
r e k l a m a

r e k l a m a

IS
SN

 2
08

3-
91

62

26 kwietnia 2017 r. nr 139

str. 9

䜀漀猀瀀漀搀愀爀猀琀眀漀 䄀最爀漀琀甀爀礀猀琀礀挀稀渀攀

䐀漀漀 稀 欀氀椀洀愀琀攀漀 渀渀 倀漀最 䤀稀攀爀猀欀椀漀

䜀爀愀戀椀猀稀礀挀攀 䜀爀渀攀 ㌀㐀
㔀㤀ⴀ㠀㈀　 䰀攀嬁渀愀

椀渀昀漀䀀瀀漀眀椀攀爀稀漀眀欀愀⸀瀀氀
琀攀氀⸀ 㜀㔀 㜀㈀ 㐀㌀ ㌀㤀 Ⰰ 欀漀洀⸀㘀㘀㠀 ㌀㐀 㠀㘀㜀
眀眀眀⸀瀀漀眀椀攀爀稀漀眀欀愀⸀瀀氀

Przyszłość KGHM 
jest optymistyczna

Dodatek ZDROWIE I URODA

KIEDY WIOSNA
NAS ODWIEDZA

str. 4-5



2    26 kwietnia 2017 r.  •  www.lubinextra.pl aktualności

1 kwietnia protestowali 
w Parku Leśnym. Do 11 
kwietnia zebrali ponad 
1600 podpisów pod 
petycją, by parku nie 
ogradzać i zmienić plany 
rewitalizacji terenu. 
Udali się do prezydenta 
Lubina Roberta 
Raczyńskiego, by złożyć 
listę podpisów. Niestety 
– lubinianie natrafili na 
mur. Rzecznik włodarza 
miasta zapewnia, że 
plany się nie zmienią, 
a petycja trafiła w ręce 
sekretarza, bo prezydent 
nie pojawił się w tym dniu 
Urzędzie Miejskim, choć 
to dzień na przyjmowania 
mieszkańców przez 
prezydenta.

Rośnie rozczarowanie, żal, ale też 
chęć dalszej walki  – lubinianie 
protestujący przeciw zmianom 
w Parku Leśnym nie odpuszczają. 
We wtorkowy poranek (11 kwiet-

nia) udali się do prezydenta Lubina 
Roberta Raczyńskiego, by się z nim 
spotkać, porozmawiać i złożyć pe-
tycję. Przeliczyli się jednak. Mimo, 
że we wtorki włodarz miasta od 
godziny 8:30 powinien być obecny, 
by przyjmować petentów, to nie 
było go. Jak poinformowano przy-

byłych w sekretariacie – Robert 
Raczyński pracuje też w terenie. 
Rozczarowani lubinianie czekali 
na prezydenta, by ostatecznie udać 
się do sekretarza Lecha Dłubały 
i tam złożyć swoją petycję.
– Proszę powiedzieć czy w zwy-
czaju prezydenta jest przyjmowanie 

zwykłych mieszkańców? próbu-
jemy się z nim spotkać od kilku 
miesięcy. Kiedy ostatni raz przyj-
mował we wtorek mieszkańców? 
Pan panie sekretarzu powinien 
wiedzieć  – mówili mieszkańcy 
Lubina do sekretarza, który nie 
komentował w żaden sposób ich 

monologu. – Chcemy rozmawiać 
na temat tego parku, wymienić 
wnioski. Nie wiemy dziś co tam 
będzie. Ten park jest nasz, a nie 
pana prezydenta. Ktoś zagrabił 
sosnowy las, zniszczył go, wy-
płoszył ptaki. To się w głowie nie 
mieści. Jest jeszcze szansa, by ten 
ekosystem, który tam powstawał 
przez 70 lat, wrócił do życia, tyl-
ko nie ogradzajcie go. Prezydent 
niszczy nam coś, co jest nasze. 
Powinien interesować się naszymi 
potrzebami. Dlaczego nikt z nami 
tego nie konsultował? Dlaczego to 
miasto jest nieprzyjazne zwierzę-
tom i mieszkańcom. W tej chwili 
okazał się jakim jest prezydentem. 
Uciekł przed nami. Dla nas to pod-
kulenie ogona i ucieczka – mówili 
do sekretarza rozżaleni lubinianie.
– Nie wycofamy się z ogrodzenia. 
Ogrodzenie już stoi. Dla nas to 
nie jest negatywne zjawisko, że 
ktoś protestuje, mając swoje wizje. 
To nawet dobrze, że mieszkańcy 
interesują się i chcą coś zmieniać 
w swoim otoczeniu. Pamiętajmy, 

że to nie jest jedyny głos. Jesteśmy 
przekonani, że większość miesz-
kańców jest za rewitalizacją parku, 
by przypominał to, co zrobiliśmy 
w Parku Wrocławskim. Nie chce-
my zmieniać tego parku. To nadal 
będzie miejsce do wypoczynku 
i rekreacji. Będzie po prostu lepsze. 
Jestem przekonany, że ci, którzy 
dziś nieufnie do tego podchodzą, 
staną się zwolennikami – komen-
tował całe działania lubinian Jacek 
Mamiński, rzecznik prezydenta. 
Lubinianie nie składają broni. Jak 
mówią będą walczyć o Park Leśny, 
bo nie chcą tam Parku Militar-
nego, a dziewiczego miejsca do 
wypoczynku. Chcą poznać więcej 
szczegółów i poprowadzić wspólne 
rozmowy na temat zmian na lubiń-
skiej strzelnicy. Niestety nikt nie 
chce z nimi rozmawiać. Urzędnicy 
wykonują polecenia prezydenta, 
a prezydent jest niedostepny dla 
mieszkańców... Petycja miała być 
sposobem zwrócenia uwagi prezy-
denta na potrzeby mieszkańców.

 � (red)

Nie gaśnie protest w sprawie ogrodzenia parku Leśnego

Przyszli z petycją, a prezydenta nie było

Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A. 
w Lubinie prowadzi od 
lutego bieżącego roku 
rozmowy z wszystkimi 
organizacjami 
związków zawodowych 
działającymi w Spółce.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie w ra-
mach prac Zespołu ds. współpracy 
z Organizacjami Związkowymi 
działającymi w PeBeKa S.A. pro-
wadzi rozmowy na temat postulatów 
wyrażonych przez Organizacje 
Związkowe w swoim piśmie z dnia 
22 lutego 2017 roku.
Organizacje Związkowe zgłosiły 
chęć podjęcia rozmów z Zarządem 
Spółki na tematy dotyczące:
1. wzrostu stawek osobistego zasze-
regowania o 4,5% od dnia 1 kwietnia 
2017 roku,
2. wypłaty jednorazowej premii 
w wysokości 600,00 złotych dla 
każdego Pracownika,
3. wypłaty świadczenia świąteczne-
go tzw. „Karpiowego” w wysokości 

800,00 złotych.
Zarząd Przedsiębiorstwa wyraża-
jąc wolę dalszego kontynuowania 
rozmów na temat wzrostu wyna-
grodzeń w Spółce, przychylił się do 
postulatu Organizacji Związkowych 
dotyczącego wypłaty świadczenia 
świątecznego tzw. „Karpiowego” 
w wysokości 800,00 złotych.
Zarząd Przedsiębiorstwa podjął 
również decyzję, że postulat wzrostu 
stawek osobistego zaszeregowania 
oraz wypłaty jednorazowej premii 
w wysokości 600,00 złotych dla 
każdego Pracownika będzie dys-
kutowany w ramach prac Zespołu 
po zakończeniu każdego miesią-
ca, a decyzje podejmowane będą 
w oparciu o informacje o wynikach 
finansowych Spółki w kolejnych 
miesiącach 2017 roku.
Zarząd Przedsiębiorstwa jest prze-
konany, że wspólna troska o wynik 
finansowy Spółki, Partnera Społecz-
nego i Zarządu, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo pracy naszych 
Pracowników będą priorytetem 
w działaniach na kolejne miesiące 
współpracy w ramach prac Zespołu.

PeBeKa prowadzi rozmowy z organizacjami
związków zawodowych

Będzie karpiowe
w PeBeKa

W poniedziałkowe 
popołudnie (10.04) w CK 
Muza w Lubinie było 
mocno koncertowo.

