiste, 
bliskie relacje z Klientami. Nasz Bank rozbudowuje sieć placówek 
partnerskich w całej Polsce, bo chcemy być bliżej tych Klientów, 
którzy oczekują bezpośredniego kontaktu z doradcą. 

To wyjątkowe miejsce, takie zupełnie „niebankowe”, dlaczego?

– Bo chcemy, żeby nasze placówki nie kojarzyły się z typowym 
„oddziałem” banku – dlatego są przytulne, kameralne, zachęcające 
do wejścia. W ten sposób tworzymy atmosferę sprzyjającą 
rozmowom. Finanse – firmowe czy rodzinne – to są dla każdego 
bardzo ważne sprawy i my to szanujemy.

Nest Bank to bogata oferta usług finansowych dla klientów 
indywidualnych i małych firm. Dlaczego warto z niej skorzystać?

– Bo warto poznać bank, który szanuje czas i potrzeby swoich 
Klientów. My zajmiemy się finansami, a Ty możesz poświęcić 
więcej czasu na to, co ważne, jak choćby czas spędzony z rodziną. 
Jesteśmy partnerem, który umożliwia sprawne pozyskanie 
kapitału na dowolny cel – prywatny albo biznesowy. Dobrze 
rozumiemy specyfikę polskiego rynku. Nasze kredyty są dostępne 
szybko, bez zbędnych formalności i na świetnych warunkach 
finansowych.

Czy zaoszczędzę i dostanę gotówkę na dowolny cel?

– Tak. Dla Klientów, którzy potrzebują dużej gotówki  i liczą  
na niską ratę, Nest Bank przygotował specjalną ofertę, która 
jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują solidnej 
gotówki na dowolny cel, również na spłatę innych kredytów.

To brzmi zachęcająco.

– Ta oferta jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które 
potrzebują solidnej gotówki na dowolny cel, również na spłatę 
innych kredytów. Dodam, że raty mogą być niskie, ze względu 

na możliwość ich rozłożenia  w czasie. Wszystko to pozwala na 
dogodne rozłożenie spłaty i dostosowanie wysokości rat do 
możliwości finansowych osoby biorącej kredyt, dzięki czemu 
można znacznie odciążyć swój domowy budżet – my rozumiemy, 
jak ważne jest dla naszych Klientów zapewnienie rodzinie poczucia 
bezpieczeństwa.

Czy konieczne są jakieś zabezpieczenia?

– Nie. Nie musisz się martwić o zabezpieczenia dla kredytu, 
 nie wymagamy ich. 

Czy procedura otrzymania kredytu jest skomplikowana?

– Wręcz przeciwnie. Decyzję kredytową Klient może otrzymać 
już podczas pierwszego spotkania z naszym doradcą. Wystarczy 
przynieść dowód osobisty i dokument potwierdzający dochód, np. 
PIT. Pracownik placówki przygotowuje wcześniej odpowiednie 
dokumenty dla Klienta. 

To rzeczywiście atrakcyjne i proste. 
Gdzie znajdę więcej informacji na temat oferty?

Zapraszamy do nowej placówki w 
oraz na stronę www.nestbank.pl.

Nest Bank
materiał promocyjny

Placówka Partnerska

Partner finansowy Nest Bank SA jest uprawnionym do dokonywania w ramach placówki partnerskiej czynności faktycznych oraz prawnych w zakresie pośrednictwa w oferowaniu usług Banku  
i w ramach oferowania produktów kredytowych współpracuje z Nest Bank SA. Z tytułu wykonywania ww. czynności partner otrzymuje wynagrodzenie od Banku i nie pobiera z tego tytułu opłat lub prowizji 
bezpośrednio od klienta. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a,  
02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030330,  
NIP: 526-102-10-21, o kapitale zakładowym w wysokości 313.237.000 PLN w całości opłaconym. Regulaminy oraz tabele opłat znajdziesz na naszej stronie: www.nestbank.pl

w Lubinie!

Edyta Żukowska
w Lubinie.

