
Największym zainteresowaniem cieszyły 
się pokazy, czyli akcje, z którymi strażacy 
mają styczność każdego dnia.
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Rozmowy z udziałem przy-
wódców państw położonych 
wzdłuż Nowego Jedwabnego 
Szlaku podczas I edycji Forum 
Pasa i Szlaku dotyczyły możli-
wości pogłębiania współpracy 
gospodarczej z Chinami. Przy tej 
okazji dyskutowano o sposobach 
zacieśniania współpracy handlo-
wej oraz inwestycyjnej między 
Polską a Państwem Środka w ra-
mach koncepcji rozwoju chińskiej 
gospodarki. KGHM Polska Miedź 
S.A. jest istotnym elementem tej 
współpracy, odpowiadając za 
ok. połowę wartości polskiego 
eksportu do Chin.
- KGHM już od 20 lat znajduje się 
na Jedwabnym Szlaku, dlatego 
zacieśnianie i aktywne wspiera-
nie tej współpracy szczególnie 
nas cieszy. Jesteśmy pionierami 

współpracy z Chinami i chcemy, 
by przynosiła obydwu stronom 
symetryczne korzyści. Pomagamy 
naszym chińskim partnerom, ale 
w zamian oczekujemy również 
wsparcia w uczestniczeniu w pro-
jektach w Chinach – powiedział 
Radosław Domagalski, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Przy okazji szczytu w Pekinie 
Przedsiębiorstwo Budowy Ko-
palń PeBeKa S.A., wchodzące 
w skład Grupy Kapitałowej 
KGHM podpisało list intencyjny 
z firmą Metallurgical Corporation 
of China Ltd MCC, należącą do 
China Minmetals Corporation. List 
otwiera drogę do współpracy pol-
sko-chińskiej w obszarze realizacji 
projektów budowlanych z jednym 
z największych na świecie wy-
konawców inżynieryjnych robót 

metalurgicznych w Chinach. - Jesz-
cze w maju rozpoczęte zostaną 
prace nad przygotowaniem listy 
wspólnych przedsięwzięć. Zespoły 
robocze dokonają przeglądu pro-
jektów, w których PeBeKa planuje 
wkrótce uczestniczyć. I zobaczymy 
czy i w jaki sposób udział MCC 
w takim projekcie będzie realnym 
wsparciem, czy faktycznie podnie-
sie szansę na wygranie przetargu, 
czy też nie. – zadeklarował prezes 
Domagalski.
- PeBeKa, ale także inne nasze 
spółki z Grupy Kapitałowej KGHM 
oferują bogaty pakiet produktów 
i usług dla chińskiego przemysłu 
i są otwarte na szukanie nowych 
płaszczyzn współpracy biznesowej. 
Liczę na to, że współpraca z China 
Minmetals będzie kontynuowana 
nie tylko w zakresie sprzedaży me-

tali, którą prowadzimy z sukcesem 
od 20 lat. Duży potencjał istnieje 
w sferze usług dla chińskiego ryn-
ku inwestycyjnego, jak i wspólnych 
przedsięwzięć spółek naszych 
Grup Kapitałowych – zaznaczył 
szef KGHM. Jak dodał, w tej kwe-
stii obie strony mają zbieżność 
poglądów. - Mamy już jasność, 
jakie projekty nas interesują. My-
ślę, że będziemy już niebawem 
konkretyzować przygotowanie 
wspólnych ofert - podkreślił prezes 
Domagalski.
KGHM w tym roku obchodzi 
20-lecie współpracy z China Min-
metals Corporation. - Nasze relacje 
biznesowe stanowią przykład 
modelowej współpracy polsko-
-chińskiej. Mimo zmieniającego się 
otoczenia rynkowego, potrafiliśmy 
zachować i pogłębić wzajemne 
relacje - przyznał szef KGHM.
W ciągu tych lat współpracy 
KGHM Polska Miedź S.A. ugrun-
towała swoją pozycję na rynku 
chińskim jako sprawdzony, solidny 
i pewny partner.

 � (MP. KGHM)
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Kończą się prace remontowe 
przy przedłużaniu ulicy J. 
Bema. Nie oznacza to jednak 
końca utrudnień w ruchu 
w tej części ul. 1-maja. Za-
mknięty będzie odcinek ulicy 
Skłodowskiej od Traugutta do 
Niepodległości. 
Dotychczasowa trasa ulicy Be-
ma zostanie zaślepiona i będzie 
służyć jako droga wewnętrzna 
mieszkańcom bloków RTBS. – 
Zamykamy ulicę Skłodowskiej 
na odcinku Niepodległości do 

Traugutta. tam rozpoczyna się 
remont. Potrwa on do końca lipca. 
Jego koszt to 5,9 mln złotych. 4,7 
mln zł pochodzi z kasy powiatu 
lubińskiego, reszta to pieniądze 
z kasy urzędu miejskiego – infor-
muje Jacek Mamiński. 
Przypomnijmy, że prace przy 
ulicy Bema są drugim etapem 
remontu, który w ubiegłym roku 
dotyczył ulicy 1 Maja. 
Póki co warto omijać tamte ulice 
i jeździć inną stroną miasta. 

 � (red)

Bema – nowy odcinek

Wizyta prezesa KGHM Radosława Domagalskiego w Pekinie

Ważna wizyta
u ważnego partnera
Spotkania z kierownictwem China Minmetals Corporation oraz udział w Forum Pasa i Szlaku 
– to główne punkty wizyty prezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w stolicy Chin. Prezes 
Domagalski uczestniczył też w rozmowach premier Beaty Szydło z władzami Chińskiej 
Republiki Ludowej – przewodniczącym Xi Jinpingiem i premierem Li Keqiangiem oraz 
przedstawicielami chińskiego biznesu. Szef KGHM przebywał w Pekinie wraz z delegacją 
pod przewodnictwem szefowej polskiego rządu w dniach 12-14 maja 2017 r.
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ZADZWOŃ