By poszerzyć wiedzę o auty-
zmie, dać okazję rozmowy 
z psychologami i terapeutami, 
ale też mieć odrobinę rozryw-
ki i zabawy – to główne cele 
poniedziałkowego koncertu, 

który zorganizowała Fundacja 
SOL i CK Muza w Lubinie. 
Wydarzenie miało miejsce 
z okazji Tygodnia Świadomości 
Autyzmu. 
Międzynarodowy Dzień Au-
tyzmu przypada 2 kwietnia. 
W okolicy tego dnia w Lubinie 
odbywa się szereg wydarzeń. 
W tym roku w CK Muza Funda-
cja SOL we współpracy z Cen-

trum Kultury zaprosiła lubinian 
na niecodzienne wydarzenie. 
Było naprawdę koncertowo.
– Zaprosiliśmy przede 
wszystkim dzieci z domu 
dziecka i właśnie dla dzieci 
z domu dziecka w Legnicy 
jest organizowana ta impreza. 
Staramy się w jakiś sposób 
wspomóc dzieci w bieżących 
potrzebach. W domu dziecka 

brakuje wszystkiego dlatego 
już w grudniu nawiązaliśmy 
stałą współpracę z siostrami, 
które prowadzą dom dziecka 
w Legnicy i staramy się sys-
tematycznie pomagać. Oczy-
wiście zaprosiliśmy również 
dzieci z lubińskich przedszkoli 
i z Zielonej Szkoły.  – mówi 
Marcin Dominik z Fundacji 
SOL.

Prawdopodobnie niedostosowa-
nie sposobu jazdy do warunków 
pogodowych sprawiło, że 
kierowca BMW na wrocław-
skich tablicach rejestracyjnych 
skończył jazdę na barierkach 
rozdzielających pasy jezdni 
ulicy KEN pod kładką na lubiń-
skim Przylesiu. Pojazd zapewne 
wpadł w poślizg. 
Niecodzienny to widok, na tyle, że 
nasi czytelnicy postanowili zrobić 
zdjęcie i wysłać do naszej redakcji. 
Kierujący samochodem osobowym 
marki BMW prawdopodobnie prze-
liczył się z prędkością na mokrej 
nawierzchni i jazdę skończył na 
barierkach rozdzielających pasy 
jezdni.

BMW. Ale urwał!

Koncertowo dla autyzmu
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Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się 726 88 70 70

r e k l a m a

Na ulicy Odrodzenia około 18:15 w niedzielę doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Tuż 
przy pasach jeden z samochodów wjechał w  tył drugiego. Jak mówią świadkowie – 
prawdopodobnie kierowca pierwszego pojazdu chciał przepuścić pieszych. Jadący tuż 
za nim kierujący już nie zatrzymał swojego samochodu i uderzył w jego tył powodując 
wypadek.
Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, dwa wozy straży pożarnej i dwie karetki 
pogotowia. Ruch na ulicy Odrodzenia został wstrzymany w obie strony. Zdjęcie z miejsca 
zdarzenia nadesłał nasz czytelnik. 

Urząd Miejski w Lubinie 
informuje, że potrzebuje 
więcej czasu na 
weryfikację wniosków 
dotyczących przyjęć 
dzieci do przedszkoli. 
Ilość i mnogość informacji 
powodują, że trzeba im 
poświęcić więcej czasu, 
by zrobić to skrupulatnie. 
Listy dzieci przyjętych 
do placówek pojawią 
się w połowie maja. 

Urzędnicy zostali zasypani wnio-
skami o przyjęcia do przedszkoli. 
Jest ich około 300 więcej niż 
zwykle.
– Jesteśmy zmuszeni przedłużyć 
termin weryfikacji wniosków 
o przyjęcie do przedszkola 
w związku z bardzo dużą liczbą 
zgłoszeń dzieci z terenu gminy 
wiejskiej Lubin.

Dotyczy to około 260 wniosków 
spoza Lubina, co do których nie ma 
żadnego potwierdzenia, że dziecko 
zamieszkuje w mieście. W kilku 
wnioskach wręcz wpisano jako 
ulicę Szklary Górne, Miroszowice 
czy Oborę, jako miasto zaznaczono 
Lubin. W Lubinie jest co roku ok. 
2300 przedszkolaków, z czego ok. 
500-550 przyjmowanych po raz 
pierwszy. W tym roku zgłoszeń 
rozpoczynających jest jednak 
niemal 800, co zmusza nas do 
szczegółowej weryfikacji. 
Sytuacja jest jaskrawym przykła-
dem dolegliwego dla mieszkańców 
wsi podziału na gminę miejską 
i wiejską Lubin. 9 maja ogłosi-
my listę kandydatów, a 16 maja 
listę przyjętych do przedszkoli 
miejskich – wyjaśnia w informacji 
prasowej Jacek Mamiński, rzecz-
nik prezydenta Lubina.

 � (inf)

Mamiński: Poczekamy na decyzję o przyjęciu do przedszkola

Więcej dzieci i zrobił 
się problem

To miejsce 
na reklamę
kosztuje 60 

zł netto
kontakt 603 914 338

Zderzenie na Odrodzenia
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Zimowy sposób żywienia 
powinien różnić 
się od wiosennego. 
Dietetycy zachęcają 
do wzbogacenia menu 
sokami, warzywami 
i odpuszczenia posiłkom, 
które miały nas 
rozgrzewać w zimową 
aurę. Zdrowa dieta jest 
bardzo ważna więc 
odpowiadamy co jeść 
i pić, gdy za oknem 
pojawia się słońce 
i wiosenne temperatury.

Koniec minusowych temperatur, 
białego puchu, krótkich dni. Czas 
już na krótsze noce, wiosenny 
powiew wiatru i więcej promieni 
słońca. Za zmianą aury za oknem 

idzie zmiana diety, o której mało 
kto pamięta i wie.
– Dieta wiosenna powinna być 
bardziej orzeźwiająca, byśmy 
mieli poczucie, że zbliża się 
wiosna. Niech to będzie powiew 
świeżości. Zalecamy dużo soków 
warzywnych i owocowych, ale ta-
kich robionych samemu w domu, 
z wyciskarki czy sokowirówki, 
by było, jak najwięcej witamin. 
Trzeba pamiętać, że wiosenna 
dieta powinna być lżejsza. To 
już nie pora na rozgrzewające 
posiłki. Zalecamy więcej sałatek. 
Ważne jest pieczywo pełnoziar-
niste, chrupkie i tostowe. Nie 
zapominajmy o nabiale, czyli 
chude twarożkach i jogurtach. 
Pamiętajmy o dodatku musli. 
Można samemu je zrobić i nie 

zapominać o nasionach. Mogą 
być pestki dyni, słonecznika 
czy orzechy. To będzie dodatek 
kaloryczny, zawierający tłuszcze. 
Dzięki dobremu żywieniu uspo-
sobimy się, by być bardziej ak-
tywnym, pełnym życia i energii. 
Pamiętajmy o jarmużu, selerze 
naciowym i szpinaku – mówi 
Alicja Sokołowska, specjalista ds. 
żywienia w MCZ S.A. w Lubinie.
Jednym słowem warto wspierać 
się na piramidzie żywienia, która 
mówi, że podstawą są warzywa 
i owoce, później produkty pełno-
ziarniste zbożowe, potem nabiał, 
a na końcu tłuszcze i niewielka 
ilość mięsa.
– Wszyscy za dużo jemy mięsa. 
Powinniśmy je planować nie czę-
ściej niż trzy razy w tygodniu. Nie 

Zdrowa dieta, czyli co jeść, gdy pani zima odpuściła

Kiedy wiosna        nas odwiedza...

r e k l a m a

W tej chwili ważą się losy 
uchwały antysmogowej. 
Ruszyły spotkania 
konsultacyjne dotyczące 
uchwał antysmogowych 
dla Wrocławia, uzdrowisk 
i reszty Dolnego 
Śląska. Dolnośląski 
Alarm Smogowy, wraz 
z Akcją Demokracja, 
zorganizował biały marsz, 
który przeszedł od 
prezydenta Wrocławia do 
marszałka województwa 
dolnośląskiego.