Lubienie ul Sportowa 48A/g

ul. Sportowa 48A/g
59-300 Lubin
T: 794 600 909
Godziny otwarcia: 
pn. – pt., 9.00 – 17.00
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Dobiega końca remont 
jednego z czterech 
konwertorów. Wymieniono 
w nim ważne elementy: 
wieniec toczno-zębaty 
i rolki. Zmieniono 
również grubość 
wanny konwertora. 
Wszystko z myślą 
o bezpieczeństwie załogi 
i ciągłości produkcji. 

Konwertory, to agregaty, które 
służą do świeżenia kamienia mie-
dziowego, czyli utleniania topu 
dostarczanego z pieców szybowych. 
Trafia do nich kamień miedziowy 
o zawartości  około  50% Cu. Po 
świeżeniu huta uzyskuje surowiec 
o zawartości98% miedzi. Konwertor 
45 – tonowy, który dokonuje tego 
procesu pracował przez prawie 40 
lat z całym układem napędowym. 
Wymieniono wieniec toczno–zębaty 
i rolki, na których spoczywa.
- Wieniec toczno–zębaty stanowi 
monolit – jest to zębatka i pierścień 
biegowy, który spoczywa na rol-
kach. Te rolki też przy remoncie 
wymieniono. Są to cztery zestawy 
rolek o łącznej masie około 14 
ton. Podczas remontu jak szaco-
waliśmy łącznie zdemontowano, 

wyremontowano i zamontowano 
około 150 ton konstrukcji i podze-
społów stalowych – mówi Wiesław 
Klęk, kierownik Działu Remontów 
i Inwestycji, Dział Głównego 
Mechanika, Huta Miedzi Legnica
Remont konwertora to również 
prace wymurówkowe. Podczas 
zabudowy po raz kolejny wprowa-
dzono modyfikacje polegające na 
wzmocnieniu wanny konwertora. 
Zmodyfikowano grubość wyłoże-
nia wanny z 350 mm na 425 mm. 
Zmianie uległ też gatunek wyło-
żenia na lepszej jakości. - Podczas 
remontu średniego wymienia się 
całość wymurówki, czyli około 
200 ton materiałów ogniotrwa-
łych. Wyburza się i wymurowuje 
wyłożenie walczaka, gardzieli, 
syfonu wraz z króćcem wylotowym 
– dodaje Dariusz Duszak, st. spec. 
nadzoru, Dział Remontów i Inwe-
stycji Dział głównego Mechanika, 
Huta Miedzi Legnica.
Remont trwa od 15 października. 
Lada dzień służby techniczne od-
dadzą urządzenie do eksploatacji. 
Wymiana zużytych elementów 
konwertora sprawi, że zachowana 
zostanie ciągłość produkcji. Wpły-
nie to także na bezpieczeństwo 
załogi.

Jeden z legnickich konwertorów w Hucie Miedzi prawie po remoncie

Bezpieczny i solidny
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Premier
w ZG Rudna

KGHM

Jeszcze się nie skończył, 
a bilans ofiar jest 
olbrzymi. W tym roku 
w oddziałach KGHM 
zginęło 19 osób.

W ubiegłotygodniowym wypadku 
zginęło w sumie osiem osób. Wśród 
nich było również ostatnich trzech 
górników poszukiwanych przez 
ratowników. Ubiegłotygodniowa 
tragedia rozegrała się w rejonie 
oddziału G–23. 
Rodziny ofiar otoczono opieką. 
Wsparcie zapewniła premier 
Beata Szydło, która była z wizyta 
w KGHM. W firmie na spotkaniu 
z ratownikami i rodzinami był 
również prezydent Andrzej Duda. 
Przypomnijmy, że w obszarze za-
grożenia w chwili wstrząsu było 
30 górników. Pięć osób trafiło do 

szpitala. Kilka z drobnymi otarcia-
mi opatrzono na miejscu. Niestety 
dla ośmiu pracowników wypadek 
zakończył się tragicznie. 
Prokuratura Rejonowa w Lubinie 
po w ubiegłą środę wszczęła śledz-
two w sprawie wypadku. Sprawę 
bada również komisja górnicza 
i Wyższy Urząd Górniczy. Spe-
cjaliści będą wyjaśniali, czy tej 
tragedii można było zapobiec, czy 
dopełniono wszystkich procedur, 
czy też w tej sytuacji człowiek był 
bezsilny z siłami natury.

