
str. 12Andrzej Duda
w KGHM
Przełomowa dla Głogowa, 
KGHM, dla Polski – tak 
Prezydent Andrzej Duda 
ocenił uruchomienie 
nowego pieca 
zawiesinowego w Hucie 
Miedzi Głogów.
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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 

Wylecz zaćmę
str. 7w Eye - Laser Center we Wrocławiu - więcej
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W nowym roku 
mieszkańcy gminy Lubin 
nie mają, co liczyć na 
likwidację podatku 
od nieruchomości, 
a nawet na jego 
większe obniżenie.

Stało się tak,  gdyż radni wójta 
Kielana przegłosowali propozycję. 
Przepadła propozycja grupy rad-
nych nie pochodzących z komitetu 
wyborczego wójta. Wnioskowali 
oni o obniżenie podatku od nie-
ruchomości o połowę. - Chcemy 
pomóc wójtowi w realizacji jego 
wyborczej obietnicy – mówi radny 
Robert Piekut. Ówczesny kandy-
dat na wójta, obiecał, że zniesie 
podatek. Tymczasem mija drugi 
rok rządów, zaczyna się trzeci 
a w sprawie likwidacji podatku 
nie zrobiono nic.
Budżet gminy wynosi około 90 

mln. zł. Tymczasem w tej kwocie 
podatek od nieruchomości stanowi 
niewiele ponad 1 proc, czyli 1,4 
mln zł. Gdyby został zniesiony, 
każdy mieszkaniec zaoszczędziłby 
kilkaset złotych rocznie, a gdyby 
przystano na propozycję grupy 
radnych podatek byłby o połowę 
mniejszy. Np. przysłowiowy 
Kowalski posiada działkę o po-
wierzchni 20 arów. Należny od 
tej powierzchni podatek wyniesie 
640 zł i taką kwotę kowalski będzie 
musiał zapłacić. Gdyby radni wójta 
zgodzili się na propozycje pozosta-
łych radnych opłata wyniosłaby 
320 zł. W budżecie gminy z 90 mln 
zł ubyłoby zaledwie 700 tys. zł. 
Głos grupy radnych nie został 
jednak wysłuchany przez poplecz-
ników wójta. Przeciwko obniżeniu 
podatku o 50 proc głosowali Nor-
bert Grabowski, Tomasz Fuczek, 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, Zofia 

Marcinkiewicz, Patryk Jarkowiec, 
Jan Olejnik, Marcin Nyklewicz, 
Andrzej Olek. 
Dodajmy, że tych 700 tys. zł., 
o których mówią radni chcący 
obniżyć podatek, wójt Kielan wy-

dał na odprawy, odszkodowania 
dla zwalnianych urzędników, aby 
przyjąć „swoich”. Mimo zwolnień 
urzędników nie ubyło, a wręcz 
przeciwnie–przybyło.

 � (inf)

Kierowca rovera w szpita-
lu, pasażerka renault ze 
złamaną nogą.
Takie są skutki czołowego 
zderzenia na drodze Mlecz-
no-Toszowice w gminie 
Rudna. Kierowca rovera 
nie zachował ostrożności, 
wyprzedzał na śliskiej dro-

dze i miał za mało miejsca 
na dokończenie manewru. 
Skończyło Choć całe zdarze-
nie wyglądało bardzo groźnie 
skończyło się na niegroźnych 
dla życia urazach. Do wy-
padku doszło w sobotę 14 
stycznia.

 � *DLU24.pl

Czołowo pod MlecznemMija drugi rok rządów wójta, a podatek nadal nie jest zniesiony

Mieszkańcy mają płacić i już...

ceny już od:
do 900 cm3 – 299 zł
901 cm3  – 1100 cm3 – 350 zł
1101 cm3 – 1250 cm3 – 399 zł
1251 cm3 – 1400 cm3 – 459 zł
1401cm3 – 1600 cm3 – 499 zł
1601 cm3 – 1800 cm3 – 527 zł
1801 cm3 – 2000 cm3 – 560 zł
2011 cm3 – 2200 cm3 – 590 zł
2201 cm3 – 2400 cm3 – 620 zł
2401 cm3 – 2600 cm3 – 660 zł
2601 cm3 – 3000 cm3 – 699 zł
pow. 3000 – 759 zł
dostawcze do 3,5 T – 640 zł
ciężarowe pow. 3,5 T – 1690 zł
Składki obliczone przy 60% zniżek (ostatnie 6 lat bezszkodowej jazdy), 
wiek powyżej 26 la, prawo jazdy minimum 6 lat
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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
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Każdego roku lubiński MCZ S.A. 
pozyskiwał dotację na bezpłatne 
badania kolonoskopowe objęte 
programami ministerialnym. 
W 2016 roku placówka poszła 
o krok dalej i postarała się o do-
datkowe środki finansowe tym 
razem z Unii. To pozwoli, by 
w ciągu blisko 2 lat przebadać 
bezpłatnie pod kątem wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego 
prawie 5,5 tysiąca pacjentów 
z subregionu legnicko – głogow-
skiego. Do pracowni endosko-
powej w MCZ S.A. w Lubinie 
mogą stawić się pacjenci, którzy 
spełniają określone kryteria, by 
wpisać się w dotowane projekty. 
- Na badania z programu z Unii 
Europejskiej zapraszamy pa-
cjentów w wieku 55 do 64 roku 
życia. Warunkiem jest, by byli 
czynni zawodowo. W ramach 
badania pacjent ma zagwaran-
towane znieczulenie oraz środki 
przeczyszczające. Będziemy 
organizować dojazdy do naszej 
pracowni, a poza tym będziemy 
wykonywać badania w weekendy. 
Drugi program badań przesiewo-
wych to projekt z Ministerstwa  