- Choć wiosna - smog sam nie 
zniknie. Pora na zdecydowane 
działania! Chcemy zdrowo żyć 
w czystym, rozwijającym się i pięk-

nym mieście i regionie. Jeśli chce-
my oddychać czystym powietrzem, 
to według ekspertyzy zamówionej 
przez magistrat musimy zlikwi-
dować we Wrocławiu wszystkie 
kopciuchy oraz przestać stosować 
do ogrzewania paliwa stałe. Zrób-
my to. To jest konieczność dziejowa 
i skok cywilizacyjny – podkreślają 
działacze Dolnośląskiego Alarmu 
Smogowego.
- Dziś spotykamy się na wro-
cławskim Rynku pod siedzibą 
Prezydenta Wrocławia i idziemy 
w białym marszu pod Urząd 
Marszałkowski, by symbolicznie 
wetknąć w ziemię komentarze 
wybrane z tysięcy podpisów 
Wrocławian pod petycją w sprawie 
uchwały antysmogowej. Chce-

my pokazać władzom co sądzą 
o problemie smogu mieszkańcy 
tego miasta: Naszą akcją łączymy 
Prezydenta Wrocławia i Marszałka 
Województwa: to od nich zależy, 
czy będziemy mieć dobre antysmo-
gowe prawo – tłumaczy Radosław 
Gawlik z DAS, który przewodni-
czył białemu pochodowi.
Działacze wbili przed Urzędem 
Marszałkowskim 300 haseł od 
mieszkańców Dolnego Śląska, 
które napłynęły podczas zbiór-
ki 5 tys. podpisów pod petycją 
o uchwale antysmogowej do władz 
samorządowych.
Z mieszkańcami rozmawiał mar-
szałek Cezary Przybylski.  – To 
spotkanie odbieram jako wyraz 
poparcia uchwały antysmogowej. 
W tej chwili toczą się konsulta-
cje z samorządami, następnie 
ze wszystkimi mieszkańcami 
Dolnego Śląska. Potrzebne nam 
dobre oprzyrządowanie prawne, 
problemem jest jednak certyfikacja 
samych paliw. Niestety program 
Kawka został zlikwidowany, 
ale liczymy na to, że zachęta do 
wymiany pieców na bardziej 
ekologiczne wróci w innej posta-
ci. Mamy nadzieję, że uchwała 
w listopadzie zostanie podjęta 
przez sejm – mówi Przybylski.
Biały marsz nawiązuje do tradycji 
czarnych marszów. Przed prawie 
30-stu laty czarne marsze organi-
zowane we Wrocławiu przez ruch 
Wolność i Pokój spowodowały 
zamknięcie podwrocławskiej huty 
Siechnice zatruwającej wodę dla 
miasta. Aktywiści chcą nawiązać 
do tamtej tradycji skutecznej walki 
o środowisko na rzecz poprawy 
jakości powietrza we Wrocławiu 
i na Dolnym Śląsku.

Biały Marsz przeszedł
ulicami Wrocławia
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• bonus płacowy za uczestnictwo 
w dodatkowym programie szkoleniowym 

• wsparcie merytoryczne doświadczonych 
specjalistów 

• szkolenia specjalizacyjne w szpitalu  
o bogatym przekroju pacjentów

• pracę w zgranym i profesjonalnym zespole

OFERUJEMY

LEKARZ
REZYDENT
Szpital Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie
Grupa EMC Szpitale

WOLNE MIEJSCA 
SPECJALIZACYJNE
• GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
• CHOROBY WEWNĘTRZNE

praca@emc-sa.pl   |  +48  661 300 297  |  www.emc-sa.pl

Zdrowa dieta, czyli co jeść, gdy pani zima odpuściła

Kiedy wiosna        nas odwiedza...

r e k l a m a

r e k l a m a

możemy zapominać natomiast o ry-
bach. Mogą być też jajka i warzywa 
strączkowe suche, jako dodatki do 
sałatek, ale niekoniecznie fasolki 
po bretońsku i kapusty. To już są 
za ciężkostrawne posiłki i nie pora 
na nie. To wczesna wiosna i marzec 
i choć nie ma jeszcze sezonu na 
świeże warzywa i owoce, to trzeba 
pamiętać, że są dostępne w skle-
pach przez cały rok. Mamy też 
warzywa mrożone, które mogą wy-
pełnić pewien deficyt. Pamiętajmy 
też o ziołach. Nasze potrawy będą 
bardziej aromatyczne i świeższe 
oraz łatwiej strawne, gdy pojawią 
się w nich zioła – mówi Alicja 
Sokołowska, ale przypomina rów-
nież, by nie objadać się smażonym 
i nie zapiekać mięs w dużej ilości 
tłuszczu i panierkach. – Odpo-

wiednio przygotowane mięsa 
sprawią, że będziemy się czuli 
lżejsi, łatwiej strawimy posiłki 
i będziemy mieć więcej ochoty na 
aktywność fizyczną – zaznacza 
specjalistka od żywienia.
Jak się okazuje, coraz więcej po-
zytywnych działań dla ludzkiego 
organizmu przypisuje się kawie. 
Specjaliści zalecają wręcz, by o niej 
pamiętać.
– Nie musimy się bać kawy. Nie 
pijemy jej już w celach rozgrzewa-
jących, ale pijmy ją, bo jest zdrowa. 
Przypisuje jej się dobre działania 
i na szczęście wciąż lubimy wypić 
filiżankę kawy dla przyjemności 
z przyjaciółką. Kawa to zdrowy 
napój. Nie powinno się od niej 
stronić, o ile nie ma się przeciw-
wskazań zdrowotnych – mówi 

Alicja Sokołowska.
Pozostając w temacie płynów 
w diecie przypominamy, że 
podstawą jest woda. Kobiety po-
winny spożywać jej około 1,5 litra 
dziennie, mężczyźni zaś 2,2 litra. 

– Woda jest niezbędna. Nie można 
liczyć, że zastąpią ją inne płyny. 
To nie wystarczy. – podkreśla na 
koniec specjalistka od żywienia 
w MCZ S.A. w Lubinie.

 � (red)
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Lokalizacja czołgu 
radzieckiego, który 
stoi w centrum 
Ścinawy wzbudza 
sporo kontrowersji. Są 
zwolennicy, jak i jego 
przeciwnicy. Jest na to 
sposób. Zmieni miejsce, 
ale zostanie w mieście.

W miejscu czołgu powstanie fontan-
na, a sam czołg znajdzie swoje miej-
sce na rogatkach Ścinawy i będzie 
promował nowe atrakcje turystyczne 
związane ze ścinawskimi bunkrami 
i umocnieniami których pisze się 
w źródłach historycznych, że tako-
wych było na linii Odry w pobliżu 
samej Ścinawie około 60-ciu.

- Mieszkańcy zgłaszają nam uwagi, 
że pomnik radziecki z czołgiem 
nie koresponduje z odnowionym 
ratuszem, ponadto we wrześniu 
ubiegłego roku weszła w życie, 
wprowadzona przez obecny rząd, 
tzw. ustawa dekomunizacyjna, 
która nakazuje samorządom m.in. 
zmianę nazw ulic, a także likwida-
cję wszelkich pomników i innych 
pamiątek będących pozostałością 
po dawnym ustroju. Zarówno 
służby wojewody, jak i Instytut 
Pamięci Narodowej pisały już do 
nas w tym temacie, pytając o trzy 
takie obiekty w Ścinawie- infor-
muje burmistrz Krystian Kosztyła.
- Docelowo czołg ma stanąć na 
widocznym miejscu, na zaplanowa-

nym w ramach zagospodarowania 
całego nabrzeża Odry parkingu, 
przy wjeździe do Ścinawy od stro-
ny mostu i w pobliżu umocnień- 
mówi Przemysław Linda, kierow-
nik Referatu Inwestycji i Rozwoju 
w ścinawskim magistracie. - Po-
nadto bunkry zamierzamy nanieść 
na mapy turystyczne i oznaczyć na 
tzw. szlaku ścinawskich umocnień. 
Dotychczas niewykorzystywane 
obiekty mają być dodatkową 
atrakcją regionu- dodaje.
Gmina Ścinawa złożyła już wnio-
sek o dofinansowanie budowy 
parkingu przy porcie, na wjeździe 
do miasta od strony mostu na Od-
rze i obecnie czeka na ostateczne 
rozstrzygnięcie konkursu.

„Filharmonia Dowcipu” 
Waldemara Malickiego 
w muzycznym spektaklu 
„Co tu jest grane?”. 
Znakomita produkcja 
łącząca muzykę 
z kabaretem uatrakcyjni 
hutnicze święto w KGHM. 
Koncert odbędzie się 
29 kwietnia 2017 r. 
(sobota) o godzinie 19.00 
w Rynku w Legnicy.

Obchody branżowego święta Dnia 
Hutnika to nie tylko uroczyste 
akademie i przednia zabawa na 
karczmach piwnych i babskich 
combrach. To również wyda-
rzenia kulturalne, które KGHM 
Polska Miedź S.A. organizuje 
z myślą o hutnikach i mieszkań-
cach hutniczych miast Zagłębia 
Miedziowego.
W tym roku tradycyjny koncert 

plenerowy będzie stał pod 
znakiem znakomitego humoru 
i dobrej muzyki. „Filharmonia 
Dowcipu” – to muzyczno – kaba-
retowy spektakl znanego pianisty 
i satyryka Waldemara Malickie-
go oraz orkiestry pod dyrekcją 
Bernarda Chmielarza. 
Łączy wyrafinowany 
żart z porywającymi 
aranżacjami znanych 

utworów. 
Urozmaicona 

muzycznymi żartami i satyrycz-
nymi komentarzami produkcja 
zapewni wszystkim niezapo-
mnianą zabawę i rozrywkę na 
najwyższym poziomie. Koncert 
poprowadzi Krzysztof Ibisz.
Wstęp na koncert jest bezpłatny. 

Ilość miejsc siedzących 
jest ograniczona.