Alarmowy przejazd wozów 
strażackich ulicami miasta, 
prezentacja wyposażenia sa-
mochodów, widowiskowe akcje 
gaszenia pożarów, konkursowa 
rywalizacja dla każdego, pokazy 
zastosowania sprzętu gaśniczego 
i wiele innych atrakcji czekało 
na mieszkańców powiatu lubiń-
skiego w ubiegłą sobotę, gdzie na 
terenach Regionalnego Centrum 
Sportowego odbył się czwarty 
rodzinny piknik strażacki.
W Niedzielę o godzinie 12:45 
spod lubińskiej remizy wyruszyła 
“na sygnałach” kolumna wozów 
strażackich, by o 13 pojawić się 
na parkingu przed Regionalnym 
Centrum Sportowym i rozpocząć 
czwarty rodzinny piknik strażacki.
Każdy, kto tego dnia przyszedł na 
parking przed RCS mógł zobaczyć 
nie tylko najnowsze wozy bojowe, 
ale także starsze, jak ten z Krzy-
dliny Wielkiej (gmina Wołów) 
lub konną sikawkę, której wodę 
pompuje się ręcznie.
Biegi z przeszkodami, przenosze-
nie i bieg z gaśnicą, przebijanie 
bosakiem balonów, rozwijanie 
węża strażackiego na czas, to tylko 
niektóre z konkurencji z którymi 
musieli się zmagać ochotnicy 
w konkursach. Konkurencje były 
zróżnicowane w zależności od 
wieku uczestników.
W trakcie trwania festynu każdy 
mógł obejrzeć sprzęt, którym na co 
dzień posługują się strażacy podczas 
akcji ratowniczych. W dzisiejszych 
czasach straż pożarna nie tylko gasi 
pożary, ale także udziela pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, stąd 
też coraz częściej w wozach moż-
na zobaczyć torby medyczne PSP 
R-1. Mimo, iż nie są ratownikami 
z wykształcenia, wielu z nich, także 
z Ochotniczych Straży Pożarnych, 
posiada ukończony kurs Kwalifiko-
wanej Pierwszej Pomocy. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyły się jednak pokazy, czyli 
akcje, z którymi strażacy mają 
styczność każdego dnia. Uczestnicy 
festynu mogli zobaczyć wyciąganie 
poszkodowanego z rozbitego samo-
chodu, użycie sprzętu hydrauliczne-
go do dostania się do poszkodowanej 
osoby w pojeździe a także gaszenie 
podpalonego auta. Nie zabrakło 
także pokazu precyzyjnego gaszenia 
na większych powierzchniach przy 
użyciu samolotu DROMADER, 
który nieomylnie dokonał zrzutu 
wody na boisko przyległe do hali. 
Poza konkursami można było 
spróbować swoich sił na kolejce 
tyrolskiej lub ściance wspinaczko-
wej a także spróbować skutecznie 
ugasić mały pożar za pomocą 
podręcznego sprzętu gaśniczego.
W przerwach miedzy konkursami 
i pokazami, na scenie, można było 
oglądać i posłuchać lokalnych 
zespołów ludowych a także ka-
baretów.
Poniżej prezentujemy film, w któ-
rym strażacy dokładnie objaśniają 
jaki rodzaj sprzętu gaśniczego 
skutecznie ugasi ogień oraz jakie 
są skutki niewłaściwego użycia 
środka gaśniczego (woda) w po-
łączeniu z zapalonym olejem (np. 
domowa kuchenka).

Rodzinny piknik strażacki

Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się 726 88 70 70
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Historia smutna, która każe od 
razu zapytać co komu takie małe 
dziecko winne. Niestety Białaczka 
dopada wszystkich niezależnie od 
wieku, płci czy narodowości.

8–letnia Jula z Koźlic miała iść do komunii, gdy dwa 
tygodnie wcześniej nagle okazało się, że choruje na 
białaczkę limfatyczną. Górnicy z HDK Serce Górnika 
już ruszyli z pomocą.
Ma 8 lat i nie zasłużyła na taki los. Białaczka limfatyczna 
to diagnoza Julii Sołoguby, mieszkanki Koźlic. Dziew-
czynka chodzi do III klasy w lubińskiej szkole. Teraz jest 
już w klinice Przylądek Nadziej we Wrocławiu. – Kiedy 
tylko dowiedzieliśmy się o tym, zorganizowaliśmy akcje 
zbiórki krwi, która jest potrzebna, by pomóc dziecku 
przeżyć. Żeby oddać krew dla Julki wystarczy podejść 
do każdego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. 
Zachęcamy wszystkich ludzi do pomocy nie tylko 
w Lubinie, ale też w Legnicy i Głogowie. Wystarczy 
powiedzieć, że oddajemy krew dla Julki z Koźlic – mówi 
Zbigniew Młotek z zarządu HDK Serce Górnika przy 
Zakładach Górniczych Lubin, należących do KGHM.
Dzięki dobrym ludziom podczas akcji, która trwa 
zaledwie od poniedziałku 15 maja. W ciągu dwóch dni  
udało się uzbierać 45 litrów krwi. Oddawać można każdą 
grupę krwi. Docelowo punkty krwiodawstwa dostarczą 
w zamian odpowiednią krew dla dziecka. 

Białaczka nie ma litości. Pomóż przeżyć ośmiolatce

Górnicy już ruszyli z pomocą

Każdego roku ścinawski 
samorząd podejmuje 
działania mające na 
celu poprawę stanu 
nawierzchni dróg 
gruntowych w ramach 
przedsięwzięcia 
zatytułowanego: 
„Równanie i wałowanie 
dróg gruntowych 
z dostawą 400 ton 
kruszywa granitowego na 
terenie gminy Ścinawa”.

Zakres robót w przedmiotowym 
zadaniu obejmuje równanie, wy-
profilowanie, uzyskanie odpowied-

nich spadków oraz wałowanie dróg 
gminnych w 18 wsiach i w samej 
Ścinawie, m.in. na ulicy Lubiń-
skiej, Chobieńskiej i Spacerowej. 
Prace obejmą blisko 15 km dróg 
gruntowych w całej gminie.
Zadanie zrealizuje firma „JAROS” 
Bartłomiej Szaniawski ze Żmi-
gródka, która przedstawiła najko-
rzystniejszą ofertę cenową, spośród 
dwóch oferentów biorących udział 
w postępowaniu. Siedem dni po 
podpisaniu umowy z wykonawcą, 
które zaplanowane jest na bieżący 
tydzień, ruszą roboty drogowe 
w terenie. 

 � (scinawa.pl)

Równają drogi
gruntowe w Ścinawie
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Mieszkaniec Polkowic 
zmarł koło przystanku 
przy ul. Niepodległości 
w Lubinie.

Przyczyny śmierci są wyjaśniane. 
Jednak już w pierwszej wersji 
nie stwierdzono działania osób 
trzecich. Nie jest wykluczone, że 

mężczyzna zmarł z powodu zatoru 
w sercu. 
Zdarzenie miało miejsce około 
godziny 22. Na przystanku szybko 
pojawiło się pogotowie ratunko-
we, ale mężczyźnie nie można 
było już pomóc. Ciało otoczono 
parawanem. 

 � (red)

Zgon pod jamnikami

Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A. 
podpisało list intencyjny, 
otwierający drogę do 
współpracy polsko–
chińskiej w obszarze 
realizacji projektów 
z zakresu budownictwa 
infrastrukturalnego, 
z jednym z największych 
na świecie wykonawców 
inżynieryjnych robót 
metalurgicznych 
i dostawców usług 
operacyjnych w Chinach. 