Zdrowia i obejmuje pacjentów 
w wieku od 50 do 65 roku życia. 
Warunkiem jest by ich ostatnie 
badanie nie było wcześniej niż 
10 lat temu.  Do tego programu 
kwalifikujemy też osoby w wieku 
już 40 lat, które są obciążone 
genetycznie -  mówi Beata Le-
nart, pielęgniarka koordynująca 
pracę w pracowni endoskopowej 
MCZ S.A. w Lubinie. W ostatnim 
wspomnianym przypadku chodzi 
o pacjentów, których najbliżsi 
chorowali na raka jelita grubego. 
Trzeba pamiętać, że kolonoskopia 
daje 85% szans na niezachorowa-
nie na raka jelita grubego i jest 
najskuteczniejszym sposobem 
na rozpoznanie tego schorzenia. 
Jak zapewniają lekarze, ponad 
25% osób w wieku od 55 do 64 
lat ma polipy, które mogą być 
stanem przednowotworowym. 
Warto więc poddać się kontroli 
profilaktycznej, bo to zmniejsza 
ryzyko zachorowania na raka 
jelita grubego. 
Jak zarejestrować się na badanie 
w MCZ? Nic trudnego. - Pacjenci 
mogą przyjechać do nas  osobi-
ście do Pracowni Endoskopowej 

przy Oddziale Gastroenterolo-
gicznym Szpitala MCZ
S.A. w Lubinie przy ul. M. Skło-
dowskiej – Curie 54 budynek 
D - 40 V piętro lub do rejestracji 
w budynku D – 19. Mogą też 
zapisać się telefonicznie pod 
numerami 76 8460 321. To numer 
do naszej pracowni lub pod nume-
rem 76 723 15 30. Muszą jednak 
wiedzieć, że w przypadku tele-
fonicznej rejestracji będą zmu-
szeni zakupić sobie sami środki 
przeczyszczające. Zalecamy, by 
chętni do badania przyjechali 
do nas osobiście i odebrali nie-
zbędne środki farmakologiczne, 
których koszt prywatnie to około 
50 złotych – dodaje na koniec 
Beata Lenart. 
Są też dane teleadresowe nie-
zbędne mieszkańcom innych 
miejscowości niż Lubin. Pracow-
nia Endoskopowa w Przychodni 
Lekarskiej MCZ S.A. w Legnicy 
przy  ul. Okrzei 14A,  tel. 76 / 74 
39 540,  Pracownia Endosko-
powa w Przychodni Lekarskiej 
MCZ S.A. w Głogowie przy 
ul. Sportowej 1B tel. 76 / 72 76 
740 oraz Centralna Rejestracja 

Endoskopowa tel. 76 / 84 60 382.
Trzeba pamiętać, że na na badanie 

należy przynieść: wypełnioną 
ankietę, dowód osobisty, aktualne 

wyniki badań oraz listę leków, 
które pacjenci przyjmują.

Darmowe badania kolonoskopowe w MCZ S.A. w Lubinie 

Darmowe badania kolonoskopowe 
w MCZ S.A. w Lubinie 

W Miedziowym Centrum Zdrowia trwają bezpłatne badania kolonoskopowe. Lubińska 
placówka medyczna od jesieni 2016 roku wykonuje kontrole pod kątem wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego dzięki zdobytemu dofinansowaniu z dotacji unijnych 
i ministerstwa. Dwa projekty pozwalają na to, by docelowo wykonać kolonoskopię u około 
5,5 tysiąca pacjentów z terenu Zagłębia Miedziowego.
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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

Wykonujesz wolny zawód? 
Przyjdź do Nest Banku po kredyt nr 1 
 dla profesjonalistów.
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. Ale nasze placówki nie kojarzą się z typowym 
„oddziałem” banku – są przytulne, zachęcające do wejścia, tworzą 
atmosferę sprzyjającą spokojnym, ważnym rozmowom o potrzebach 
finansowych Klientów profesjonalistów i ich firm. 

Czy Nest Bank posiada specjalną ofertę dla profesjonalistów?

– Tak, bo rozumiemy, w jakim otoczeniu funkcjonują osoby 
wykonujące wolne zawody, tzw. profesjonaliści. Są to lekarze 
i stomatolodzy, prawnicy czy farmaceuci, prowadzący 
indywidualną działalność gospodarczą. To zazwyczaj osoby, które 
pracują niejednokrotnie dłużej niż inni, poświęcając nawet czas 
wolny na pracę w kilku miejscach. Więc szanujemy ich wolny czas, 
którego mają tak niewiele. Ofertę kredytową dostosowaliśmy  
do ich potrzeb.

Profesjonalista dostanie kredyt nr 1 na dowolny cel firmowy?

– Dla profesjonalistów Nest Bank przygotował specjalną ofertę: 
gotówkę do 550 tysięcy złotych ze spłatą rozłożoną nawet   
na 12 lat. Ten długi okres kredytowania pozwala na ustalenie niskiej 
miesięcznej raty. To również najwyższa dostępna kwota kredytu 
na rynku z najdłuższym okresem kredytowania,  co sprawia,  
że oferta ta została nr 1 rankingu opublikowanym przez  
Comperia.pl w dniu 17 sierpnia 2016 roku. 

Czym jeszcze wyróżnia się ten kredyt?

– Wstępna decyzja kredytowa jest możliwa już podczas pierwszego 
spotkania, a środki trafiają na konto Klienta nawet w ciągu 24 godzin. 
Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, również na spłatę 
innych kredytów firmowych, które zostały zaciągnięte wcześniej.

Kto może otrzymać ten kredyt?

– Kierujemy go do przedstawicieli wolnych zawodów 
prowadzących indywidualną działalność gospodarczą 
od co najmniej 6 miesięcy: lekarzy, stomatologów, adwokatów, 
weterynarzy, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, 
właścicieli NZOZ, doradców podatkowych, właścicieli biur 
rachunkowych, protetyków, zarządców nieruchomości, 
fizjoterapeutów, farmaceutów.