Koncert hutniczy
w KGHM Polska Miedź S.A.

r e k l a m a

r e k l a m a

Czołg zostanie 
w Ścinawie
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To miejsce na 
reklamę

kosztuje 60 zł 
netto

kontakt 603 914 338

r e k l a m a

r e k l a m a

W Centrali KGHM 
Polska Miedź odbyło się 
seminarium pt “Zdrowie 
i bezpieczeństwo 
pracowników 
w procesie pracy”. 

W sali im. Jana Wyżykowskiego 
w siedzibie Centrali zebrali się 
m.in. przedstawiciele oddziałów 
KGHM, pracodawcy z grupy 
kapitałowej Polskiej Miedzi, 
przedstawiciele Wyższego Urzędu 
Górniczego czy Inspekcji Pracy. 
Organizatorem obrad są KGHM 
Polska Miedź S.A. oraz Związek 
Pracodawców Polska Miedź. 
Gości powitali Beata Staszków 
i Marcin Białkowski ze Związku 
Pracodawców Polska Miedź. Jako 
pierwszy głos zabrał Piotr Wal-
czak, wiceprezes zarządu KGHM 

Polska Miedź ds. produkcji.
– Celem dzisiejszej konferencji 
jest zwrócenie większej uwagi 
na wyzwania, jakie są związane 
z bezpieczeństwem, podnoszeniem 
świadomości naszych pracowników, 
pokazaniem inicjatyw dążących do 
ograniczania i całkowitej eliminacji 
zagrożeń związanych z chorobami 
zawodowymi i wypadkami przy 
pracy. Pracownicy KGHM postarają 
się zaprezentować w różnych for-
mach tak, jak robimy to na co dzień 
poprzez szkolenia, programy pre-
wencyjne przy użyciu nowoczesnej 
technologii, technik czy też poprzez 
programy medyczne i uzdrowisko-
we. Niezależnie od form cel jest 
zawsze taki sam – indywidualne 
podejście do każdego pracownika. 
Od lat poprze programy realizowa-
ne w oddziałach spółki   i poprzez 

kluczowe obszary zintegrowanego 
systemu zarządzania  budujemy kul-
turę pracy bezpiecznej chroniąc życie 
własne, swoich współpracowników 
oraz naszych. Kluczowa w tym sys-
temie jest ciągła ocena i weryfikacja 
funkcjonujących procedur, których 
stosowanie eliminuje lub ogranicza 
zagrożenia bądź zmniejsza skutki 
ich wystąpienia – mówił na wstępie 
prezes Piotr Walczak. 
Goście złożyli kwiaty pod pa-
miątkową tablicą ku czci osób 
poszkodowanych w wyniku wy-
padków przy pracy, umieszczoną 
w 2005 roku  z inicjatywy Związku 
Pracodawców Polska Miedź na 
frontowej ścianie sali im. Jana 
Wyżykowskiego.
Seminarium służyło rozmowom o  
procesie pracy, budowaniu kultury 
pracy, przynoszącej radość zarów-
no pracownikom, jak i pracodawcy. 
– Dzisiejsze spotkanie wpisuje 
się w tradycję ochrony zdrowia 
i życia pracowników. Chcemy po 
pierwsze uczcić ofiary wypad-
ków przy pracy, ale też pokazać 
dobre praktyki i osiągnięcia które 
pozwalają zmniejszyć i zreduko-
wać wypadki  – mówiła Beata 
Staszków, prezes zarządu ZPPM. 
Spotkanie zorganizowano z okazji 
Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz 
Międzynarodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy i Cho-
rób Zawodowych.

 � (inf)

Jak bezpiecznie pracować i jak przekonywać zatrudnionych do 
bezpiecznej pracy

Seminarium
o bezpieczeństwie
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Mieszkańcy subregionu 
legnicko-głogowskie-
go nie dość, że mogą 

poddać się bezpłatnym badaniom 
kolonskopowym bez dłuższego 
oczekiwania na wolne terminy, 
to jeszcze mogą być spokojni o to, 
pod czyją opiekę trafią. Jak się 
okazuje, specjaliści gastroente-
rolodzy w MCZ S.A. są wysoko 
notowanymi lekarzami aktywnie 
podnoszącymi swoją wiedzę 
i doskonale ocenianymi przez 
specjalistów w całym kraju. Ta-
kie opinie można było wysłuchać 
podczas Naukowo-Szkoleniowej 
Konferencji Gastroenterologicz-
nej zorganizowanej przez MCZ 
S.A. w Lubinie. To niecodzienne 
wydarzenie, które skupiło ponad 
120 uczestników przygotowano 
we współpracy z Katedrą i Kliniką 
Gastroenterologii i Hepatologii 
Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Można było na nim 
spotkać specjalistów z takich 
placówek medycznych, jak wspo-
mniany ośrodek wrocławski, 
Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie, Kliniki 
Gastroenterologii i Hepatologii 
Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego i Centrum Onkologii 

- Instytut im. M. Skłodowskiej - 
Curie w Warszawie czy Szpitala 
MSWiA w Szczecinie. - Bardzo 
się cieszymy, że wszystkim udało 
się znaleźć czas i do nas dołączyć 
- mówił Marek Ścieszka ordynator 
Oddziału Gastroenterologicznego 
w szpitalu MCZ S.A. w Lubinie, 
a zarazem wiceprezes ds. medycz-
nych w spółce. - Obecny jest cały 
zarząd Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. Omówimy 
dziś z kolegami z innych klinik 
kilka przypadków klinicznych. 
Dzisiejsze spotkanie kierowane 
jest do lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej, internistów i gastro-
enterologów z regionu Zagłębia 
Miedziowego. Około 40% chorób 
zgłaszanych w gabinecie lekarskim 
lekarza POZ związanych jest z do-
legliwościami gastroenterologicz-
nymi. Właśnie tego typu kwestie 
chcieliśmy poruszyć. Ostatnim 
razem łączyliśmy zagadnienia 
gastrologiczno – kardiologiczne, 
gastrologiczno – laryngologiczne, 
w tej chwili większość tematów 
jest dedykowana lekarzom POZ – 
mówił Marek Ścieszka.
Celem konferencji było zapoznanie 
uczestników z najnowocześniej-
szymi metodami diagnostyki 

i leczenie chorób gastrycznych 
i nowotworowych oraz profi-
laktyki w tym zakresie. Można 
było wysłuchać wielu ciekawych 
wykładów prowadzonych przez 
najlepszych naukowców. - Te 
konferencje sprzyjają wymianie 
poglądów i dyskusji. Dzisiaj jest 
poruszanych bardzo wiele ważnych 
wątków, zarówno mikrobiomu 
jak i patologii wątroby, czy też 
przypadki kliniczne trudnych 
pacjentów. Uważam więc, że 
spotkanie jest niezwykle ciekawe 

i niesłychanie ważne – mówiła 
Grażyna Rydzewska, Prezes 
Polskiego Towarzystwa Gastro-
enterologii i kierownik Kliniki 
Gastroenterologii w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym MSWiA 
w Warszawie. - Zapraszamy do 
badania prewencji raka jelita gru-
bego. Jesteśmy w stanie wykonać 
6000 badań w ciągu 1,5 roku. 
Badania prowadzone są w naszych 
przychodniach w Legnicy, Lubi-
nie i Głogowie – dodawał Marek 
Ścieszka, Ordynator Oddziału 

Gastroenterologicznego w szpitalu 
MCZ S.A. w Lubinie i wiceprezes 
ds. medycznych w MCZ S.A.
Bezpłatnym i bez skierowania 
badaniom kolonoskopowym mogą 
poddać się zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni czynni zawodowo 
w wieku od 55 do 64 roku życia. 
Badania prowadzone są w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 

w zakresie projektu pod tytułem 
„Profilaktyka raka jelita grubego 
na terenie subregionu legnicko – 
głogowskiego”. Zgłosić mogą się 
mieszkańcy powiatów legnickiego, 
lubińskiego, polkowickiego, gło-
gowskiego i górowskiego. Zareje-
strować można się albo w Centralnej 
Rejestracji Endoskopowej pod nr 
telefonu 76 / 84 60 382, w Pracowni 
Endoskopowej w Przychodni 
Lekarskiej MCZ S.A. w Głogowie 
przy ul. Sportowej 1B tel. 76 / 72 
76 740, w Pracowni Endoskopowej 
w Przychodni Lekarskiej MCZ S.A. 
w Legnicy przy ul. Okrzei 14A , tel. 
76 / 74 39 540 lub Pracowni Endo-
skopowej przy Oddziale Gastroen-
terologicznym Szpitala MCZ S.A. 
w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej 
– Curie 54 budynek D - 40; V piętro; 
tel. 76 / 84 60 321. Poddający się 
badaniom nie muszą martwić się 
o środek do oczyszczenia jelita czy 
znieczulenie do badania. Otrzyma-
ją to bezpłatnie. Na pewno mogą 
liczyć na profesjonalne badanie 
endoskopowe na wysokiej klasy 
sprzęcie medycznym, usunięcie po-
jedynczych polipów stwierdzonych 
podczas badania i zlecenie badań 
histopatologicznych pobranych 
wycinków.