13 maja 2017 r. w Pekinie odbyło 
się spotkanie, w trakcie które-
go podpisano list intencyjny, 
stanowiący deklarację chęci 
współpracy przy realizacji pro-
jektów budowlanych w ramach 
przetargów otwartych na budowę 
dróg, mostów, tuneli metra itp. 

związanych z potrzebą poprawy 
budownictwa miejskiego i obiek-
tów infrastrukturalnych na terenie 
Polski. Sygnatariuszem listu ze 
strony Przedsiębiorstwa Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A w Lubinie 
był Prezes Zarządu Mirosław 
Skowron.
Rozmowy pomiędzy PeBeKa 
a chińską firmą Metallurgical 
Corporation of China Limited 
MCC wchodzącą w skład grupy 
China Minmetals Corporation, 
wieloletniego partnera handlo-
wego KGHM Polska Miedź 
S.A., dotyczyły m.in. kierunków 
i zakresu przyszłej współpracy. 
Podpisany dokument jest wstępem 
do budowania wzajemnych relacji 
biznesowych i gospodarczych, 
które umożliwią Przedsiębiorstwu 
Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 
realizację projektów budowlanych 
wspólnie z nowym partnerem nie 

tylko na terenie Polski i Chin, ale 
i innych krajów.
Warto przypomnieć, że PeBeKa 
w latach 1993-1995 zrealizowała 
na terenie dzisiejszych Chin duży 
kontrakt tunelowy. Wspólnie 
z francuskim koncernem Bouygu-
es, spółka wybudowała wówczas 
tunel drogowy Cheung Ching, zło-
żony z dwóch równoległych rur,  
prowadzących na nowe lotnisko 
w Hongkongu, których przekrój 

135 m² umożliwiał wykonanie 
w każdej z nich trzypasmowej 
autostrady. Tunele drążone były 
w twardych granitowych skałach 
z wykorzystaniem górotworu jako 
elementu nośnego konstrukcji 
tunelu. Celem inwestycji było 
usprawnienie układu komunika-
cyjnego wyspy Tsing YI i przygo-
towanie do połączenia jej z siecią 
dróg lądowych.

 � fot. PeBeKa.com.pl; tekst (IP)

Chcą budować tunele metra, mosty czy obiekty infrastrukturalne w Chinach

Wrócą zagraniczne kontrakty?

Profilaktyka jest ważna już od naj-
młodszych lat. Im wcześniej dzieci 
nauczą się, że warto kontrolować 
swój organizm, tym poważniej 
potraktują badania w przyszłości. 
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. 
w Lubinie z myślą o świadomo-
ści najmłodszych i ich zdrowiu 
przeprowadziło kolejną akcję 
promującą podstawowe badania 
i zdrowy tryb życia. Tym razem 
darmowe badania miały miejsce 
w SP w Sielcach. Skorzystały 
dziesiątki dzieci i dorosłych.

Sport, zdrowe odżywianie, dobry 
sen, ale też profilaktyka – takie ha-
sła nie powinny być obce dzieciom 
już od najmłodszych lat. I nie są. 
Obok rodziców i nauczycieli, któ-
rzy uczą dzieci jak zdrowo żyć jest 
też biały personel MCZ,  który przy 
odpowiednim podejściu do dzieci 
i dostosowanej formie przekazu 
jest w stanie wpoić najmłodszym, 
że trzeba się systematycznie ba-
dać. Podczas akcji prowadzonej 
w szkole podstawowej w Siedlcach 
badaniu ciśnienia krwi, pozio-

mu cukru, spirometrii, ważeniu 
i mierzeniu poddano dziesiątki 
dzieci. Skorzystali też rodzice 
i opiekunowie.
– Próbujemy promować zdrowy 
tryb życia na co dzień, biorąc 
udział w wielu akcjach np. “Śnia-
danie daje moc” czy “W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Od kilku 
lat szkoła bierze udział w akcji 
Małego Mistrza. To dodatkowe 
zajęcia sportowe – mówiła Barbara 
Szkudlarek nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w SP w Siedlcach. 

Miedziowe Centrum Zdrowia badało w Siedlcach

Od najmłodszych lat

Z końcem kwietnia rozpoczęto 
roboty budowlane w świetlicy 
wiejskiej w Lasowicach  Inwe-
stycję realizuje Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „AS-BUD” 
Sebastian Stembalski z Chełmka 
Wołowskiego, które przedstawiło 
najkorzystniejszą ofertę w prze-
prowadzonym postępowaniu 
przetargowym.
Zakres prac obejmuje m.in.: 
ocieplenie, remont tynku ele-
wacji, wymianę zadaszenia nad 
wejściem głównym, wykonanie 
odwodnienia dachu, odtworzenie 
instalacji uziemiającej budynek, 

a także budowę ogrodzenia całej 
działki i wykonanie utwardzeń 
terenu. Z kolei wywnętrz świetlicy 
zaplanowano m.in.: remont istnie-
jącej posadzki, sufitu, instalacji 
elektrycznej i hydrantowej oraz 
wymianę stolarki drzwiowej.
Inwestycję rozpoczęto od działań 
na zewnątrz, obecnie trwa ocie-
planie obiektu.
Wg umowy z wykonawcą termin 
zakończenia inwestycji to połowa 
listopada br., a koszt modernizacji 
budynku wynosi 435.397,77 zł 
brutto.
W przeciągu dwóch lat komplekso-

wo zmodernizowano już świetlice 
wiejskie w Turowie, Dąbrowie 
Środkowej, na ukończeniu jest rów-
nież obiekt użyteczności publicznej 
w Wielowsi. Być może jeszcze 
w bieżącym roku gmina podej-
mie się remontu miejsca spotkań 
mieszkańców Zaborowa, decyzja 
o przystąpieniu do inwestycji ma 
zapaść w wakacje.
Ścinawski samorząd sukcesywnie 
modernizuje świetlice wiejskie 
wymagające działań naprawczych 
i ratunkowych. Planuje komplekso-
we remonty wszystkich obiektów 
świetlicowych na terenie gminy.

Modernizują w Lasowicach
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Z okazji Dnia Strażaka 
w Powiatowej Straży 
Pożarnej w Lubinie odbyła 
się doroczna Akademia 
Wyróżnień i Awansów.

Świętowali nie tylko zawodowi 
strażacy, ale również ochotnicy 
i ratownicy z Jednostki ratownic-

twa Górniczo – Hutniczego KGHM  
Polska Miedź. 
Wśród wielu odznaczeń i awansów 
było wyjątkowe wyróżnienie dla 
młodszego kapitana  Jarosław 
Motwickiego, który otrzymał 
stopień kapitana. – W tym roku 
minie 15 lat od kiedy pełnię służbę 
licząc szkołę, którą skończyłem. 

To, że jestem strażakiem, to był 
przypadek. pochodzę z rodziny 
z tradycjami wojskowymi, a ja 
jestem strażakiem. gdy jesteśmy 
w trakcie akcji myśli się, by jak 
najbardziej pomóc tym, którzy 
tego oczekują. Po każdej udanej 
akcji czujemy satysfakcję. Czuć 
tę odpowiedzialność za innych 

ludzi  – mówił Jarosław Motwicki.
Wśród wielu wyróżnień nadano 
równie trzy brązowe medale za 
zasługi dla pożarnictwa. Otrzymali 
je pracowników JRGH KGHM 
Polska Miedź. Jednostka ta bowiem 
bardzo często wspiera państwową 
straż w różnego rodzaju akcjach na 
terenie powiatu lubińskiego.