Czy trudno dostać taki kredyt, czy procedura otrzymania kredytu 
jest prosta?

– Nie, to naprawdę prosta sprawa. Nie wymagamy zabezpieczeń 
kredytu, można otrzymać go już podczas pierwszego spotkania  
z naszym doradcą. Kredyty są dostępne bez zbędnych formalności 
– wystarczy PIT za ostatni rok obrotowy. To rzeczywiście proste 
 i warte polecenia. 

Dziękuję za rozmowę. 

Pełna informacja o kredycie dla profesjonalistów jest dostępna 
 w naszej placówce.

Nest Bank
materiał promocyjny

Placówka Partnerska

w Lubinie!

Edyta Żukowska
w Lubinie.

róg ul. Sportowej i Szpakowej
59-300 Lubin
T: 794 600 909
Godziny otwarcia: 
pn. – pt., 9.00 – 17.00
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wydarzenia

Już po raz piąty 
kościół w Ścinawie 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego stał 
się miejscem koncertu 
charytatywnego.

Śpiewano kolędy, a zebrane datki 
pozwolą na dofinansowanie zaku-
pu pracowni EEG Bio-Feedback, 
która ma powstać w ścinawskiej 
podstawówce. Szkoła już się do 

tego przygotowuje. Nauczyciele 
są po odpowiednich szkoleniach, 
jest pomieszczenie, brakuje tylko 
sprzętu. 
Koncert ma już kilkuletnią 
tradycję. Biorą w nim udział 
zespoły, różnego rodzaju grupy 
i stowarzyszenia. W tym roku 
wystąpili m.in.: zespół instru-
mentalny „Campanello”, strażacy 
OSP z gminy Ścinawa, Klub Ka-
rate „Goju Ryu Shuseikan”, Klub 

Sportowy „START” Ścinawa, 
górnicy KGHM czy zawodnicy 
MKS „ODRA” Ścinawa.
Rokrocznie w Kościele przy-
znawane są również Anioły Do-
broczynności. W tym roku były 
trzy. Symboliczne wyróżnienie 
dobroczynności otrzymały Teresa 
Przybyło, Bożena Pruszyńska 
oraz Władysława Siwak – wszyst-
kie działają przy kole parafialnym 
Caritas w Ścinawie.

Radek jest dzieckiem, które od pierwszych miesięcy swojego 
życia zmaga się    z poważną chorobą. Syn ma uszkodzony mózg, 
czterokończynowe napięcie mięśniowe, Zespół Westa (rodzaj epilepsji 
opornej na leczenie).
Radek wymaga stałej opieki specjalistów (pedagoga, psychologa, 
neurologa, logopedy, fizjoterapeuty). Od wielu lat, dzięki Państwa 
wsparciu, Radek jeździ także na turnusy rehabilitacyjne, gdzie 
jego rehabilitacja jest intensywniejsza od tej prowadzonej w domu. 
Niestety, koszt takiego turnusu to średnio 5000,00 zł.
Dlatego, prosimy o wsparcie finansowe w formie 1% podatku 
z rozliczenia rocznego. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli uznają Państwo, 
że Radek zasługuje na Państwa pomoc.
Wystarczy wpłacić 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT: Nazwa 
OPP: Balian Sport, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Sierakowska 13, 
Numer KRS: 0000069890. W rubryce INFORMCJE UZUPEŁNIA-
JĄCE (p.133 cel szczegółowy 1%) należy wpisać: RADEK SZUTY 

To była bardzo trudna 
i czasochłonna akcja. 
Wszyscy poszkodowani 
byli przytomni kiedy 
zostali wyciągnięci 
z wieży, po tym jak 
zerwała się lina windy, 
w której się znajdowali. 
Winda spadła z wysokości 
prawie 40 metrów.

Do wypadku doszło w wieży 
technicznej na zbiorniku Żela-
zny Most. - W środku było trzech 
pracowników, wszyscy przeżyli, 
nie stracili przytomności – rela-
cjonował nam Maciej Knapik, 
lekarz pogotowia ratunkowego 
kierujący akcją medyczną.
Na miejsce błyskawicznie ścią-
gano kolejne zespoły ratowni-
ków. Były jednostki zawodowej 
i ochotniczej straży pożarnej 
z okolicznych powiatów, wy-
posażone w sprzęt pływający. 
Na miejsce szybko przybyli 
również ratownicy górniczy 
z Sobina, w tym ratownicza 
grupa wysokościowa, która 
zorganizowała akcję ewaku-
acyjną z szybu wieży. Na linach 
w uprzęży zjeżdżali na dół. 
To oni w pierwszej kolejności 
zbadali i zaopatrzyli wstępnie 
poszkodowanych, a następnie 
wyciągali ich na linach. 

Na górze poszkodowani byli 
przejmowani przez zespoły 
lekarsko-ratownicze JRG i pogo-
towia ratunkowego i transporto-
wani na brzeg. Tu następowała 
dalsza akcja ratownicza. - Akcja 
była bardzo trudna, gdyż trzeba 
było zastosować nietuzinkowe 
rozwiązania, było zimno i mało 
miejsca dla ratowników. Zbior-
nik i wieża to bardzo nietypowe 
miejsce do prowadzenia akcji 
ratowniczej – dodaje Knapik. 
- Najlżej poszkodowany tra-
fił do szpitala przy ul. Bema 
w Lubinie. Kolejne dwie osoby 
śmigłowcem LPR do Wrocławia 
do kliniki i szpitala wojskowego. 
Akcja ratunkowa trwała niemal 4 
godziny. Na miejsce zadyspono-
wano zespoły pogotowia ratun-
kowego, jak również śmigłowiec 
LPR Ratownik 13 z Wrocławia. 
Na Żelazny most przylatywał 
dwukrotnie. Za drugim razem 
zabrał do szpitala, jak się 
później okazało najbardziej 
poszkodowanego pracownika 
Zakładu Hydrotechnicznego. 
Poważniejsze urazy wykryto po 
wyciągnięciu poszkodowanego 
na powierzchnię, dlatego też nad 
zbiornik po raz drugi przyleciał 
śmigłowiec LPR z Wrocławia, aby 
poszkodowanego jak najszybciej 
przetransportować do specjali-