Rak jelita grubego – po pierwsze profilaktyka, po drugie w MCZ

Bezpłatne badania u najlepszych
specjalistów w Polsce

Wciąż trwają programy bezpłatnych badań profilaktycznych pod kątem wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego skierowane do mieszkańców subregionu legnicko – 
głogowskiego. Setki pacjentów mogą skorzystać z badań kolonoskopowych za darmo 
i bez skierowania. Mogą to zrobić pod okiem najlepszych specjalistów w MCZ S.A., których 
doskonale oceniają lekarze z całej Polski.

r e k l a m a
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Główne działania spółki 
skupiają się i skupią na 
aktywach krajowych, czyli 
Zagłębiu Miedziowym. 
Z zagranicznych 
inwestycji zarząd KGHM 
nie rezygnuje, choć 
przysparzają one sporo 
wyzwań i problemów. 
Póki co w Stare Zagłębie 
spółka nie będzie 
inwestowała. Zarząd 
podkreśla, że sytuacja 
makroekonomiczna 
dla KGHM jest dobra 
i optymistyczna. 

W Centrali KGHM Polska Miedź 
w Lubinie prezes spółki Radosław 
Domagalski – Łabędzki spotkał się 
z dziennikarzami, by przekazać 
najistotniejsze informacje doty-
czące miedziowego holdingu. Jak 
podkreślał prezes zarządu KGHM, 
systematyczne informowanie lo-
kalnych dziennikarzy o sytuacji, 
inwestycjach i działaniach spółki 
jest bardzo ważne.
– Zależy mi na takich spotkaniach 
przynajmniej raz na kwartał, by in-
formować o sytuacji KGHM. Mo-
żemy być optymistami jeśli chodzi 
o spółkę i sytuację makroekono-
miczną. Trend w cenach miedzi 
odwraca się na optymistyczny dla 
nas. Dziś cena tony miedzi to ponad 
20 tys. złotych, co jest dla nas ab-
solutnie sprzyjającą okolicznością. 
Za kilka tygodni przedstawimy 

strategię, ale nie należy się spo-
dziewać jakiegoś przełomowego 
dokumentu. Chcemy  realizować 
stabilny wzrost spółki, budowa-
nie wartości w oparciu przede 
wszystkim o aktywa krajowe, bo 
z tego żyjemy.  Mamy tutaj stabilną 
produkcję i stabilne wydobycie. 
Przyszłość KGHM jest tu w Polsce 
i Zagłębiu Miedziowym. To jest 
bezwarunkowe. Nie zapominamy 
jednak o tym, że mamy też aktywa 
międzynarodowe, które dostarcza-
ją nam obecnie serii wyzwań. Dziś 
możemy mówić o problemach, 
które w perspektywie kilkuletniej  
przełożą się na pozytywne wyniki 
i przepływy finansowe. Poziom 
zarządzania naszymi aktywami 

w ostatnim czasie wyraźnie się 
poprawił. Dziś mogę z satysfakcją 
powiedzieć, że zarządzanie KGHM 
International bardzo się poprawiło, 
a to przełożyło się na wyniki. Na 
Sierra Gorda mamy coraz lepsze 
wyniki. Mamy ustabilizowane 
relacje  z tamtejszymi władzami 
na każdym poziomie. Wszyscy 
dają silny przekaz, że KGHM jest 
w Chile i będzie w Chile – mówił 
prezes Domagalski – Łabędzki.  
– Dzięki temu, że mamy bardzo 
dobrą jakość produkcji i złoża 
przede wszystkim tutaj w Polsce, 
mamy stabilność finansową. 
Zadłużenie mamy pod kontrolą 
i możemy myśleć z większym 
optymizmem – dodawał prezes. 

Jak poinformował prezes mie-
dziowej spółki inne projekty 
zagraniczne są kontynuowane. 
Działania w Afton Ajax wiążą się  
z oczekiwaniem na decyzję środo-
wiskową. Optymistycznie wygląda 
projekt Victoria w kanadyjskim 
Zagłębiu Sudbury.
Sporo czasu  i uwagi podczas spo-
tkania poświęcono zagadnieniom 
bezpieczeństwa. Statystyki za 2016 
rok po wypadku w ZG Rudna 
okazały się najtragiczniejszymi 
w historii firmy. Wpłynął na to wy-
padek spowodowany naturalnym 
zjawiskiem geologicznym. – Takie 
sytuacje zdarzają się ekstremalnie 
rzadko w górnictwie. Mieliśmy do 
czynienia z sytuacją, gdy zaistniał 

rezonans nakładania się fal. To jest 
zjawiskiem trudno przewidywal-
nym. Co nie znaczy, że nie będzie-
my starali się wyciągać wniosków. 
Jest to przedmiotem naszych analiz 
i absolutnym priorytetem. Zrobimy 
bardzo dużo w przyszłości żeby 
doskonalić się w procesach rozpo-
znawania zjawisk naturalnych. To 
był tragiczny wypadek bez udziału 
i winy ludzi. Zjawisko zaistniało 
w miejscu, gdzie z naszej wiedzy 
nie powinno nastąpić. Ta komora 
była bezpieczna. Dalej te komory 
pozostają miejscami bezpiecznymi. 
Siły natury są nie do końca przewi-
dywalne – mówił prezes.
Jedno co podkreślił w kwestii 
bezpieczeństwa, to fakt, że zarząd 
kładzie ogromny nacisk na BHP.  
– Współczynnik wypadkowości 
wzrósł nam, a to było też spowo-
dowane wypadkiem na Rudnej. 
Zarząd nie lekceważy bezpieczeń-
stwa. Nie ma żadnej tolerancji do 
lekceważenia procedur bezpieczeń-
stwa.  Dużo się zdarzy w najbliż-
szym czasie jeśli chodzi o bezpie-
czeństwo. Dyrektorzy oddziałów 
są odpowiedzialni bezpośrednio 
za bezpieczeństwo i realizowanie 
procedur wewnętrznych. Gdyby 
procedury były w 100% realizo-
wane to wypadkowość mielibyśmy 
mniejszą. Ludzie też muszą mieć 
świadomość, że są odpowiedzialni 
nie tylko za siebie, ale też za kole-
gów z którymi pracują. Brawura 
nie popłaca. Wszyscy muszą być 

zdyscyplinowani do przestrzegania 
procedur. Będziemy na kopalniach 
wprowadzać systemy, które nam 
pozwolą na podniesienie świado-
mości pracowników jeżeli chodzi 
o konieczność przestrzegania 
przepisów i wewnętrznych pro-
cedur – dodawał prezes.
Nie obyło się oczywiście bez poru-
szenia tematu podatku od niektórych 
kopalin, który dotyka spółkę. – Sy-
tuacja w KGHM polepszyła się na 
tyle, że nie jest to jakiś warunek 
przetrwania we względnie stabilnej 
kondycji bez planów redukcji kosz-
towych. Pytanie jest takie czy ten 
podatek jest sprawiedliwy. Patrząc na 
konkurencję, wydaje się, że formuła 
podatku naszego jest najbardziej 
niekorzystna. Jako zarząd KGHM 
rozumiemy, że musimy dokonać do 
budżetu pewnej kontrybucji z tytułu 
eksplorowania dobra wspólnego. 
Sens tego podatku jest dla mnie 
osobiście zrozumiały. Jeżeli będzie 
debata dotycząca zmiany obecnej 
formuły tego podatku, to na pewno 
się do tego przyłączymy – mówił 
Radosław Domagalski – Łabędz-
ki. – Sprawa budzi społeczne za-
interesowanie ze strony naszych 
pracowników więc ta dyskusja 
cały czas trawa. Strona społeczna 
stara się zainteresować Ministerstwo 
Finansów, ale nic mi nie wiadomo 
żeby miały zapaść jakieś decyzje 
w najbliższym czasie – mówił szef 
miedziowej spółki. 

 � (inf)

TVN Turbo realizuje 
18 sezon serialu 
dokumentalnego 
„Uwaga Pirat”. W części 
15 załogą odcinka są 
funkcjonariusze ruchu 
drogowego z Lubina, 
starsi aspiranci Krzysztof 
Rutkowski i Andrzej 
Kuśnierczyk.