W wydarzeniu 
zaplanowanym na 29 wezmą 
udział Jarosław Gowin - 
wiceprezes Rady Ministrów, 
minister nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz Radosław 
Domagalski - prezes zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

CuBR powstał w 2012 roku na 
mocy porozumienia pomiędzy 
Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju a KGHM Polska 
Miedź S.A. Celem inicjatywy jest 
wsparcie badań naukowych oraz 
prac rozwojowych dla przemysłu 
metali nieżelaznych, by wspomóc 

rozwój i postęp technologiczny  
branży. Na budżet programu, 
wynoszący 200 mln PLN, każdy 
z partnerów złożył się w równej 
części.
CuBR jest pierwszym w kraju 
bilateralnym programem sekto-
rowym. Do tej pory odbyły się 

dwie edycje konkursu, w ramach 
których wyłoniono 12 projektów 
obecnie realizowanych.
W ramach tegorocznego, III kon-
kursu, pozytywnie zarekomendo-
wano realizację 10 projektów na 
kwotę około 75,5 mln PLN.

 � (inf)

Zarząd Fundacji KGHM 
Polska Miedź podjął 
decyzję o przyznaniu 
Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej 
w Głogowie 
dofinansowania 
w wysokości 50 tys. 
zł z przeznaczeniem 
na rozbudowanie 
bazy dydaktycznej. 

Zgodnie z wnioskiem uczelni oraz 
podpisaną przez strony umową, 
pieniądze zostaną wykorzystane 
na zakup sprzętu, aparatury, urzą-
dzeń i wyposażenia do pracowni 
umiejętności pielęgniarskich oraz 
pracowni komputerowo-laborato-
ryjnej. Pracownie takie powstały 
w naszej uczelni w związku z uru-

chomieniem kierunku pielęgniar-
stwo. Dzięki wsparciu, jakiego 
udzieliła uczelni Fundacja oraz 
inni partnerzy, studenci kierunku 
pielęgniarstwo będą uczyć się tego 
trudnego zawodu w warunkach na 
najwyższym poziomie.
To nie pierwsza taka pomoc dla 
PWSZ w Głogowie. Fundacja 
KGHM Polska Miedź w poprzed-
nich latach kilkakrotnie przyzna-
wała środki na zadania realizowane 
przez uczelnię. 

III Konkurs CuBR KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Będą nowe projekty

Strażacy z KGHM wyróżnieni

Za pomoc, za zaangażowanie

KGHM wspiera uczelnie wyższe w regionie

Na rozbudowę bazy
dydaktycznej

r e k l a m a

r e k l a m a
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Grillparty to pierwsza taka 
impreza w Lubinie, jaką 
zaserwował lubinianom 

Lubinpex. Z jednej strony konkursy 
gastronomiczne przy grillu, z dru-
giej relaks, zabawa przy muzyce, 
koncerty na scenie i sporo atrakcji 
ruchowych dla najmłodszych. Jed-

nak to grill był hasłem przewodnim 
imprezy na Błoniach. 
Konkurs grillowania zakładów 
pracy zachęcił zespoły KGHM 
Zagłębie Lubin, MCZ, Cuprum, 
Wzgórza Zamkowego i innych do 
konkurowania. Po nim przyszedł 
czas na Koncert Szula i Why. 

W programie znalazł się tez finał 
programu “Kulinarni Wymiata-
cze”. W szranki stanęło sześć osób.
– Dzisiaj występuję jako juror na 
tym naszym pięknym pikniku 
Lubinpex-u. Moim zadaniem 
jest dzisiaj oglądanie co robią 
uczestnicy w dwóch konkursach. 

Jeden mamy za sobą – konkurs 
zakładów pracy. Drugi, czyli Ku-
linarni Wymiatacze przed nami. 
Jury będzie patrzyło czy uczestnicy 
przestrzegają warunków naszego 
konkursu, czy zachowują czystość 
na stanowisku, czy też później 
smak tej potrawy jest właściwy 
oraz jego kompozycja. Liczy się 
też zaangażowanie oraz czy prze-
strzegają czasu. Obserwowałem 
naszych uczestników w pierwszym 
konkursie i muszę powiedzieć, że 
gdyby zebrać wszystkich razem to 
sukces jest gwarantowany. Niektó-
rzy zachowują świetną czystość na 
stanowisku, niektórzy świetnie 
działają jako zespół, a niektórzy 
mają swoje przepisy, jakieś tam 
tajemnice, bo zauważyłem, że się 
dolewa jakieś marynaty, pojawia 
się alkohol, który świetnie zmięk-
cza potrawy, gdzieś pojawiają się 

takie elementy, jak kwaśna limona 
czy też słodki cukier albo miód. 
To wszystko stanowi o sukcesie 
potrawy, którą dzisiaj będziemy 
próbować. Myślę, że warto jest 
brać udział w takich konkursach. 
Po pierwszy to współzawodnictwo 
i tutaj akurat mamy taką zdrową 
rywalizacją. Jest też możliwość 

spotkania ludzi, którzy wykonują 
podobną rzecz z podobną pasją, 
ale w innym miejscu. Ważne jest 
żeby się czasami spotkać z takimi 
ludźmi, wymienić doświadczenia, 
pocieszyć, a zarazem współpraco-
wać – mówił Robert Poliński, na 
co dzień  szefem kuchni Unilever, 
szef kuchni marki „Knorr”. 

Grill, zabawa, koncerty
Warto jest brać udział w takich konkursach
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Wakacje za pasem, a co 
za tym idzie dyle-
maty rodziców - czy 

ich dziecko może już jechać na 
pierwszy obóz lub kolonię? Jak 
przygotować malucha na rozsta-
nie? Jakie umiejętności powinno 
mieć dziecko, by poradzić sobie 
samodzielnie bez rodziców? Jak 
powinni zachowywać się rodzice, 
by dziecko nie poczuło ich niepo-
koju. Psychologowie pomagają od-
powiedzieć na takie ważne pytania
Za miesiąc rozpoczną się wakacje, 
a co się z tym wiąże kolonie i obo-
zy, na które dzieci wyjeżdżają. 
Trudny orzech do zgryzienia 
mają ci, których pociecha nie 
była jeszcze samodzielnie na 
takim wypoczynku. - Pierwszy 
wyjazd wakacyjny bywa trudną 
decyzją. Rodzice często pytają jak 
rozpoznać moment, gdy dziecko 
może samodzielnie pojechać na 
wakacje. Zawsze odpowiadam, 
że sygnał do tego jest wtedy, gdy 
dziecko dopytuje o taką możli-
wość. Nie ma tu wyraźnej granicy 
wieku, to sprawa indywidualna. 
Musimy pamiętać, że taki wyjazd 
jest dużym wydarzeniem również 
dl;a nas, jako dorosłych. Czasami 
nasze komentarze typu „jak ja to 

przeżyję” lub „to będzie trudne 
rozstanie”. Należy uważać na 
takie sformułowania, bo dzieci 
słuchają, a nasz niepokój może 
im się udzielać. Mogą to wtedy 
interpretować lękiem, myśląc 
„skoro mama zastanawia się jak 
to przeżyje, to jak ja to przeżyję” 
- przestrzega Natalia Kasprowicz 
psycholog w MCZ S.A.
Szykując dziecko do takiego wy-
jazdu warto zrobić to wcześniej 
ucząc dzieci samodzielności 
w prostych codziennych czyn-
nościach. - Dzieci chętnie się 
uczą. Można je przygotowywać 