W Zakładach Górniczych Rudna była premier Beata 
Szydło. Spotkała się z zarządem KGHM, a także 
rodzinami górników, którzy zginęli na oddziale G-23.

W trakcie jej wizyty jeszcze trwała akcja ratunkowa. Poszukiwano trzech 
górników. - Mamy nadzieję, że uda się uratować tych, którzy wciąż są 
poszukiwani przez ratowników. Premier była wyraźnie poruszona tym 
co stało się w ZG Rudna. - Naszym obowiązkiem było tutaj przyjechać. 
Wiemy, że akcja prowadzona jest profesjonalnie. Rodziny zmarłych 
górników otoczone są pomocą ze strony dyrekcji kopalni. My jesteśmy 
gotowi do każdej, wszelkiej pomocy. Jeśli tylko będzie taka potrzeba, 
będziemy udzielać pomocy, która jest tutaj konieczna - mówiła przed 
biurowcem Zakładów Górniczych Rudna premier Beata Szydło.

Prezydent Andrzej Duda oddał 
hołd ofiarom wypadków. Specjalna 
tablica znajduje się przy wejściu 
do Sali Jana Wyżykowskiego na 
terenie biura zarządu KGHM.

Było również krótkie spotkanie z prezesem Polskiej 
Miedzi Radosławem Domagalskim-Łabędzkim. Na 
spotkaniu obecny był również dyrektor ZG Rudna 
Paweł Markowski.
- Rozmawiałem z prezesami koncernu miedziowe-
go, zapewnili mnie, że rodziny ofiar są odpowiednio 
zabezpieczone i jest opieka nad nimi. Cóż można 
powiedzieć? Po prostu musiałem przyjechać. 
Bardzo chciałbym podziękować ratownikom, którzy 
uczestniczyli w tej akcji. To bohaterscy, wspaniali 
ludzie. Przez całą dobę w ciężkich warunkach 
próbowali uratować swoich kolegów wierząc, że 
może stanie się cud, że gdzieś jednak ktoś zdołał się 
schronić między bryłami skał – mówił w Lubinie 
prezydent RP, Andrzej Duda.
Z Lubina, prezydent pojechał na spotkanie z ratow-
nikami. Z uwagi na drogowy wypadek na krajowej 
trójce i prace przy budowie S3, prezydencka kolum-
na do Polkowic pojechała przez Rudną.

Specjaliści już dzisiaj informują, 
że badanie przyczyn i okoliczności 
tragicznej katastrofy w ZG Rudna 
potrwa kilka miesięcy. - Zasięg tego 
zdarzenia i skutki są dużo większe niż 
te, z którym dotychczas się spotykali-
śmy – mówi Robert Podolski dyrektor 
Okręgowego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu. 
Specjaliści z WUG informują, że w trak-
cie całego zdarzenia były w sumie dwa 
wstrząsy, czyli ten o sile górniczej 
ósemki i kolejny o sile górniczej szóstki. 
Po zdarzeniu szybko zapadła decyzja 
o wstrzymaniu prac w rejonie zagrożo-
nych pól wydobywczych w tym rejon 
komory maszyn ciężkich oddziału G-23.
W czwartek w miejscu tragedii prze-
prowadzona została wizja lokalna. Na 
miejscy specjaliści podzielili się na 
dwa zespoły – Trudno już teraz mówić 
o ustaleniach zespołu powypadkowego, 
ale wrażenie jest takie, że w wyniku 
wstrząsu przemieściły się masy skalne 
– informuje Krzysztof Porębski, dyrektor 
techniczny Zakładów Górniczych Rudna.
Paweł Markowski, dyrektor kopalni doda-
je, że tam, gdzie pracują górnicy skutki 
wstrząsu były najmniejsze, natomiast 
zaskoczeniem jest skala skutków na 
komorze maszyn ciężkich. 
Dzisiaj nie wiadomo, czy komora maszyn 
ciężkich będzie w tym samym miejscu co 
dotychczas. Wszystko będzie podlegało 
wnikliwym analizom. Kopalnia nie chce, 