stycznej kliniki we Wrocławiu. 
Na podsumowanie przeprowa-
dzonej akcji ratownicy mają 
jeszcze czas, ale już dzisiaj wia-
domo, że była to bardzo trudna 
technicznie i fizycznie akcja: 
szyb windy, prawie 40 metrów 
w dół, wieża techniczna na 
środku zbiornika, zima, zimno, 
mgła. - Uważam, że akcja była 
bardzo dobrze przeprowadzona 
– dodaje lekarz Maciej Knapik, 
z pogotowia ratunkowego, który 
kierował akcją medyczną - Była 
bardzo dobra, wręcz wzorowa 
współpraca i współdziałanie Ra-
townictwa Górniczego z Sobina, 
Pogotowia Ratunkowego, straży 
pożarnej i LPR.
Przyczyny wypadku są szcze-
gółowo wyjaśniane. Wiadomo, 
że zerwała się lina windy. 
Wewnątrz było trzech nadszty-
garów z Zakładu Hydrotechnicz-
nego. - Sprawę bada komisja. 
Dlaczego ta lina się urwała, 
trudno dzisiaj powiedzieć – 
mówi Jolanta Piątek, rzecznik 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Szybkie zorganizowanie akcji 
ratunkowej było możliwe dzięki 
temu że na obsługa kutra pły-
wającego po zbiorniku usłyszała 
hałas. Dodajmy, że dotarcie do 
wieży możliwe jest tylko łodzią. 

 �Piotr Krażewski

Spadli w windzie, 35 metrów w dół

1% Twojego podatku

Ścinawskie Anioły zagrały dla Równych Szans

Zbierają na EEG Bio-Feedback
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▸ Pokonaj Zaćmę

Wrocławskie EYE – LASER CENTER
ul. Oławska 9 • 50-123 WROCŁAW

www.eyelaser.pl

W EYE - LASER CENTER  
przy ulicy Oławskiej 9  
we Wrocławiu mogą Państwo 
skutecznie wyleczyć zaćmę:

•  operacje wykonujemy w znieczuleniu miejscowym  
- kropelkowym pod nadzorem anestezjologicznym  
(ważne dla pacjentów, którzy ze względów zdrowotnych nie 
mogą poddać się zabiegom w znieczuleniu ogólnym)

•  do zabiegów używamy tylko wysokiej jakości soczewek 
wewnątrzgałkowych renomowanych firm

•   zapewniamy wysoki komfort leczenia oraz troskliwą opiekę 
ze strony personelu medycznego

We Wrocławskim Eye – Laser Center istnieje możliwość 
usunięcia zaćmy połączonej z innymi wadami wzroku, 
w szczególności z astygmatyzmem i starczowzrocznością.

Wszczepianie tzw. inteligentnej soczewki podczas zabiegu, 
to idealne rozwiązanie dla osób czynnych zawodowo, 
aktywnych, które chcą uzyskać pełną ostrość wzroku w dal 
i do bliży, bez konieczności zakładania okularów.

Z tego typu najnowszą soczewką można swobodnie 
pracować przy komputerze, prowadzić samochód i uprawiać 
sporty bez konieczności zakładania okularów.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE DZIĘKI

JEDNEMU ZABIEGOWI
stajesz się wolny od  

ZAĆMY I INNYCH WAD WZROKU

tel.  607 668 022 • 71 344 80 80 • 71 790 00 30
rejestracja

            OFERTA  RABATOWA  DLA  PRACOWNIKÓW  KGHM  POLSKA  MIEDŹ  S.A.  ORAZ  ICH  RODZIN     

50 % RABATU NA WSZYSTKIE BADANIA OKULISTYCZNE
ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

r e k l a m a
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To miejsce na 
reklamę

kosztuje
60 zł netto

kontakt 603 320 338

Satysfakcjonuje pana podział 
pieniędzy na ten rok?
- Nie jestem zadowolony z tego 
jak został przygotowany podział 
pieniędzy. Owszem są inwestycje 
potrzebne dla mieszkańców, ale 
niestety robimy je na kredyt, 
a bardzo mało pieniędzy pozy-
skujemy z dotacji zewnętrznych. 
Wójt od dawna mówił, że chce 
wziąć kredyt. Nie krytykuję takiej 
potrzeby, ale zwracam uwagę, że 
kredyt trzeba spłacić, a kiedy na 
inwestycje pozyskuje się bardzo 
mało pieniędzy zewnętrznych to 
jest to już problem dla przyszłych 
budżetów. Kadencja wójtów, 
burmistrzów trwa 4 lata. Stara 
zasada w polityce mówi, że władza 
podwyżki cen robi w pierwszym 
i drugim roku urzędowania, aby 
mieszkańcy do wyborów mogli 
o nich zapomnieć. W trzecim roku 
bierze kredyt tak, aby w czwartym 
roku móc pokazać wyborcom nowe 
inwestycje przed kolejnymi wy-
borami. U nas w gminie w ciągu 2 
lat były podwyżki za wodę, ścieki 
i śmieci oraz podwyżka opłat za 
grunty. Teraz bierzemy kredyt, 
nowe drogi będą gotowe na wy-
bory, więc wszystko się sprawdza.
Czy 14 mln zł to duże obcią-
żenie dla budżetu? 
- Tak, dlatego te pieniądze należy 
wydać bardzo ostrożnie, aby ich nie 
zmarnować. Przypominam, że za 
mało pieniędzy pozyskujemy z do-
tacji z zewnątrz. Przez to będzie 
mniej remontów, niż z pieniędzmi 
ze środków zewnętrznych. Te 
pieniądze będą mało efektywnie 
wykorzystane. Kredyt łatwo się 
bierze a potem wydaje. To banal-