i zachęcać, by w domu samo-
dzielnie robiły rzeczy związane 
z higieną, szykowały się do snu 
lub rano wstawały. Innym dobrym 
sposobem na przygotowanie do 
dłuższego wakacyjnego wyjazdu 
mogą być krótsze wyjazdy do cioci, 
babci lub nocowanie u koleżanek 
czy kolegów. Dzieci wtedy się 
uczą rozłąki, dowiadują się, że 
nie zawsze jest rodzic, a dziecko 
jest w innym miejscu i gronie niż 
jego rodzic. W ten sposób dziecko 
może doświadczyć tęsknoty za 
rodzicem – podpowiada psycholog.
Inną istotną sprawą jest uczulenie 

naszych pociech na to, co będą 
spożywały i piły. Dobrym pomy-
słem będzie rozmowa z maluchem 
i zwrócenie jego uwagi na ważny 
fakt – by nie przyjmowały napojów 
i jedzenia z nieznanych źródeł i od 
nieznanych osób. - Warto dziecku 
podkreślić, by nie brało od obcych 
czy nawet innych dzieci jakichś 
tabletek czy cukierków które ładnie 
wyglądają, ale nie są dziecku znane. 
Trzeba dziecko uczulić, by pytało 
swojego opiekuna na obozie czy 
kolonii o takie napoje czy poży-
wienie, czy oby na pewno jest to 
bezpieczne do spożycia. Jest teraz 

bardzo mocno rozwinięty rynek 
substancji psychoaktywnych, które 
niestety trafiają do coraz mniejszych 
dzieci w coraz bardziej kolorowych 
i ładnych opakowaniach – podkreśla 
Natalia Kasprowicz.
Jeśli dziecko podchodzi do pomy-
słu wyjazdu na kolonię czy obóz 
bez rodziców z lękiem i czuć opór 
malucha do rozstania, to nie ma co 
wysyłać go na siłę. - Czasami rodzice 
próbują rozwiązać niedoskonałości 
rozwojowe swoich dzieci z myślą, 
że jeśli dziecko wyślą gdzieś na 
wakacje, to na pewno mu to pomoże. 
Niekoniecznie, bo to może odbić 
się dużą traumą u dziecka. Jeśli już 
dziecko pojedzie, to warto pamię-
tać, by rodzic nie chciał za wszelką 
cenę swojej pociechy cały czas 
kontrolować. Bywa, że rodzice sami 
wprowadzają napięcie, wydzwania-
jąc bardzo często do dziecka. Jeśli 
ono nie odbiera i nie oddzwania, to 
pojawiają się pretensje. Warto w tym 
momencie dać dziecku inicjatywę 
i pozwolić, by kontaktowało się z ro-
dzicami wtedy, gdy pozwalają mu na 
to codzienne obowiązki lub nachodzi 
je na to ochota. Dziecko może samo 
regulować kontakty z rodzicami. 
Opiekunowie na koloniach i obozach 
mają możliwość skontaktowania się 

z rodzicami. Warto pamiętać, że 
gdyby coś się stało, skontaktowa-
liby się z nami. Co robić, gdy nasza 
pociecha nadużywa możliwości 
kontaktu z nami i bardzo często 
dzwoni? Rodzice nierzadko mają 
trudność jak zakończyć rozmowę. 
Nie ma na to złotego środka. Trzeba 
pamiętać, by nie przedłużać takich 
rozmów, ale z drugiej strony nie 
kończyć rozmów z dzieckiem 
zbyt stanowczo. Zanim maluch 
pojedzie na wakacje można mu 
powiedzieć, że może pojawić się 
taka sytuacja, że może tęsknić. 
Trzeba wyjaśnić, że to jest natu-
ralny proces i spróbować jakoś 
zaradzić, np. zapakować ulubioną 
maskotkę czy drobnostkę, która 
pomoże mu przejść przez pierwszą 
tęsknotę albo poradzić, by w tej 
chwili poszło do wychowawcy 
porozmawiać lub przyjrzeć się co 
robią rówieśnicy – radzi psycholog.
Odpowiednio przygotowane do 
wyjazdu dziecko może podczas 
samodzielnych wakacji bez 
rodziców sporo się nauczyć. Ra-
dzimy zatem, by nie panikować, 
nie „zarażać” maluch swoimi 
lękami, ale dać mu spróbować 
pobyć w innym środowisku bez 
najbliższych.

Psycholog radzi jak przygotować siebie i dziecko na wakacyjne rozstanie

Wakacje bez rodziców, czyli kiedy 
dziecko jest na nie gotowe

Małe, pozornie niegroźne, można je spotkać w lesie, parku lub w wysokich trawach – 
kleszcze, pajęczaki, które przenoszą wirus należący do rodziny Flaviviridae. Ten zaś 
wywołuję chorobę nazywaną odkleszczowym zapaleniem mózgu. Schorzenie jest bardzo 
groźne. Powoduje wiele powikłań neurologicznych, a w ostateczności nawet zgon. Można się 
przed nim uchronić, szczepiąc się.
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Każdy kto ukończy projekt 
otrzyma certyfikat z za-
rządzania o międzynaro-

dowej rozpoznawalności. Najlepsi 
zostają wyróżnieni prestiżowymi 
tytułami. W tym roku partnerem
Do LubinExtra! napisały cztery 
zespoły biorące udział w projekcie 
„Zwolnieni z teorii”.
Każdy z nich realizuje samodzielny 
projekt.

Zapunktuj 
w środowisku
Są grupą licealistów, którzy tworzą 
projekt ,,Zapunktuj w Środowisku”. 
Chcą zachęcać mieszkańców do 
segregowania śmieci.
Chcą podnosić świadomość eko-
logiczną. Ich głównym celem jest 
zachęcenie mieszkańców miasta 
do segregowania śmieci oraz wy-
rzucania ich tam gdzie powinny 
się znaleźć. Na ulicach w Lubinie 
możemy znaleźć sporo drobnych 
odpadków typu reklamówki, pa-
pierki, puszki, butelki itd. Wszyst-
ko to nie wygląda zbyt estetycznie 
i daje negatywną ocenę naszemu 
dość sporemu mieście. Dajmy mu 
szanse być bardziej ,,EKO”. Posta-
nowiliśmy, że zbudujemy cztery 
specjalne kosze na segregowane 
odpady i je zbudowali. Śmietniki są 
specjalnie zaprojektowane tak, aby 
przykuwać uwagę przechodniów.

Młodzież chce zachęcić miesz-
kańców do dbania o czystość 
miejskiego powietrza poprzez 
zmniejszanie emisji spalin. – Po-
wiesimy baner, plakaty i rozdamy 
ulotki zachęcające do dbania o czy-
stość i środowisko Lubina – mówią 
zgodnie Maciej Poznański – lider, 
Dominik Marcińczyk, Michał 
Drużkowski wszyscy z I Liceum 
Ogólnokształcącego.