aby taka sytuacja mogła się powtórzyć. 
Dodajmy, że miejsce w którym doszło 
do tego wypadku było niemal szczelnie 
wypełnione skałami. Górnicy nie mieli 
szansy na ucieczkę. We wstępnych 
informacjach potwierdza to już pro-
wadzone przez Prokuraturę Rejonową 
w Lubinie śledztwo. Prokuratorzy na 
podstawie przeprowadzonych sekcji 
zwłok określili przyczynę śmierci gór-
ników. - Z przeprowadzonej autopsji 
wynika, że górnicy zostali przygnieceni 
skałami i zginęli na miejscu, lub zostali 
przygnieceni, a ich szanse na przeżycie 
były nikłe. Obrażenia, których doznali 
nie dawały im w tych warunkach szans 
na przeżycie. - Bezpośrednią przyczyną 
zgonu u większości ofiar było uduszenie, 
które nastąpiło w wyniku przygniecenia 
skalnym rumowiskiem – tłumaczyła 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzecznik  
Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
Ponadto wszystkie ofiary miały bardzo 
poważne mechaniczne obrażenia klatki 
piersiowej. Były również liczne złamania 
rąk i nóg, u jednej z ofiar był to uraz 
czaszkowo-mózgowy. Były też obraże-
nia termiczne, w ocenie prokuratorów 
związane z pracą przy maszynach. 
Prokuratura bada wypadek czy tragiczne 
tąpnięcie, które miało miejsce w ZG 
Rudna i ofiary tego wypadku są wynikiem 
niedopełnienia obowiązków. Prokuratura 
prowadzi obecnie śledztwo w sprawie, 
a nie przeciwko komuś. 

Tragiczny bilans, potężny wstrząs, natura odezwała się 
w miejscu, które zazwyczaj uznaje się za bezpieczne.Zabójczy

wstrząs
Najtragiczniejszy rok 
w historii KGHM

Prezydent
w Zagłębiu

Prokurator i urząd
górniczy

Tąpnięcie, które pozbawiło życia górników z Zakładów 
Górniczych Rudna miało siłę górniczej ósemki. We wtorek 
(29.11) po godzinie 21.00 zatrzęsło Polkowicami, Lubinem 
a nawet Głogowem. Wstrząs miał miejsce w rejonie szybu R-VII 
ZG Rudna. W jego konsekwencji ośmiu górników nie żyje. 

W kopalni na zmianę opracowało łącznie 120 ratowników. Akcja 
nie była łatwa. Prowadzono ją w bardzo trudnych warunkach. 
Każdy z górników w lampce ma lokalizator. Jednak 
w miejscu, w którym doszło do tego potężnego zawału sygnał 
z lokalizatorów mógł być zafałszowany. Powodem takiego stanu 
rzeczy był fakt, że w komorze maszyn są maszyny i bardzo duża 
ilość metalowych elementów. To powodowało, że ratownicy nie 
mogli swobodnie korzystać z ciężkiego sprzętu, aby dostać się 
do uwięzionych kolegów. 
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Reprezentacja KGHM ZG 
Polkowice-Sieroszowice 
wywalczyła tytuł mistrzów 
Polski Branży Metalowej, 
Górniczej i Hutniczej 
w piłce halowej.