nie proste. Ale sztuką jest to, aby 
pieniądze z kredytu zarobiły na 
siebie, jeśli bierzemy 10 mln to 
drugie 10 postarajmy się zdobyć 
z funduszy unijnych. Czyli mamy 
wkład własny a resztę pozyskajmy 
z innych dotacji.
Przykład!- Proszę bardzo nasz 
sąsiad - znacznie biedniejsza 
gmina Ścinawa - po mistrzowsku 
wykorzystuje pieniądze unijne lub 
z programów wspierających tereny 

wiejskie. U nas niestety tego nie 
ma. W ubiegłym roku burmistrz 
ze Ścinawy pozyskał dotacje na 
90 mln zł!!! A u nas na inwestycje 
jest do wydania 22 miliony razem 
z kredytem.
Czyli można by było zrobić 
jeszcze więcej!  Ale za to 
wójt mówi, że będzie dobra 
współpraca z powiatem...
- Mieszkańców nie interesuje czy 
droga jest powiatowa, czy gminna. 

Chcą korzystać z dobrych dróg. 
Ale to uproszczenie, bo wydaje-
my Nasze pieniądze a robimy nie 
swoje drogi, będziemy mieli mniej 
pieniędzy na swoje potrzeby: drogi 
gminne, oświetlenie, przepompow-
nie ścieków. W tym roku wydamy 
dużo pieniędzy. Problem w tym, że 
my jako mieszkańcy poniesiemy 
największy ciężar remontów dróg 
powiatowych, a przypominam, że 
to nie są nasze drogi. My dajemy 

właścicielowi drogi 7 mln zło-
tych, a właściciel czyli powiat ze 
swojego budżetu dokłada ledwie 3 
mln zł. Coś tu jest nie tak! Mamy 
proporcje 70/30. Powinno być od-
wrotnie lub ostatecznie pół na pół. 
Powiat na pewno jest zado-
wolony z takiej współpracy...
- Proszę spojrzeć na przebudo-
wę drogi w Szklarach Górnych 
dajemy 1,3 mln zł, a powiat 
tylko 500 tys. zł. Tak samo jest 
w Niemstowie i Składowicach. 
Mówi się, że powiat nie ma więcej 
pieniędzy. A tymczasem powiat 
przekaże w tym roku prawie 8 
milionów złotych na przebudo-
wę dróg w Lubinie, które nie są 
własnością powiatu tylko miasta! 
Czy ktoś to rozumie? Chciałem 
powiedzieć jasno, cieszę się, że 
współpracujemy z Powiatem i dro-
gi powiatowe będą remontowane, 
bo Nasi mieszkańcy bardzo tego 
potrzebują. Ale powiedzmy im 
prawdę, jaka będzie tego cena, bo to 
oni będą spłacać ten kredyt i należy 
im się szczerość. Prawda jest taka, 
że remonty będą zawdzięczać tylko 
sobie, nie wójtowi czy radnym, bo 
pieniądze na remonty powiatowych 
dróg będą pochodziły z kieszeni 
mieszkańców gminy płacących 
podatki. A jeśli spadną dochody 
gminy, aby spłacić kredyt będą 
podwyżki. 
Z budżetu wynika, że remonty 
będą tylko w 6 miejscowo-
ściach...
- Szkoda, że Wójt to tak zaplano-
wał, bo wszystkich miejscowości, 
które mają drogi powiatowe jest 
około 15. Niestety również radni 
z komitetu wyborczego wójta nie 

zgodzili się na remonty innych 
dróg. W rezultacie nie będzie żad-
nych prac w Gorzycy, Czerńcu, 
Zimnej Wodzie-Liśćcu, Wier-
cieniu, Osieku-Pieszkowie, czy 
Raszowej Małej. Mieszkańców 
dzieli się na lepszych i gorszych, 
ale kredyt będą spłacali wszyscy. 
Rozumiem, że pieniędzy zawsze 
brakuje, dlatego należy je wydać 
racjonalnie. Proponowałem, aby 
wójt zrezygnował ze ścieżki 
rowerowej za ponad milion zło-
tych, a pieniądze przeznaczył 
na kolejne drogi. Niestety nie 
zgodził się na to.
Ścieżka rowerowa za pie-
niądze gminy w większości 
używana przez mieszkańców 
miasta…?
- Niewątpliwie, tak może być, to 
luksus, na który gminy nie stać 
w sytuacji, gdy mamy dziurawe 
drogi. Ścieżka jest wykorzysty-
wana od wiosny do jesieni, przez 
niewielką grupę osób, a drogami 
jeździmy wszyscy. A tu jedna 
miejscowość będzie miała nową 
drogę i extra ścieżkę rowerową, 
a reszta nie dostanie nic. Jeden 
z mieszkańców pomysł budowy 
ścieżki rowerowej określił bardzo 
dosadnie: „W drewnianym domu, je 
się drewnianymi łyżkami, z krysz-
tałowych talerzy”. Pozostawiam to 
porównanie bez komentarza i do 
przemyśleń. Cały czas mam nadzie-
ję, że Radni Powiatu dołożą więcej 
pieniędzy a wójt zrezygnuje z bu-
dowy ścieżki rowerowej i wspólnie 
będziemy szukać lepszych i bar-
dziej sprawiedliwych rozwiązań 
dla mieszkańców gminy.
Dziękuję za rozmowę

Budżet gminy Lubin uchwalony. Samorząd dalej zadłuża się. Rozmowa z radnym Gminy Lubin Pawłem Łukasiewiczem

Biorą kredyt na 14 mln zł
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NOWOŚĆ!
POŻYCZKA
PRYWATNA

szybka
decyzja • wysoka przyznawalność • także z komornikiem

• bez ograniczenia wieku • na spłatę zadłużeń

• możliwość zawieszenia spłaty rat

 
 
 

Czynne: pn.-pt. w godz. 9 -17
Lubin: ul. Chrobrego 1B, tel. 76 759 20 88, 76 759 20 83

od

2,9%
mała
   rata

Noworoczne, nieformalne 
spotkanie włodarzy 
miast, gmin, powiatów 
z zarządem KGHM Polska 
Miedź miało miejsce we 
wtorek (17.01) w CK 
Muza w Lubinie.