Kuking
Ten projekt ma zwrócić uwagę 
na problem braku umiejętności 
w samodzielnym przygotowywa-
niu posiłków. – Brak umiejętności 
naszych rówieśników (w tym nas), 
które dawałyby nam możliwość na 
samodzielne przygotowywanie 
sobie posiłków. Gdy wyjedziemy 

na studia nie chcemy “żyć na 
garnuszku mamusi” i zabierać ze 
sobą w kilkugodzinne podróże 
słoików z przygotowanymi przez 
nią potrawami. Nie wyobrażamy 
sobie, aby codziennie jeść pizzę, 
hamburgery czy inne fastfoody. 
Po za tym, nie ma to jak domowy 
obiadek! Chcieliśmy, żeby chociaż 
część z nas potrafiła przygotować 
prostego schabowego czy upiec 
domowy sernik:) – napisała do nas 
Natalia Lech.
Realizujący projekt Kuking są 
licealistami różniącymi się pod 
względem zainteresowań, talentów 
czy pasji. – Jednak rzeczą, która 
nas łączy jest chęć odkrywania 
nowych rzeczy i właśnie dlatego 
powstał Kuking! Chcielibyśmy 
zacząć zupełnie nową przygodę 
jaką jest dla nas gotowanie i dzielić 
się nią z innymi – informuje Natalia 
Lech.
Młodzież poprzez filmiki i warsz-
taty ma nadzieję zachęcić innych 
rówieśników do wzięcia kuchni 
w swoje ręce. Filmiki z potrawami 
a’la Kuking można oglądać na 
YouTube 

Z marzeniami
Kolejny zespół chce spełniać ma-
rzenia. Pierwsze to zwycięstwo 
w „Zwolnieni z teorii”
– Jesteśmy uczniami I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Lubinie. Wspólnie 
stworzyliśmy projekt społeczny 
“Z marzeniami”, który realizujemy 
w ramach ogólnopolskiej olimpia-
dy “Zwolnieni z teorii” – napisała 
do naszej redakcji Klaudia Bor-
kowska. Razem z nią zespół tworzą 

Wiktoria Florczak, Aleksandra 
Dziedziulo, Adrian Kalitowski 
i Dawid Zapart.
– Chcielibyśmy pokazać również 
innym, że warto realizować 
swoje marzenia – czego jesteśmy 
żywym dowodem. Chcieliśmy 
także udzielać wskazówek, gdzie 
szukać motywacji do działania 
oraz udzielać porad, jak zmagać 
się z napotykanymi problemami 
i jak je skutecznie pokonywać. 
W tym celu przeprowadziliśmy 
cykl wykładów dla młodzieży – 
piszą licealiści.
Do dzisiaj grupie udało się m.in. 
zorganizować warsztaty z moty-
watorem z Rzeszowa-Szymonem 
Mierzwą. Za scenerię posłużyły 
przestrzenie galerii Cuprum Arena 
w Lubinie.
Młodzież realizując projekt 
„Z marzeniami” chce aby wszyscy 
mieli możliwość osiągać korzyści 
z projektu, poprzez wygrywanie 

ciekawych nagród w konkursach, 
które często widnieją na naszym 
fanpage’u na Facebook’u. Mimo 
że edycja olimpiady, w której star-
tujemy trwa tylko do połowy maja, 
my działamy dalej! Aby uczcić 
naszą działalność i świętować 
sukces, w czerwcu jedziemy do 
Warszawy, gdzie dzięki Waszej 
pomocy możemy odebrać nagrodę 
na najlepszy projekt w Polsce!
Pamiętajcie marzenia się nie speł-
niają! Marzenia się spełnia!

Past is the 
new Future
Kolejni licealiści z I ogólniaka 
są zafascynowani kulturą XX 
wieku. – Nasz projekt “Past is the 
new Future”, miał na celu zachęcić 
młodych ludzi do poznawania 
kultury XX wieku, a także dostar-
czyć wiedzę o różnych aspektach 
tego zagadnienia. Uznaliśmy to za 
ważne, ponieważ zauważyliśmy 

powtarzalność pewnych motywów 
przez lata – napisała Edyta Szpak.
Młodzież postanowiła pokazać, 
jak wiele pomysłów czerpie z prze-
szłości, lekko je tylko modyfikując. 
Grupa działała od listopada. Co-
dziennie na Facebooku (prowadziła 
również Instagram i Snapchat) 
publikowano informacje o literatu-
rze, sztuce, architekturze, muzyce, 
teatrze, kinematografii i modzie 
kolejnych dekad XX wieku.
– Pod koniec omawiania każdej 
dekady publikowaliśmy nasze zdję-
cia, na których prezentowaliśmy 
modę danych lat z naszego punktu 
widzenia. Sesje zdjęciowe były 
najważniejszym przedsięwzięciem 
naszego projektu. Poświęciliśmy 
wiele czasu, aby odszukać wzorce 
mody, następnie znaleźć odpowied-
nie ubrania, a także odtworzyć 
charakterystyczne makijaże i fry-
zury. Wymagało to od nas dużego 
nakładu pracy, jednak dotarliśmy 
do wielu młodych ludzi – nie kryją 
zadowolenia uczestnicy olimpiady.
Okazało się też, że choć nie każdy 
ma chęć poznawania, pomysł lice-
alistów przeszedł ich najśmielsze 
wyobrażenia. – Spotkaliśmy się 
z bardzo życzliwym przyjęciem 
naszych działań. Liczba osób, które 
zobaczyły nasze zdjęcia, przewyż-
szyła nasze plany o 200%. Dzięki 
projektowi, nie tylko zdobyliśmy 
rozległą wiedzę na temat kultury 
ubiegłego wieku, ale także udało 
nam się przekazać ją innym, z cze-
go jesteśmy najbardziej dumni.

Młodzież ma pomysły i ambicje. Włącza się w ciekawe projekty, promujące samodzielność, czy dbanie o środowisko.

Zwolnieni z teorii
Uczą się, ale zdecydowali się na krok na przód. Biorą udział w projekcie “Zwolnieni z teorii”. Krótko mówiąc działają dla innych, 
ale uczą się dla siebie. Wszyscy chcą wypaść jak najlepiej, zapromować swój projekt i szukają partnerów medialnych do swojego 
przedsięwzięcia. Część z nich była już m.in. w Radio Elka. Tam opowiadali o swojej wizji realizowanego projektu.
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Realizacja głównych celów 
opiera się na trzech strate-
giach wykonawczych oraz  

trzech  wspierających. Pierwszym 
filarem jest „Rozwój Aktywów 
Krajowych i Zagranicznych”, 
poprzez efektywne zarządzanie 
inwestycjami i projektami zaso-
bowymi. Nakłady inwestycyjne 
i kapitałowe w Grupie Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. na lata 
2017-2021 przewidziano na pozio-
mie 15 mld zł, z czego w samym 
KGHM Polska Miedź S.A. ponad 
9,7 mld PLN. 
W obrębie aktywów krajowych 
następuje koncentracja na realizacji 
kluczowych projektów takich jak: 
Program Udostępniania Złoża, Pro-
gram Rozwoju Hutnictwa, Rozbu-
dowa Obiektu Unieszkodliwiania 
Odpadów Wydobywczych Żelazny 
Most oraz prowadzenie prac po-