Kamery „Uwaga Pirat” zamonto-
wane w BMW lubińskiej drogówki 
już po raz drugi zarejestrowały 
wykroczenia na drogach powiatu 
lubińskiego. Zaczynamy od dwóch 
najpoważniejszych, których kie-
rowcy odczuli otrzymane kary za 

popełnione poważne wykroczenia 
w ruchu drogowym.
Do ich wykrycia doszło na Al. 
Kaczyńskiego. Tu na skrzyżowaniu 
Kaczyńskiego/Bema/Konstytucji 
3 Maja (koło stacji Lotos) policyjny 
wideorejestrator i kamery progra-
mu Uwaga Pirat, zarejestrowały 
bardzo niebezpieczne wykroczenia 
2 kierujących. Przypomnijmy, że 
to właśnie na tym skrzyżowaniu 
dwupasmowej ulicy dochodzi 
do największej ilości potrąceń 
pieszych i niemałej ilości stłuczek.
Policjanci w nieoznakowanym 
BMW jechali prawym pasem. Za-
trzymali się za pojazdem, którego 
kierowca przepuszczał pieszego 

przez pasy. W tym momencie 
lewym pasem przejechały dwa 
samochody zielony volkswagen T4 
i żółty seat arosa. Obaj kierowcy 
zostali rozliczeni na pobliskiej uli-
cy Górniczej. Niespodzianka była 
niemiła – 10 pkt karnych i mandaty 
po 500 zł. Tyle kosztowało nieza-
trzymanie się przed pasami, kiedy 
uczynił to inny kierujący.
W odcinku znajdziemy również 
kierowcę ukaranego za jazdę bez 
zapiętych brak pasów, a w trakcie 
kontroli doszedł jeszcze zły stan 
ogumienia, a konkretnie dwie róż-
ne opony na jednej z osi. Kierowca 
tłumaczył, że jeszcze nie zdążył 
wymienić po tym jak złapał kapcia. 

Mundurowi byli wyrozumiali, 
skończyło się tylko na mandacie 
za brak pasów.
Mandat za przekroczenie prędkości 
o ponad 40 km/h w Gogołowicach 
(droga krajowa nr 36), zapłaciła 
pani z forda focusa z nietypową, 
jak mówiła jedyną taką reklamą 
na aucie . Obawiała się występu 
przed kamerami, ale do telewizji 
i lubińskich policjantów podeszła 
w bardzo sympatyczny sposób.
Program nagrywano na drogach 
powiatu lubińskiego 15/16 marca. 
W piątek (21.04) późnym wieczo-
rem miał swoją premierę i powtórki 
w weekend. Załoga z Lubina jest 
w 15 i 16 odcinku z 18 serii.

Firma chce skupić się na polskim rynku

Przyszłość KGHM jest optymistyczna

Na TVN Turbo można już oglądać odcinek z policjantami z lubińskiej drogówki

„Uwaga Pirat” ponownie w Lubinie
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Wcześniej, 10 stycznia pan 
prezydent powiedział: ”Część 
tej kadry, która dzisiaj pracuje 
w gimnazjach przejdzie do szkół 
średnich lub podstawowych. Te 
dwa elementy powodują jakby 
podział tych gimnazjów. W Lu-
binie tak się szczęśliwie składa, 
że w przeciwieństwie do innych 
miast, poza miastami na prawach 
powiatu, że oświata prowadzona 
jest w jednej strukturze organi-
zacyjnej, w związku z czym tych 
napięć, mam nadzieję, że będzie 
dużo mniej, niż gdzie indziej.”
Trudno doprawdy nie zauważyć 
dobrodziejstw wynikających 
z oddania szkół powiatowych 
i połączenia ich w jednej 
strukturze miasta. Przekazanie 
większości szkół i placówek 

oświatowych w Lubinie gminie 
miejskiej odbyło się nie w celu 
racjonalizacji czy optymalizacji 
edukacji lubińskiej, ale w celu 
zwiększenia zdolności kredy-
towej miasta. Od początku nie 
jest to żadną tajemnicą. Oto 
lista niektórych dokonań naszej 
władzy miejsko-powiatowej 
w lubińskiej oświacie: 
2011, zlikwidowanie Zespołu 
Szkół w Chróstniku w sposób 
niezgodny z prawem oświato-
wym przez tzw. wygaszenie 
naboru,
2011, zlikwidowanie Powiatowe-
go Centrum Edukacji w Lubinie,
przygotowanie do likwidacji 
przez wygaszenie naboru Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Rudnej,
zlikwidowanie w dniu 31 sierp-

nia 2015 roku najlepiej w mieście 
wyposażonego Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształ-
cących podobno pretekstem 
było kryminalnego zdarzenie 
- ugodzenie przez dyrektorkę 
nożem nauczyciela.
Tyle się powszechnie mówi 
o potrzebie kształcenia zawo-
dowego, a władza samorządowa 
posuwa się do likwidacji najlepiej 
wyposażonej szkoły zawodowej! 
A tak swoją drogą, czy intencją 
organu nie było „przy okazji” po-
zbawienie pracy przewodniczą-
cego Komisji Międzyzakładowej 
NSWZZ „S”, który każdorazowo 
reagował na niezgodne z prawem 
poczynania władzy lokalnej 
i publicznie je piętnował? 
Do powyższej listy można 

dopisać wiele, m.in. fatalna 
w skutkach reorganizacja Szkoły 
Podstawowej Specjalnej dla 
dzieci z upośledzeniem umiar-
kowanym, znacznym i głębokim 
w Zespole Szkół Specjalnych 
w Lubinie (także i Gimnazjum 
Specjalnego dla dzieci dla dzieci 
i młodzieży z upośledzeniem 
umiarkowanym, znacznym 
i głębokim). Do tego dochodzi 
przeniesienie Domu Dziecka 
(Centrum Opiekuńczo -Wycho-
wawczego w Ścinawie) do Lu-
bina. Oświatowych perełek jest 
więcej. W 2012 roku połączenie 
SP nr 3 w Lubinie z Gimnazjum 
nr 3 w Lubinie w Zespół Szkół 
nr 3 w Lubinie pod pretekstem 
prowadzenia w zespole klas/
oddziałów sportowych, a już od 
roku 2013/14 zaniechano nabo-

ru do oddziałów sportowych. 
Obecnie w tej szkole nie ma już 
oddziałów sportowych, a nauczy-
ciele wychowania fizycznego 
są wskazywani do zwolnienia. 
Kolejny sportowy hit to Szkoła 
Sportowa. W obecnym zespole 
od dwóch lat nie prowadzi się 
naboru do klas sportowych 
w Szkole Podstawowej Spor-
towej. Słychać, że z z czasem 
planuje się zaprzestanie naboru 
do oddziałów sportowych 
w Gimnazjum Sportowym, 
a później do oddziałów Liceum 
Sportowego w tym zespole. 
Robi się to pod pretekstem 
założenia, że szkoleniem spor-
towym powinny zajmować się 
kluby sportowe. Jest to strategia 
obłudna, gdyż intencją szkół 

sportowych czy też oddziałów 
sportowych w szkołach było 
upowszechnianie kultury 
fizycznej, wyłanianie w tym 
trybie talentów sportowych 
i szlifowanie ich w klubie. W tym 
samym wywiadzie z 10 stycznia 
włodarz Lubina stwierdził nader 
optymistycznie: „Mam nadzieję, 
że nauczyciele w miarę płynnie 
przejdą do innych szkół, choć 
oczywiście napięć nie można 
wykluczyć”. Optymizmu lubiń-
skiego samorządu nie podzielają 
przedstawiciele oświatowej 
Solidarności, którzy zarzucają 
prezydentowi i urzędnikom 
odpowiedzialnym za wdrożenie 
w mieście reformy szkolnictwa, 
brak konsultacji i rozmów 
z dyrektorami i nauczycielami 
zainteresowanych placówek. 

„My działamy jako organizacja 
związkowa w 13 organach. 
Utworzyliśmy komisje specjal-
ne, które z dużą starannością 
i dbałością zajęły się pracą nad 
siecią szkół publicznych. W in-
nych miastach lokalne władze 
zaprosiły do współpracy stronę 
społeczną, a tutaj się wszystko 
robi ukradkiem. W Lubinie nie 
było żadnych konsultacji, radni 
uchwalili siatkę, jaką zapropono-
wał im prezydent i tyle. W tym 
pakiecie nie ma żadnych pod-
stawowych informacji na temat 
liczby dzieci w oddziałach szkol-
nych, kurator chce wiedzieć, ilu 
ludzi straci pracę. Drugie dno 
to jest Centrum Usług Wspól-
nych, które będzie decydować 
o losie około tysiąca ludzi.(...) 