Ponad stu przedstawicieli samo-
rządów Zagłębia Miedziowego  
na spotkanie noworoczne zaprosił 
prezes KGHM Polska Miedź S.A. 
I prezydent Lubina. W kawiarni 
CK Muza włodarz Lubina chciał 
zbliżyć przedstawicieli samorzą-
dów terenu Zagłębia Miedziowego, 
jak mówił stworzyć atmosferę 
i okazję do bliższego poznania się, 
złożenia sobie życzeń noworocz-
nych i tylko nieformalnie podjęcia 
ważkich dla regionu zagadnień. 
Zaproszeni goście nie znali formu-
ły spotkania. Po krótkim wstępie 
Roberta Raczyńskiego i krótkiej 
przemowie prezesa KGHM Polska 
Miedź S.A. Media musiały opuścić 
spotkanie. Wiadomo, że nowo-
roczne spotkanie samorządowców 
miało w pewnym sensie zbliżyć 
przedstawicieli gmin zarówno do 
zarządu Polskiej Miedzi, jak i do 
siebie wzajemnie. 
– KGHM to zakład, który w ol-
brzymi sposób oddziałuje na nasza 

gospodarkę i nasze codzienne ży-
cie. Dlatego jest mi niezmiernie 
miło przywitać tu pana prezesa. 
Część z państwa jeszcze go nie 
zna. Pozwolę sobie w stylu ame-
rykańskim poprosić pana prezesa 
o wstanie i zaprezentowanie się 
– mówił na początku spotkania sa-
morządowców w CK Muza Robert 
Raczyński. – Dzisiejsze spotkanie 
to robocze spotkanie i robocza roz-
mowa na temat naszych kontaktów, 
które wyrodzą się w przyszłości 

w jakieś konkretne przedsięwzięcia 
gospodarcze – dodawał z nadzieją 
włodarz Lubina.
– Jak państwo wiecie KGHM 
w tej chwili jest już firmą glo-
balną. Mamy operacje na kilku 
kontynentach. Jesteśmy jedyną 
polską firmą o zasięgu światowym 
z globalnymi problemami też 
oczywiście. Natomiast siłą spółki 
jest pozycja tutaj w Polsce, w Za-
głębiu Miedziowym. To dzięki 
wysiłkowi, dzięki zaangażowaniu 

pracowników KGHM-u w Pol-
sce sytuacja dalej jest stabilna 
i w trudnych czasach jakie teraz 

mamy, a mamy czas, w którym 
doświadczamy wielu problemów 
z niskimi cenami surowców, ale 
mimo to chcemy kontynuować 
ten plan inwestycyjny. Będziemy 
jeszcze w tym tygodniu dokonywać 
otwarcia jednej z największych in-
westycji KGHM, inwestycji, która 
jest ważna również dla Polskiej 
gospodarki jeżeli chodzi o inno-

wacyjność, poziom zachowania 
myśli technicznej, która jest tutaj 
dziełem naszych pracowników 
i firm również zewnętrznych, które 
też wnoszą ten wkład w działalność 
KGHM – mówił zapowiadając 
uruchomienie nowej linii pro-
dukcyjnej w głogowskiej hucie 
prezes zarządu KGHM Radosław 
Domagalski – Łabędzki.

Władze KGHM na spotkaniu z wójtami, prezydentami i burmistrzami

Prezes z samorządowcami o regionie

r e k l a m a

r e k l a m a
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Obaj kierowcy 
jechali w kierunku 
Lubina. Kierujący vw 
passatem był w trakcie 
wyprzedzania, kiedy 
drogę zajechał mu 
kierowca opla vectry.

Gwałtowne hamowanie nie 
pomogło. Doszło do najechania 
na tyl opla. Ostatecznie vectra 
została wepchnięta do przy-

drożnego rowu, gdzie uderzyła 
w drzewo. 
Nikomu na szczęście nic się nie 
stało, choć obydwa pojazdy nie 
nadawały się do dalszej jazdy. 
Kierowca vectry został uka-
rany mandatem, gdyż zajechał 
drogę wykonującemu manewr 
wyprzedzania vw passatowi. Do 
zdarzenia doszło 16 stycznia na 
drodze Ścinawa Lubin. 

 � (red)

Już od piątku 20 
stycznia odwiedzający 
galerię Cuprum Arena 
mają niepowtarzalną 
okazję stanąć oko w oko 
z najważniejszymi 
bohaterami komiksowego 
i filmowego Uniwersum 
Marvela.