szukiwawczo-rozpoznawczych 

w bezpośrednim sąsiedztwie ob-
szarów obecnie eksploatowanych. 
Strategia zakłada optymalizację 
portfela aktywów zagranicznych, 
w tym doprowadzenie do dojrza-
łości produkcyjnej kopalni Sierra 
Gorda oraz koncentrację na akty-
wach o największym potencjale 
produkcyjnym.
Drugi filar „Produkcja i Bezpie-
czeństwo” zakłada uzyskanie 
średniorocznej wielkości produkcji 
(miedzi w urobku) w Polsce na 
poziomie powyżej 470 tys. ton 
Cu oraz uzyskanie średniorocznej 
wielkości produkcji za granicą na 
poziomie ok. 145 tys. ton Cu płatnej 
w okresie 2017-2021. Produkcja 
hutnicza Grupy Kapitałowej osią-
gnie poziom powyżej 570 tys. ton/r. 
Skoncentrowanie się na bezpie-
czeństwie pracowników, minima-
lizacja zagrożeń dla utrzymania 
stabilnego poziomu produkcji oraz 

poprawa efektywności operacyj-
nej i kosztowej na każdym etapie 
głównego ciągu technologicznego 
stanowią istotne determinanty 
drugiego filara.
Trzeci filar stanowi „Spójna Orga-
nizacja”. Przewiduje ona wdrożenie 
rozwiązań systemowych, integru-
jących spółki Grupy Kapitałowej 
w sprawnie działający organizm, 
ukierunkowany na wzrost wartości 
całej Grupy Kapitałowej.
Jedną z trzech strategii wspiera-
jących jest „Społeczna Odpowie-
dzialność Biznesu”. Jej zadaniem 
jest kształtowanie i utrwalanie 
pozytywnego wizerunku Grupy 
Kapitałowej w oparciu o właści-
wą współpracę i komunikację 
z interesariuszami. Rola kapitału 
intelektualnego, ochrona własności 
intelektualnej, a przede wszystkim 
efektywne zarządzanie innowacja-
mi dotyczą strategii wspierającej 

- „Innowacje”, nakierowanej na 
wzrost produktywności w Grupie 
Kapitałowej KGHM. Przesłaniem 
trzeciej strategii wspierającej „Sta-
bilność Finansowa”, jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa finansowego 
Grupy Kapitałowej. Strategia jest 
ukierunkowana na optymalizację 
finansowania zewnętrznego, do-
skonalenie procesu zarządzania ry-
zykiem i zapewnienie odporności 
w zmiennym otoczeniu rynkowym.
- Ta strategia jest przede wszyst-
kim realistyczna. Uwzględnia 
możliwości finansowe Grupy 
KGHM oraz dynamiczne zmiany 
zachodzące w przemyśle wydo-
bywczym, które są podyktowane 
wyzwaniami makroekonomicz-
nymi, technologicznymi, społecz-
nymi i legislacyjnymi. Stanowią 
dla nas wyzwanie i determinują 
ewaluację strategicznych założeń 
działalności Spółki. Wpisując się 

w ideę zrównoważonego rozwoju, 
stawiamy na racjonalne i efektyw-
ne wykorzystanie zasobów natural-
nych. Nastawieni na innowacyjne 
rozwiązania i rozwój naszych 
aktywów, koncentrujemy się na 
stabilnej i bezpiecznej produkcji, 

przynoszącej zyski nam i naszym 
interesariuszom – powiedział 
Radosław Domagalski Łabędzki, 
Prezes Zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.
Przygotowanie  nowej Strategii było 
konieczne ze względu na zmianę wa-
runków makroekonomicznych oraz 
dynamiczne zmiany zachodzące 
w branży górniczo-hutniczej metali 
nieżelaznych. Cel główny Strategii 
z 2015 roku, zakładający produkcję 
1 mln ton miedzi ekwiwalentnej 
nie był możliwy do osiągnięcia 
z uwagi na urealnienie ekonomicz-
nie uzasadnionych możliwości 
produkcyjnych z posiadanych ak-
tywów krajowych i zagranicznych. 
Zracjonalizowany został również 
pięcioletni plan nakładów inwesty-
cyjnych, jako odpowiedź na zmiany 
makroekonomiczne w ostatnich 
latach. Wysokie ryzyko niektórych 
projektów inwestycyjnych i ko-
nieczność zabezpieczenia obsługi 
bieżących zobowiązań finansowych 
oraz odpowiedzialność za stabilne 
długofalowe funkcjonowanie Spółki 
i Grupy Kapitałowej, w zgodzie 
z założeniami zrównoważonego 
rozwoju, tworzą fundament nowej 
Strategii.
- Nasza misja, by zawsze mieć 
miedź,  wspiera naszą wizję 
efektywnego  wykorzystywania 
naszych zasobów, by być liderem 
zrównoważonego rozwoju. A to 
znaczy działać z korzyścią nie 
tylko dziś i dla nas, ale też dla 
przyszłych pokoleń. – powiedział 
Rafał Pawełczak, Wiceprezes 
KGHM Polska Miedź S.A.

15 mld zł na inwestycje do 2021 roku

By zawsze mieć miedź...
KGHM nie zamierza zwalniać. Wykorzystuje tez swój potencjał do utrzymania bazy zasobowej 
i możliwości produkcyjnych. Przewiduje to strategia spółki do 2021 roku z perspektywą do 2040 roku. 
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Na to pytanie próbują odpowie-
dzieć sobie mieszkańcy gminy 
Lubin, a wszystko za sprawą po-
mysłu władz gminy. Wójt Tadeusz 
Kielan zaplanował bowiem wydać 
w tym roku prawie 720.000 tys. 
złotych na „Modernizację boiska 
sportowego w Kłopotowie” na 
którym gra miejscowa drużyna 
piłkarska z „B-klasy” „Transpor-
towiec Kłopotów. 
Ta mała miejscowość w gminie 
Lubin jest kojarzona raczej z nie-
chlubnym prywatnym wysypi-
skiem śmieci, które znajduje się 
obok miejscowości a na którym 
składowane są przeróżne odpady 
i które paliło się przez kilkanaście 

dni dwa lata temu, skutecznie 
zanieczyszczając środowisko 
w promieniu kilku kilometrów 
wokół Lubina. Jeśli zatem wy-
dawanie tak dużych pieniędzy 
jest formą zadośćuczynienia dla 
mieszkańców za to, że mają za 
sąsiada firmę składującą odpady 
to chyba jest to najlepszy pomysł. 
Od kilku miesięcy władze gminy 
i powiatu próbują rozwiązać pro-
blem „kłopotliwego” wysypiska 
w Kłopotowie. Była telewizja 
TVN, zrobiła reportaż, przez 
moment zrobiło się głośno a po-
tem znów wróciło po staremu-
-wysypisko działa nadal. Niemoc 
prawna widoczna jest na każdym 

kroku. Dlatego też pomysł budowy 
boiska sportowego za tak wielkie 
pieniądze budzi ogromne emocje 
i może świadczyć o tym, że będą 
tam rozgrywane mecze co najmniej 
o charakterze międzynarodowym. 
Należy przy tym powiedzieć, że 
to zaledwie początek wydawania 
pieniędzy, bo to dopiero I-etap. 
W roku następnym może być 

kolejny etap prac, a całość 
inwestycji może zamknąć się 
w kwocie grubo ponad 1 miliona 
złotych. Zamiast boiska sporto-
wego mieszkańcy zdecydowanie 
woleliby zamknięcie śmietniska. 
Gmina Lubin a właściwie miesz-
kańcy, którzy ją zamieszkują 
wezmą w tym roku kredyt na 14 
milionów złotych. Wójt Tadeusz 