Reprezentanci Sier-Polu jechali do Kielc 
z nastawieniem na walkę o jak najwyższe 
laury.
– To nasz ogromny sukces, jestem z chło-
paków bardzo dumny – mówi Adrian 
Wilczyk, trener zespołu. - Byliśmy dobrze 
przygotowani. Zdawaliśmy sobie jednak 
także sprawę, jak trudno będzie wygrać, 
bo rywale to zespoły o dużych umiejęt-
nościach, na pewno jednak nie baliśmy 
się nikogo.  – opowiada trener Wilczyk.
Drużyna KGHM ZG Polkowice-Sie-
roszowice w rywalizacji grupowej 
zanotowała komplet zwycięstw, co 
dało jej awans do półfinału. Tam pod-
opiecznym trenera Wilczka przyszło 
zmierzyć się z Amicą Wronki. Mecz był 
bardzo zacięty, a o ostatecznym wyni-
ku zdecydowała jedna jedyna bramka 

zdobyta przez nasz zespół. - Ta wygrana 
dodała zespołowi skrzydeł. Poczuliśmy, 
że jesteśmy w stanie wywalczyć tytuł 
mistrzowski – wspomina trener Wilczyk.
W wielkim finale drużyna ZG Po-
lkowice-Sieroszowice zmierzyła się 
z ekipą Okno-Plast Kraków. Tym razem 
także mecz był bardzo zacięty. I również 
o ostatecznym triumfie zdecydował 
jeden gol zdobyty przez nasz zespół.
- To zwycięstwo to nasz olbrzymi sukces, 
tym bardziej, że w całym turnieju nie 

straciliśmy ani jednego gola. Ciężka pra-
ca, która wykonaliśmy przygotowując się 
do turnieju przyniosła efekty – kończy 
trener Wilczyk.
Skład mistrzowskiej drużyny to – Ma-
ciej Sambor, Grzegorz Walaszkiewicz, 
Marcin Niemasz, Paweł Niemasz, Pa-
tryk Niemasz, Andrzej Hebda, Łukasz 
Ostrowski, Dawid Kleinowski, Tomasz 
Hyjek , Adrian Wilczyk (trener), Jaro-
sław Kwas (kierownik drużyny). 

 � (DPL/inf)

Blisko rok trwały negocjacje 
Urzędu Miejskiego w Lubinie 
z firmą Tauron obsługującą 
oświetlenie miejskie.

Ramię w ramię z lubińskim magistra-
tem o obniżenie opłat za utrzymanie 
lamp ulicznych stanęło 20 samorządów. 
Do końca negocjacji i podpisania po-
rozumienia dotrwało 12 gmin. Stawki 
są niższe. 
Lubin i 12 innych gmin postawiło na 
swoim. – Temat dotyczący obsługi lamp 
ulicznych pojawił się ponad rok temu, 
podczas spotkania z przedstawicielami 
gmin, które  z nami kupowały energię 
elektryczną od Tauronu. W rozmowach 
między samorządowcami okazało się, 
że stawki są bardzo różne. Zaczęliśmy 
się wtedy zastanawiać  z czego wynika-
ją tak duże różnice. Nasi inżynierowie 
z Urzędu Miejskiego zaczęli to liczyć. 
Okazało się, że nie było żadnych pod-
staw do danych kwot. Poszczególne 

gminy są zbyt małe, by iść na tak zwaną 
wojnę z Tauronem – wyjaśnia historię 
problemu Jacek Mamiński, rzecznik 
prezydenta Lubina. 
W różnych gminach stawki za jeden 
punkt świetlny wahały się od kilkuna-
stu do 20 złotych za miesiąc. Takich 
punktów w zależności od gminy jest od 
kilkuset do kilku tysięcy. Mowa więc 
o niebagatelnych kwotach. 
W Lubinie jest około 3000 lamp ulicz-
nych, które obsługuje Tauron. Wcze-
śniej miasto płaciło ponad 18 złotych 
za jeden taki punkt. Po renegocjacjach 
stawka wynosi około 16 złotych, co daje 
około 6 tys. zł miesięcznie oszczędno-
ści w budżecie miejskim. 
Obok Lubina na liście gmin, którym 
udało się obniżyć stawki za obsługę 
lamp ulicznych są: Chocianów, Choj-
nów, Gaworzyce, Jerzmanowa, Kunice, 
Legnickie Pole, Miłkowice, Pielgrzym-
ka, Radwanice, Udanin i Żukowice. 