Interaktywna instalacja pozwala 
bliżej zapoznać się z historią 
Spider-Mana, Hulka, Kapitana 
Ameryki czy Thora, a dodatkowa 
Strefa Interakcji nie tylko zapewnia 
wciągającą zabawę wszystkim 
uczestnikom, ale też umożliwia 
jeszcze bliższe doświadczenie 
świata superbohaterów.
Odwiedzając każdą z pięciu 
oddzielnych wysp, można wejść 
w rzeczywistość najważniejszych 
i najbardziej rozpoznawalnych 
postaci znanych z interaktywnych 

gier Disney Infinity, serii filmów 
Avengers czy Spider-Man. 
Trójwymiarowe postacie natural-
nych rozmiarów zostały zaprezen-

towane w plastycznych aranżacjach 
obrazujących kultowe uniwersum, 
z którego pochodzą. Widzowie ma-
ją okazję stanąć oko w oko ze zwin-
nym Spider-Manem czy potężnym 
Hulkiem, zobaczyć Ironmana po 
wygranej bitwie z robotem, usiąść 
na złotym tronie Thora czy Harleyu 
Davidsonie, który był ulubionym 
pojazdem Kapitana Ameryki. 
Każdy z uczestników będzie mógł 
wejść w bezpośredni kontakt ze 
swoim bohaterem, zrobić sobie 
z nim zdjęcie, a dzięki dodatko-
wym punktom multimedialnej 
informacji, dowie się jeszcze 
więcej na temat historii komiksu 
i wybranej postaci. Zwolennicy 
filmowych produkcji będą mogli 
przypomnieć sobie ich najlepsze 
fragmenty w specjalnie przygoto-
wanym Kinie Marvel. Natomiast 
fani komiksów zobaczą kultowe 
plansze zaprezentowane w formie 

plakatów na interaktywnym słupie 
ogłoszeniowym.
Wyspy Superbohaterów to jednak 
nie wszystko. Cuprum Arena przy-
gotowało również  specjalną Strefę 
Interakcji, która doskonale wypeł-
nia czas między zakupami i sprawi 
radość różnorodnej widowni. 
Biorąc udział w Teście Superbo-
hatera uczestnicy zmierzą swoją 
siłę, wagę i wzrost, aby przekonać 
się, z którym superbohaterem mają 
najwięcej wspólnego. W Labo-
ratorium Hulka zbadamy swoje 
DNA i przekonamy się, jak blisko 
jesteśmy z nim spokrewnieni. 
Główną atrakcją będzie jednak Lot 
Superbohaterów, podczas którego 
gracze wypróbują swoje manualne 
umiejętności i za pomocą lusterek 
poruszanych z wielką precyzją 
ożywią wybrane postacie.
Termin wystawy: 20.01.2017 
(piątek) - 5.02.2017 (niedziela).

Choć to już połowa 
stycznia to w Zagłębiu 
Miedziowym wciąż 
odbywają się barbórkowe 
uroczystości. Akademia 
odznaczeń spółki INOVA 
Centrum Innowacji 
Technicznych miała 
miejsce w środę 11 
stycznia w CK Muza. 
Podczas uroczystości 
wyróżniono ponad 
30 osób. 

Podczas Akademii Barbórkowej 
spółki INOVA,  w której wzięli 
udział przedstawiciele zarządu 
KGHM, wszystkich oddziałów 
i spółek Polskiej Miedzi oraz Wyż-
szego Urzędu Górniczego wręczo-
no m. in. odznaki “Zasłużony dla 
Górnictwa RP” , “Zasłużony dla 
KGHM Polska Miedź S.A”. i “Za-
służony dla spółki INOVA”, odzna-
ki i podziękowania za długoletnią 
pracę. Były też stopnie inżynierów 
i techników górniczych. Wręczono 
również jedną szpadę górnicza, 
którą nadaje się pracownikom 
związanym z górnictwem 25 lat. 
Akademia była okazją do życzeń 
i podsumowań. Zarząd KGHM re-
prezentował prezes Piotr Walczak.
– Barbórka 2016 miała wyjątkowy 

przebieg i charakter. Tragedia Rud-
nej z 29 listopada spowodowała, że 
zamiast radości i uśmiechu, wizyt 
na karczmach i combrach były łzy, 
rozpacz, wizyty w szpitalach i na 
cmentarzach. Myślę, że ta zła passa 
kiedyś zawsze się kończy. Z okazji 
górniczego dnia świętej Barbary 
życzę wam wszystkim sukcesów 
i pomyślności w wielu obszarach, 
ale jeden obszar to bezpieczna 
praca. Życzę wam wszystkim, 
abyście  zawsze po zakończonej 
zmianie wracali  szczęśliwie 
do waszych domów, gdzie będą 
czekać kochający was najbliżsi. 
Abyście realizując zadania za-
wodowe pracowali skutecznie, 
efektywnie, ale przede wszystkim 
bezpiecznie i abyście w pracy mieli 
zawsze wyrozumiałych i mądrych 
szefów, dyrektorów i prezesów 
a szczególnie hojnych, gdy będą 
was nagradzać – mówił Piotr 
Walczak do zebranych.
– Doroczna akademia ma za za-
danie podsumowanie przeszłości, 
pokazanie teraźniejszości i naj-
bliższą przyszłość.  Dziś trzeba 
podkreślić, że wspólnie pracujemy 
dla potrzeb ciągu technologicznego 
KGHM Polska Miedź S.A. Część 
jednostek pracuje w obiektach 
kopalni na sprzęcie kopalń. To 

lampownie, stacje sejsmiczne. 
Poza tym na terenie wszystkich 
kopalń realizujemy pełen serwis 
urządzeń sejsmicznych. Nasze 
jednostki w imieniu i na rzecz 
KGHM dokonują badań, które 

dopuszczają do pracy pod ziemią 
praktycznie każde urządzenie 
–  mówił o znaczeniu spółki dla 
Polskiej Miedzi Jarosław Iwaszuk, 
prezes spółki Inova.. 

 � (mm)

Akademia w Inova

Spider-Man, Hulk, Kapitan Ameryka i Thor w Cuprum Arena

Interaktywna instalacja Zajechał drogę
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Testowano go kilka 
tygodni, by uroczyście 
zaprezentować możliwości 
– Magiczny Dywan forma 
zabawy i terapii głównie 
dla dzieci i młodzieży 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
w Szklarach Górnych, 
ale nie tylko. Urządzenie 
zakupiono dzięki 
ponad 90% wsparciu 
finansowemu od Fundacji 
KGHM Polska Miedź.