Nie ma żadnego programu ani 
planu dotyczącego regulaminu 
ewentualnych dobrowolnych 
odejść z pracy - mówił w Radiu 
Elka Ryszard Lis, szef komisji 
zakładowej NSZZ Solidarność 
pracowników oświaty w Lubinie.
Nadmieńmy jeszcze o prakty-
kowanym przez obecną władzę 
przekazywaniu do szkół i placó-
wek oświatowych maksymalnie 
6% osobowego funduszu płac 
pracowników pedagogicznych 
na dodatek motywacyjny, gdy 
regulamin mówi o 11% tych 
środków. Sytuacja taka trwa 
od 2011 roku mimo interwencji 
NSZZ „S” już w 2013r! Dodajmy 
do tego wprowadzenie sposobu 
rozliczania godzin ponadwymia-
rowych we wspomnianym tzw. 
„regulaminie wynagradzania 

nauczycieli” szkół lubińskich, 
polegającego na tym, że w ty-
godniach krótszych niż 5 dni 
roboczych nauczyciela, ci, którzy 
mają w przydziale godziny po-
nadwymiarowe, tracą  je.
Oddajmy głos samemu prezy-
dentowi Lubina: „Swobodnie 
możemy planować cały cykl 
edukacyjny młodego lubinia-
nina. Celowo powołaliśmy 
Centrum Usług Wspólnych 
administracyjno - kadrowe, które 
ma zagwarantować swobodny 
przepływ nauczycieli do innych 
szkół“.
Określenie “swobodnie” jest 
tu jak najbardziej na miejscu. 
Władza może sobie pozwolić 
na „swobodę”, co więcej, po-
zwala sobie jak najbardziej! 
Zestresowani wizją utraty pracy 
nauczyciele nie protestują prawie 
wcale przeciw zmianom, co naj-
wyżej przeciw samej reformie. 
A przecież bardzo wiele zależy 
od dobrej woli lokalnej władzy. 
Jeśli nasza bogata gmina ma 
kłopoty, co mają powiedzieć sa-
morządy uboższe, nieszastające 
pieniędzmi jak nasz włodarz, 
bo chyba prawie nikt nie wierzy 
w to, że darmowa komunikacja 
jest darmowa, a RCS przynosi 
wielkie dochody i nie ma nic 
wspólnego z jednymi z najwyż-
szych w Polsce opłat za wodę 
i ścieki? Co do „przepływu 
nauczycieli”, jak to ujął pan 
prezydent, jest jeszcze możliwy 
ich ewentualny „odpływ”, który 
w wielu przypadkach będzie ko-
nieczny, choć nikt o tym głośno 
nie mówi . W tym kontekście złą 
wolę władz miasta wobec pra-
cowników oświaty potwierdza 
brak zgody na podpisanie pakietu 
socjalnego, tzw. programu do-
browolnych odejść z zawodu dla 
pracowników likwidowanych 
placówek, ale takie 12-miesięcz-
nych odprawy dodatkowe były 
dla pracowników zwalnianych 
z magistratu. 
Na koniec jeszcze jeden cytat, 
jakże trafnie charakteryzujący 

sposób działania obecnej władzy: 
„Zaproponowałem powołanie 
trzeciego liceum na majątku 
wygaszanego Gimnazjum nr 4, 
ale ostateczna decyzja należy do 
Rady Powiatu, bo to starostwo 
odpowiada za organizację i pro-
wadzenie szkół ponadgimnazjal-
nych. Na pewno nie będziemy 
chcieli tworzyć większej liczby 
klas licealnych, ale chcemy do-
prowadzić do pewnej rywalizacji 
środowisk nauczycielskich. Mam 
nadzieję, że nabór, który się 
rozpocznie w tym roku wyka-
że, gdzie lubinianie i nie tylko 
lubinianie te nadzieje związane 
z dobrym kształceniem lokują” 
- mówił prezydent Lubina Radiu 
Elka 14 lutego tego roku. Oto 
wypowiedź, której przekaz jest 
jednoznaczny: nauczyciele, po-
kłóćcie i poróżnijcie, podzielcie 
uczniami, wyszarpując ich sobie 
nawzajem. Jak inaczej rozumieć 
choćby to jedno z cytowanych 
zdań: „Na pewno nie będziemy 
chcieli tworzyć większej liczby 
klas licealnych, ale chcemy 
doprowadzić do pewnej rywa-
lizacji środowisk nauczyciel-
skich.” O co chodzi? Najlepszą 
odpowiedzią na to pytanie będą 
zapewne słowa wielu dyrektorów 
wypowiadane do nauczycieli ma-
jących jeszcze odwagę wyrażać 
jakieś wątpliwości. „Na twoje 
miejsce jest kilka osób”, słyszy 
się wtedy najczęściej. 
W wielu ankietach uczniowie 
piszą, że cenią u swoich pe-
dagogów, prócz gruntownej 
wiedzy, humor, dobry nastrój 
i uśmiech. Z pewnością nie 
jest łatwo o ten uśmiech i nie 
jest łatwo o dobry humor! Dla 
nauczycielskiej braci zostaje 
pocieszenie, że - jak to ujął 
nasz włodarz - „nauczyciele 
w miarę płynnie przejdą...”. Oj, 
przejdą, przejdą, przez kolejne 
w oświacie Morze Czerwone 
oczywiście, tylko nie wiado-
mo gdzie szukać Mojżesza lub 
choćby jego laski.

 � (Tutejszy)

Nauczyciele w miarę płynnie przejdą, czyli o lubińskiej oświacie słów kilka...

Kogo zwolnią, kogo przejmą?
„Część budynków będzie pustych, a część trochę bardziej przepełnionych uczniami. I to jest właściwie cała zmiana, jaką musimy zrealizować” - tako rzecze w Radiu 
Elka 25 stycznia 2017 roku nieoceniony i biegły w niemal każdym temacie życia społecznego prezydent Lubina, Robert Raczyński. Inni włodarze mogliby przyjechać do 
Lubina, by uczyć się od naszego wieloletniego gospodarza pomysłowości i zaradności, gdyby nie fakt, że Lubin to jedno z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. I tutaj 
podlegli prezydentowi dyrektorzy szkół zarabiają ponad 10 tysięcy złotych. Nie dziwi zatem ich stała gotowość do spolegliwości wobec władzy lokalnej, popierania jej 
i bezkrytycznego wykonywania wszystkich poleceń prezydenta, starosty i innych prominentnych członków stowarzyszenia Lubin 2006 czy Bezpartyjnych Samorządowców. 

W Lubinie nie było żadnych konsultacji, radni uchwalili siatkę, jaką 

zaproponował im prezydent i tyle. W tym pakiecie nie ma żadnych 

podstawowych informacji na temat liczby dzieci w oddziałach 

szkolnych, kurator chce wiedzieć, ilu ludzi straci pracę.
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Kolejny już raz klub HDK 
Serce Górnika przy ZG 
Lubin zorganizował zawody 
strzeleckie o Puchar 
Prezesa klubu. Górnicy 
i ich rodziny 22 kwietnia 
stanęli w szranki na 
strzelnicy w lubińskim LOK. 

Poza zawodami byłą muzyka, poczę-
stunek i zabawa wielopokoleniowa.

Jak się okazało strzały górników 
i ich żon były celne. 22 kwietnia 
w sobotę na strzelnicy w lubińskim 
LOK ponad 40 zawodników wzięło 
udział w turnieju strzeleckim zorga-
nizowanym przez klub Honorowych 
Dawców Krwi ZG Lubin. O puchar 
prezesa klubu walczyli zarówno gór-
nicy, jak i ich żony i dzieci. Strzały 
padały z różnego rodzaju broni.
– Dzieci strzelają 13 strzałów 

z długiej broni, z których 10 jest 
ocenianych. Zaś dorośli strzelają 
z broni krótkiej i długiej również 
po 13 strzałów. 10 jest ocenianych 
i klasyfikowanych. Niektóre żony 
strzelają lepiej niż górnicy, choć 
panowie mają niezłe oko. Nie są to 
olimpijskie strzały, ale są na pozio-
mie 60-70 punktów. To przyzwoite 
wyniki  – mówił Andrzej Drogosz, 
prezes lubińskiego LOK-u, a zarazem 

pracownik ZG Lubin i członek HDK 
Serce Górnika.
– Dzisiejsze zawody strzeleckie 
o puchar prezesa to wydarzenie dla 
całych rodzin. To nie tylko rywali-
zacja, to również zabawa, integracja 
klubowiczów i całych górniczych 
rodzin – dodawał Czesław Zieliński, 
prezes HDK Serce Górnika przy 
ZG Lubin.

 � (inf)

Punktualnie o godzinie 
21:37 678 kobiet  i 1122 
mężczyzn wystartowało 
w hołdzie Janowi Pawłowi 
II w biegową trasę liczącą 
blisko 6700 m. Bieg 
rozpoczął się od ulubionej 
pieśni papieża Polaka – 
“Barki”, a aura sprzyjała 
osobom pokonującym 
dystans ulicami miasta. 