 � (mm)

Niższe stawki wynegocjowane. Jest porozumienie z Tauronem.

Negocjowali, negocjowali
i skończyli

Mistrzowie z Sier-Polu
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Baran 21.03-20.04
Zapragniesz żyć bardziej intensyw-
nie. Niewykluczona jest podróż lub 
wizyta kogoś mile oczekiwanego. Na 
planie codziennym dobra passa. Uda 
ci się wybrnąć z jakichś problemów. 
Najlepszą drogą do osiągnięcia tego, 
czego pragniesz jest obserwowanie 
tych, którym udało się zabłysnąć. 

Byk 21.04-21.05
Pora na załatwienie zaległych spraw, 
porządki w domu, a także w planach. 
Schodź z drogi osobom, które dzia-
łają ci na nerwy. Nie ciągnij starych 
zobowiązań, odetnij się od tego, co 
spowalnia twoją karierę i stanowi 
zbędny balast. Niewykluczone, 
że przyjdzie ci podjąć uczuciową 
decyzję. 

Bliźnięta 22.05-20.06
To dobry moment, by zmienić coś na 
lepsze. Weź los w swoje ręce. I w pra-
cy, i w sprawach osobistych pora, by 
wyrwać się z marazmu i poszukać 
spełnienia. Mimo świątecznych 
wydatków również skarbonka nie 
powinna świecić pustkami. Przyda ci 
się podzielność uwagi. Szkoda byłoby 
przeoczyć coś naprawdę ciekawego.

Rak 21.06-22.07
Kontakty z otoczeniem powinny 
się układać całkiem dobrze, ludzie 
będą ci sprzyjać, powinieneś więc 
odbyć wszelkie ważne spotkania, 
rozmowy i zdać konieczne egzaminy. 
Dobre prognozy dla poszukujących 
zatrudnienia. Możesz też śmiało 
zainwestować parę złotych. 

Lew 23.07-22.08
Zmobilizuj się do zajęcia sprawami, 
które powinny znaleźć wreszcie 
finał. W pracy będziesz się teraz 
czuł doceniany. Potrzebujesz tego, 
by pracować efektywnie, więc fi-
nansowe skutki nie dadzą długo na 
siebie czekać. Poszerzą się twoje 
horyzonty i pogłębią więzi łączące 
cię z najbliższymi.

Panna 23.08-22.09
Czeka cię całkiem niezły etap w spra-
wach materialnych i osobistych. 
Będziesz się cieszyć ludzką sympatią 
i towarzyskim powodzeniem oraz 
pozbędziesz się jakichś uciążliwych 
obowiązków załatwiając je „za jed-
nym zamachem”. Nawiązuj nowe 
znajomości.

Waga 23.09-23.10
Masz teraz urok osobisty i energię, 
niełatwo przestraszyć cię trudno-
ściami, więc jeśli musisz uporać 
się z konkurencją, nie będzie z tym 
większych problemów. Masz szansę 
by w jakiś sposób zapewnić sobie 
komfort materialny. W sercu również 
zapowiada się przyjemne ożywienie. 

Skorpion 24.10-21.11
Sporo twojej energii pochłonie te-
raz praca, ponieważ tydzień okaże 
się pełen pilnych spraw. Niestety 
uczuciowe związki mogą przejść 
kryzys. Rozstanie par, które nie mogą 
się dogadać, wisi na włosku. Nie 
wszystko będzie teraz zależało od 
ciebie, więc nie stresuj się sprawami, 
na które nie masz wpływu. 

Strzelec 22.11-21.12
W pracy będzie panować dobra 
organizacja i porządek. Realizacja 
jakiegoś ważnego projektu material-
nego przyniesie ci sporo satysfakcji.  
W związku nie grożą ci kłótnie ani 
tym bardziej rozstania, ale jeśli nie 
znalazłeś jeszcze swojej połówki, 
teraz jest to całkiem prawdopodobne.