To niecodzienny widok, gdy widzi 
się dzieci bawiące się na podłodze, 
skaczące po wodzie, której nie ma 
tak naprawdę, ale nawet ją słychać. 
Uczestnicy zabawy grają w piłkę, 
której również nie ma, skaczą na 
nieistniejące meduzy zbierając 
jednocześnie punkty i słysząc 
głos prowadzących zabawę. 
A wszystko to z małego pudełka 
umieszczonego tuż pod sufitem. 
Magiczny Dywan – to urządzenie, 
które projektuje obrazy wgrane 

z godnie z określonym programem 
o ustalonej wcześniej trudności.  
– Dziś inauguracja Magicznego 
dywanu, czyli elementu projektu 
dla mniejszych i większych. te-
stowaliśmy go od kilku tygodni, 
by dziś móc zaprezentować to, co 
najlepsze i jakie funkcje może speł-
niać ta zdobycz techniki. To dywan 
interaktywny. Służy zarówno dzie-
ciom i dorosłym, w zależności od  

wgranych programu. ma funkcje 
edukacyjne poprzez zabawę. Po-
siada też funkcje terapeutyczne – 
mówi dyrektor Ośrodka Agnieszka 
Król – Stępień, dyrektor Ośrodka 
w Szklarach Górnych.
Urządzeni kosztowało blisko 10 
000 tysięcy złotych. Głównym 
sponsorem zakupu urządzenia była 
Fundacja KGHM Polska Miedź. 
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Magiczny Dywan
od Fundacji KGHM
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Zmiana technologii przetapiania koncen-
tratu miedzi to olbrzymi krok w przyszłość 
dla KGHM. 
– To jest ważna data nie tylko dla huty – to 
jest ważna data dla Głogowa jako miasta 
i to jest ważna data dla Polski jako państwa. 
Ile Głogów miał takich znaczących dat? – 
mówił do zebranych w Hucie Miedzi Głogów 
Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent brał udział w uroczystości otwar-
cia nowej instalacji. Budowa kosztowała 2,5 
mld zł. Inwestycja jest krokiem milowym 
w dziejach Huty Miedzi Głogów, jak i całego 
KGHM, krokiem wyprzedzającym, pozwala-
jącym na oszczędności, a co najważniejsze 
na bardzo dużą elastyczność produkcji 
miedzi, czy spełnienie surowych norm 
ekologicznych. Nowy piec jest dziesię-
ciokrotnie czystszy pod względem emisji 
zanieczyszczeń niż technologia pieców 
szybowych. Do tego dochodzi nowy piec 
elektryczny i nowa maszyna odlewnicza. 
Dyrektor Huty Miedzi Głogów Andrzej Szy-
dło, przyznał, że nowy piec daje olbrzymią 
elastyczność w produkcji. Pytany przez 
dziennikarzy o różnice między technologią 
szybową, a zawiesiną stwierdził – dla pieców 
szybowych wyczerpaliśmy możliwości i ich 
dalszej modernizacji i ich unowocześniania. 
Trzeba było zrobić krok do przodu. Piec 

zawiesinowy to właśnie ten krok.
Ten krok do przodu to również plano-
wane przestoje remontowe na piecu 
zawiesinowym. Na piecach szybowych 
przestój remontowy musiał być co dwa 
lata. Na dotychczas funkcjonującym piecu 
zawiesinowym w Hucie Miedzi II przestoje 
remontowe przez lata wydłużano z dwóch 
lat. Ostatni remont nastąpił po czteroletnim 
użytkowaniu w 2013 roku. – Obecny plan 
remontu sięga prawie piątego roku pracy 
pieca zawiesinowego. Nie jest wykluczone, 
że podobnie będzie w przypadku nowego 
pieca zawiesinowego. - Wszystko okaże się 
w trakcie eksploatacji. Tu nie ma miejsca 
na pomyłki, czy wydłużanie na siłę okresów 
międzyremontowych, bo w grę wchodzi 
bezpieczeństwo hutników. 
Choć oficjalne uruchomienie nowego 
pieca zawiesinowego nastąpiło w piątek 
20 stycznia, już w połowie października 
po przeprowadzeniu całej serii próbnych 
testów układu załadunku wsadu do pieca za-
wiesinowego pod obciążeniem, rozpoczęto 
ciągłe podawanie koncentratu i jego przetop 
w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego. 
Tym samym, po  trzymiesięcznym posto-
ju, wznowiono produkcję miedzi surowej 
w HMG I, jednak już w zupełnie nowej  
technologii. W kilkanaście godzin od poda-

nia koncentratu do pieca przeprowadzono 
pierwszy spust miedzi blister, będącej 
podstawowym produktem procesu w piecu 
zawiesinowym.
- To był dla nas bardzo ważny dzień. Dokona-
liśmy olbrzymiego skoku technologicznego 
na  najnowocześniejszą na świecie, bardziej 
przyjazną środowisku technologię pieca 
zawiesinowego. Mówił Andrzej Szydło, 
dyrektor naczelny Huty Miedzi Głogów.
Proces uruchamiania nowej technologii 
rozpoczął się  28 września od wygrzewania 
pieca elektrycznego, następnie 1 paździer-
nika rozpoczął się proces wygrzewania 
pieca zawiesinowego. Potem następowało 
kolejno uruchamianie pozostałych obiek-
tów i węzłów produkcyjnych. Ostatecznie 
w ubiegłym tygodniu nową instalację do 
użytku oficjalnie oddał Prezydent Andrzej 
Duda. 

Andrzej Duda
w KGHM

Przełomowa dla Głogowa, 
KGHM, dla Polski – tak 
Prezydent Andrzej Duda 
ocenił uruchomienie 
nowego pieca 
zawiesinowego w Hucie 
Miedzi Głogów. Nowa 
technologia zastąpiła piece 
szybowe.