Ja jestem na biegu przed godziną 
siedemnastą, a więc w momencie, 
gdy zaczęły dzieci. To było wspa-
niałe, że tysiąc pięćset młodych 
ludzi z uśmiechem na buzi wzięło 
udział w biegu i niesamowicie 
cieszyło się z medalu. My na 
starcie tłumaczyłyśmy im jak 
ma wyglądać ten bieg. Wzajem-
na pomoc na trasie koleżankom 
i kolegom w potrzebie, a także 
zdrowa sportowa rywalizacja. 
Jako sportowiec życzyłabym 

sobie więcej takich imprez – 
podsumowała zmagania Natalia 
Czerwonka.
Na mecie jako pierwszy zamel-

dował się Adam Draczyński re-
prezentujący Nowosolską Grupę 
Biegową, który na przebiegnięcie 
dystansu potrzebował 20 minut i 46 

sekund.  – Pogoda była naprawdę 
fajna, można było pobiegać. Bałem 
się, że będzie śliski asfalt, ale buty 
były przyczepne i fajnie się biegło 

– mówił zwycięzca tegorocznego 
Biegu Papieskiego 
Pierwszą kobietą, która minęła 
linię mety, była mieszkanka Gło-
gowa Urszula Olejniczak z czasem 
26 minut i 33 sekundy.  – Trasa 
bardzo fajna. Nieco w górę, a za 
chwilę w dół. Cieszę się z wyniku. 
Ten tydzień miałam dosyć ciężki. 
Przede mną zawody w Olsztynie, 
więc jestem zadowolona z formy. 

W tym biegu to mój debiut – puen-
tuje najlepsza kobieta w Lubinie 
w tym biegu.
Poza ogólną klasyfikacją OPEN 
i kategoriami płciowymi miesz-
kańcy miasta i powiatu lubińskiego 
mieli przewidziane dodatkowe kla-
syfikacje, a każdy z uczestników 
biegu otrzymał przepiękny medal 
z wizerunkiem Jana Pawła II.

 � (MAR)

Bez względu na wynik sportowy ukończyć bieg

1800 na starcie

Górnicy strzelają celnie
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Wolontariusze KGHM wspólnie z Polskim 
Związkiem Wędkarskim w Legnicy zapraszają 
na wspólną akcję w ramach Tygodnia Czystości 
Wód. Akcja planowana jest na niedzielę 14 maja. 
Wzorem lat ubiegłych sprzątane będą brzegi 
oraz dno jezior Kunice i Jaśkowickie. W akcji 
wezmą udział członkowie kół wędkarskich, 
ratownicy z sekcji nurkowej KGHM Polska 
Miedź, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, 
Klub PINOTER z Legnicy oraz wszyscy chętni, 
których organizatorzy ekologicznego dania 
serdecznie zapraszają.
Jeziora sprzątane będą w niedzielę 14 maja 
od godz. 10. Zbiórka zaplanowana jest na 
zachodnim brzegu Jeziora Jaśkowickiego (od 
strony Kunic).
Na zakończenie zaplanowane jest ognisko in 
wspólne pieczenie kiełbasek. 

 � (inf)

Baran 21.03-20.04
Przed tobą przyjemny, spo-
kojny ale nie leniwy tydzień. 
Warto zrelaksować się i wy-
jechać na kilka dni. Możliwe, 
że trafi się sią jakaś finansowa 
okazja, która wymagać będzie 
mądrej strategii. Nawet jeśli 
sytuacja wydaje się skompli-
kowana, mądre decyzje przy-
wrócą właściwy porządek. 

Byk 21.04-21.05
Nie zwlekaj z realizacją pla-
nów. To dobry czas na podjęcie 
decyzji, od których zależeć 
będzie twój materialny sta-
tus. Masz teraz czas na to, by 
skierować życie na właściwe 
tory, naprawić błędy i wyty-
czyć nowe cele na przyszłość. 
Wenus sprawi, że życie stanie 
się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Bliźnięta 22.05-20.06
To może być nieco trudniejszy 
tydzień. Warto zdjąć nogę 
z gazu, dosłownie i w prze-
nośni. Pojawią się okazje do 
twórczych zmian, np. ekspe-
rymentów w pracy, czy zagra-
nicznych wyjazdów. Przyda ci 
się teraz podzielność uwagi. 
Szkoda byłoby przeoczyć 
coś naprwdę atrakcyjnego. 
Spróbuj wygospodarować 
kilka dni na krótkie wakacje. 
Tydzień zapowiada się bardzo 
interesująco pod względem 
towarzyskim. 

Rak 21.06-22.07
Zajmij się pilnymi sprawami 
i nie zaniedbuj rozwoju. Ży-
cie towarzyskie i kulturalne 
będzie kwitło. Nie odrzucaj 
zaproszeń i jak najczęściej 
bywaj wśród ludzi. Samotne 
serca zyskają wiedzę o tym, 
czego im trzeba. Bardzo moż-
liwe, że blisko ciebie jest ktoś, 
kto tylko czeka, aż zauważysz 
to pełne nadziei oczekwianie. 
Zwracaj uwagę na to, co czyni 
twoje życie przyjemnym i bez-
stresowym. 

Lew 23.07-22.08
Nie denerwuj się tym, że 
szanse przeplatać się będą 
z momentami, w których 
sprawy zawisną w próżni. 
Przemyśl wówczas problem, 
a znajdziesz rozwiązanie. 
Plany realizuj etapami. 
Spójrz na wszystko z dystan-
su. W miłości lepiej zwolnij 
tempo. Choć jesteś dzikim 
kotem, tym razem schowaj 
pazurki. 

Panna 23.08-22.09
Spotkanie, przed którym 
czujesz tremę okaże się suk-
cesem. Plany zawodowe mają 
szansę realizacji, nawet jeśli 
wydają się o numer za duże. 
W finansach wciąż pewne 
ograniczenia. Dzięki nim 
dowiesz się, że potrzebujesz 
mniej niż przypuszczałeś.

Waga 23.09-23.10
Nie czekają na ciebie żadne 
poważniejsze pułapki w dro-
dze do sukcesu, wrecz prze-
ciwnie. Tydzień zapowiada 
się spokojnie. Doprowadź do 
finału to, co zaplanowałeś 
i rozpocząłeś w ubiegłych 
dniach. Twoja kreatywność 
objawi się teraz na wielu 
polach. Twoim atutem jest 
otwartość i umiejętność na-
wiązywania kontaktów. Po 
piętach depcze ci miłość.

Skorpion 24.10-21.11
Będzie intensywnie, szykuje 
się wiele pozytywnych emocji 
i dobra aura dla związków 
z ludźmi. Znajdzie się wiele 
okazji do spotkań i nawiązy-
wania nowych znajomości. 
Będziesz przyciągać do siebie 
osoby myślące, atrakcyjne 
i twórcze. Jeśli dasz coś od sie-
bie, dostaniesz coś w zamian.

Strzelec 22.11-21.12
Możliwe kryzysy w związ-
kach. W niektórych przy-
padkach burze przyniosą 
oczyszczenie atmosfery, inne 
doprowadzą do rozstania. Ta-
jemnicą twojego powodzenia 
jest teraz umiejętność widze-
nia jaśniejszych stron każdej 
sytuacji i podejmowanie decy-
zji najlpeszych z możliwych. 
Zobaczysz, że świat stoi przed 
tobą otworem.

Koziorożec 22.12-19.01
Aktywność przyniesie sukces 
i poczucie, że twoje życie ma 
sens. To odpowiedni moment 
na podejmowanie decyzji, aby 
rozpocząć nowy projekt. Jeśli 
uważasz, że brak ci szcześcia 
w miłości, zainicjuj zmianę 
swojego podejścia do bliskich 
relacji. Twoja kreatywność 
i wyobraźnia doprowadzą cię 
do nowych odkryć.  

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz miał szansę zbli-
żenia się do bliskich i spę-
dzenia z nimi czasu. Twoje 
szare komórki pracują teraz 
na najwyższych obrotach. 
Możesz zdobyć bardzo cenną 
wiedzę oraz umiejętności, co 
zaprocentuje. I to w niedługim 
czasie! Zaplanuj ważne spo-
tkania. Może błysnąć szansa 
, dzięki której odnajdziesz 
również spełnienie ambicji.

Ryby 19.02-20.03
Pokonasz przeszkody, które 
utrudniały ci życie, wokół 
zrobi się spokojniej, nastroje 
sprzyjać będą porozumieniu. 
Tendencja do dominacji mo-
że jednak popsuć atmosferę 
w związku i być przeszkodą 
we współpracy. Nawet jeśli nie 
uda ci się całkowicie uniknąć 
przeszkód, jeśli odpowiednio 
ustawisz poprzeczkę, mogą 
one okazać się moblizujące. 

Zadbają o Jezioro Kunickie z nurkami KGHM

Będzie czyściej