Koziorożec 22.12-19.01
Możesz liczyć na dobre kontakty 
z otoczeniem. Załatw ważne sprawy. 
Zachowaj umiar w wydatkach, bo 
wszsytko wskazuje na to, że z portfela 
wyfrunie kilka banknotów o wyso-
kich nominałach. Wykorzystaj okazję 
do zawarcia nowych znajomości, 
mają one szansę rozwinąć się w ro-
mantyczne związki.

Wodnik 20.01-18.02
Stan twoich finansów szybko się 
poprawi, jednak wydając pieniądze 
nie kieruj się impulsem.  Będziesz 
czarować swoim urokiem osobistym 
oraz wewnętrzną siłą, której nie da 
się nie zauważyć.  Życie towarzyskie 
rozkwitnie i zaowocuje nowymi 
znajomościami. 

Ryby 19.02-20.03
Spręż się i poświęć więcej uwagi 
sprawom zawodowym, które będą 
wymagać od ciebie zaangażowania, 
sporo wysiłku, a przede wszyst-
kim koncentracji. Zaplanuj ważne 
spotkania. Może błysnąć sznasa, 
dzięki której odnajdziesz również 
spełnienie ambicji. W relacjach warto 
dać przestrzeń pragnieniom.

HOROSKOP EXTRA
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Grudzień to przede wszystkim 
świąteczny nastrój, a co za tym 
idzie prezenty i podarunki. Wy-
stawy sklepowe, reklamy i ekspo-
zycje pełne są kolorowych „super 
okazji”, które zdawałoby się, że są 
doskonałe na prezenty dla najbliż-
szych. Nie brak niestety wśród nich 
szerokiej gamy słodkich produk-
tów, które niekoniecznie mogą być 
dobrym rozwiązaniem jako prezent 
dla dziecka. O zgubnych skutkach 
spożywania słodyczy ostrzegają 
lekarze. - Cukier to jedna z trzech 
substancji, które zostały uznane 
za największe „uzależniacze”. Po 
alkoholu i nikotynie okazuje się, 
że to cukier najbardziej uzależnia. 
Wiadomo, że uzależnienie nasila 
się najmocniej u małych pacjentów. 
Czym młodszy organizm, tym 
łatwiej się uzależnia. Kupując dzie-
ciom czekoladki, cukierki i inne 
słodycze, możemy w niedalekiej 

przyszłości uzależnić dzieci od 
cukru. Wiadomo natomiast, że 
cukier jest trucizną i wpływa bar-
dzo negatywnie na wiele funkcji 
naszego organizmu. Powoduje 
tworzenie się wielu toksyn w or-
ganizmie. Największą z nich jest 
kwas pirogronowy, który kumu-
luje się w komórkach nerwowych, 
a szczególnie w mózgu, co powo-
duje nadpobudliwość nerwową 
i ruchową u dzieci, drażliwość, 
brak koncentracji. Wiadomo też, że 
cukier powoduje próchnicę zębów. 
Poza tym  odkłada się w wątrobie 
w postaci cukrów prostych. Po-
przez procesy utleniania przecho-
dzi w kwasy tłuszczowe i powoduje 
tycie organizmu. Wbrew temu, 
że cukier jest słodki, okazuje 
się, że zakwasza organizm, a to 
sprawia, że możemy być bardziej 
senni, zmęczeni, czuć bóle mięśni 
i stawów  - mówi Dariusz Dębicki, 

lekarz w przychodni POZ MCZ 
S.A. w Lubinie. - Cukier zaostrza 
astmę, przyczynia się do otyłości, 
podnosi poziom adrenaliny u dzie-
ci, osłabia wzrok, obniża reakcję 
obronną na infekcje bakteryjne. 
Jak widać cukier powoduje bardzo 
dużo zgubnych skutków dla organi-
zmu – przestrzega doktor Dębicki, 
zachęcając jednocześnie, by słody-
cze dawkować najmłodszym raz 
w tygodniu. Warto pamiętać, że 
cukier jest obecny w wielu innych 
produktach spożywanych na co 
dzień, jak ziemniaki, kapusta czy 
cebula i oczywiście owoce. Dostar-
czany w postaci dodatkowej, jak 
słodycze faktycznie może narobić 
szkód w organizmie. 
Słodkie przekąski  nie muszą być 
przedmiotem prezentu świątecz-
nego dla dziecka. Doskonałym 
rozwiązaniem będzie rozsądnie 
kupiona zabawka, dostosowana 

do wieku i zdolności dziecka. - 
Słodycze warto traktować jako 
pożywienie i tak też uczyć dziecko, 
a nie jako nagrodę. Jeśli zaś chodzi 
o zabawki trzeba pamiętać, że 
powinny być bezpieczne i dobrej 
jakości. Powinny być też koloro-
we i podobać się dziecku. Bardzo 
ważne jest, by zabawki rozwijały 
dziecko pod względem myślenia, 
kreatywności, twórczości i podej-
mowania decyzji. Zabawka więc 
oprócz tego, że ładnie wygląda 
i jest bezpieczna ma rozwijać dziec-
ko w sposób stosowny do wieku. 
Dziś na rynku jest bardzo dużo 
zabawek. Te najlepsze to zabawki 
interaktywne i rozwijające. Warto 
pamiętać, że zabawki mają być 
edukacyjne i koniecznie dosto-
sowane do możliwości dziecka. 
Zdarza się, ze rodzice w sposób 
impulsywny, emocjonalnie kupują 
takie zabawki, które oni sami za-

wsze chcieli mieć. Trzeba dobrze 
zastanowić się nad tym, jakie nasze 
dziecko w danym momencie po-
czyniło rozwojowe kroki, jakie ma 
umiejętności, co nowego potrafi, 
czym nowym się interesuje  albo co 
je ciekawi.  Często w mikołajkowo 
– świątecznych prezentach dorośli 
potrafią spełniać swoje ambicje  
i pragnienia, które w przeszłości 
nie były do końca spełnione. Ku-
pują zabawki, które zawsze chcieli 
mieć i im się podobają, a efekt jest 
taki, że często to dorośli zaczynają 
się tymi zabawkami bawić. Dzieci 
zaś oczekiwały całkiem czegoś 
innego lub bawią się najzwyklejszą 
prostą figurką, misiem czy kartka-
mi lub kredkami, czyli rzeczami, 
które pobudzają ich wyobraźnie 
- mówi Natalia Kasprowicz, psy-
cholog w przychodni POZ MCZ 
S.A. Jak podkreśla psycholog, 
zabawki powinny zachęcać dzieci 

do aktywnego udziału w zabawie, 
a tym samym rozwoju i edukacji. 
Warto pamiętać, by nie kupować 
takich przedmiotów, które od 
dziecka wymagają tylko patrzenia.
Kupując zatem prezenty dla 
swoich pociech trzeba pomyśleć 
o wielu  względach – zarówno 
o zdrowiu fizycznym, jak i rozwoju 
intelektualnym. Każdy rodzic czy 
opiekun powinien znać na tyle 
swoje dziecko, by chociaż mniej 
więcej znać jego hobby, zamiło-
wania i pasje. Członkowie rodziny 
w nieco dalszej linii zawsze mogą 
skorzystać z rady rodziców czy 
opiekunów, by podpytać o rodzaj 
prezentu dla dziecka. Zadanie nie 
jest proste, bo powinno łączyć 
w sobie przyjemne, pożyteczne 
i zdrowe. Życzymy zatem wiele 
cierpliwości i rozsądku w wybo-
rze świątecznych prezentów dla 
najmłodszych. 

Świąteczne prezenty dla dzieci – zdrowe i bezpieczne

Słodycze w prezencie? Niekoniecznie
Mikołajki, gwiazdka, prezenty pod choinkę – co kupić dziecku? Kolorowe witryny w sklepach 
kuszą nie tylko najmłodszych, ale i dorosłych. Warto z rozsądkiem wybierać podarunki 
świąteczne dla dzieci. Lekarze apelują, by kompletując świąteczne paczki ograniczyć 
słodycze.
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