Kielan informował, że pieniądze 
te zostaną wydane na drogi, które 
są priorytetem. Ale jak się oka-
zuje wcale tak do końca nie jest. 
Zasadnym jest postawić pytanie 
czy kwota około miliona złotych 
na budowę boiska w miejscowości 
liczącej około 130 mieszkańców 
ma racjonalne przesłanki? Boisko 
jest użytkowane kilkanaście razy 
w roku w sezonie rozgrywek 
piłkarskich, czyli od wiosny do 
jesieni dwa razy w miesiącu, bo 
piłkarze grają tylko w weekendy 
raz u siebie a następnie u drużyny 
przeciwnej i tak na przemian. 
Za taką kwotę można zbudować 
około kilometra dróg na terenie 

gminy lub przebudowę dróg 
powiatowych, które są w tra-
gicznym stanie a mieszkańcy 
użytkują je codziennie od rana do 
nocy przez 12 miesięcy w roku. 
Smaczku całej sytuacji daje fakt, 
że w miejscowości tej mieszka 
jeden z radnych, który pochodzi 
z komitetu wyborczego wójta i na 
dodatek jest piłkarzem tej drużyny. 
Nikt nie podważa, że rozwój sportu 
to ważna rzecz, ale są chyba jakieś 
granice i priorytety ważności. 
No chyba, że 22 zawodników na 
boisku plus sędzia są ważniejsi 
niż pozostali mieszkańcy gminy 
korzystających codziennie z dróg.

 �Okiem Prezesa

Boisko za ponad milion złotych?

Będą mistrzostwa świata w piłce nożnej
na boisku w Kłopotowie 

Smaczku całej sytuacji daje fakt, że 

w miejscowości tej mieszka radny, który 

pochodzi z komitetu wyborczego wójta 

i na dodatek jest piłkarzem tej drużyny. 

Często wyglądają jak 
żebracy. Brudni, obdarci 
i zarośnięci. Bywają też 

bogaci, których stać na najdroższy 
hotel, ale wybierają najtańszą norę, 
by poczuć ten niezapomniany smak 
przygody. Tu na szlaku wszyscy są 
równi, przemieszczają się czym po-
padnie, jedzą w najtańszych barach 
lub budkach ulicznych, zdarza się, 
że sypiają pod gwiazdami.
Kilka lat temu poznaliśmy An-
drzeja. Spotkaliśmy go w Kar-
konoszach. Podróżował pieszo 
z niewielkim plecakiem i namio-
tem. Okazało się, że realizował 
plan obejścia Polski wzdłuż jej 
granic. Byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem tego człowieka. Przeżył 
ciężki wypadek samochodowy, 
według lekarzy resztę życia miał 

spędzić na wózku inwalidzkim. 
Po długiej i ciężkiej rehabilitacji 
zaczął chodzić. Pomyślał, że skoro 
dostał taką szansę nie może jej 
„przesiedzieć”. Z kolei w Gruzji 
spotkaliśmy młodą Angielkę. 
Z plecakiem podążała w kierun-
ku znanej osady Ushguli, z której 
my właśnie wracaliśmy. Byliśmy 
przerażeni, bo zapadał zmrok, 
a do wioski było jeszcze kilka km. 
Zaproponowaliśmy, żeby zjechała 
z nami do pobliskiego miasteczka. 
Podziękowała. W Gruzji była już 
drugi miesiąc i czuła się zupełnie 
bezpiecznie nawet w nocy.
Ostatnio wszyscy przesiadają się na 
rowery. Również głogowscy cykli-
ści poznają Polskę i świat na swoich 
jednośladach. Są ludzie, którzy 
preferują samotne wycieczki, gdyż 

mogą jechać własnym tempem 
i zatrzymywać się w miejscach, 
które akurat mijają. Rowerowa 
podróż daje niezależność. Można 
dotrzeć w miejsca, do których 
nie sposób dojechać autem. Są 
rowerzyści, którzy wyprawiają 
się znacznie dalej. Takim niespo-
kojnym duchem jest Arek - młody 
głogowianin, pasjonat rowerów 
i zapalony podróżnik. Swoim jed-
nośladem zjeździł m.in. Amerykę 
Południową. Ten sympatyczny 
chłopak zaskoczył mnie tym, że 
jeździł polskim rowerem, kupował 
tylko polskie części zamienne. 
Dlaczego? Bo nasze choć ciężkie, 
ale wytrzymują najgorsze warunki 
i są wiele tańsze. Widok rowerzy-

stów najbardziej zaskoczył nas 
w Boliwii na Salarze (ogromnym 
wyschniętym, słonym jeziorze). 
Dwóch Francuzów z wyładowa-
nymi torbami przytroczonymi 
do bagażników przemierzało tę 
solną pustynię w skrajnie trudnych 
warunkach.
Moda na motocykle panuje na 
całym świecie. Motocyklistów 
można spotkać w każdym jego 
zakątku. Noszą charakterystyczne 
skórzane stroje i apaszki pod szyją, 
którymi zakrywają usta podczas 
jazdy, by uchronić się przed tu-
manami kurzu. Po przejechaniu 
kilkuset kilometrów wyglądają 
jak najgorsze menele, ale to tylko 
pozory. Najciekawsi są ci podró-

żujący samotnie, ich opowieści 
można słuchać godzinami.
Autostop. Któż z nas nie marzył 
o takiej podróży? Dziś powraca 
moda na „podwózkę”. Trzeba tylko 
uważać, bo w niektórych krajach 
uniesiony kciuk jest obraźliwym 
gestem, lepiej zatrzymywać okazję 
machając ręką. Najbardziej znaną 
autostopowiczką jest 82-letnia 
Teresa Bancewicz, która od dwu-
dziestu lat w ten sposób podróżuje 
po świecie. W ubiegłym roku była 
z wizytą u prezydenta Urugwaju. 
Niedawno na spotkaniu z cyklu 
Fotostopem przez świat gościliśmy 
młodego głogowianina. Łukasz 

uwielbia podróże autostopem, jego 
zdaniem to najlepszy sposób na 
poznanie kraju i jego mieszkańców. 
Kierowcy zatrzymanych aut prawie 
siłą zaciągają do swoich domów na 
poczęstunek i nocleg. My nieraz też 
łapiemy stopa, zdarzyło nam się 
podróżować wozem drabiniastym, 
na pace przeładowanej ciężarówki 
czy na przyczepie zdezelowane-
go traktorka. Ale to tylko kilka 
przykładów. Na szlaku spotykamy 
mnóstwo pasjonatów podróży, 
niektórzy gotowi są spać na chod-
niku, jeść byle co, aby tylko móc 
poznawać nowe miejsca i ludzi.

 �Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Pieszo, rowerem, motocyklem a może autostopem? Nie ważne czym, ważna chęć poznania świata i realizacja marzeń

Gdzie oczy poniosą
Pogoda przepiękna. Wielu z nas planuje wycieczki po Polsce lub bardziej odległe podróże w najdalsze zakątki świata. Odpoczynek dla jednych to 
luksusowy pobyt w hotelu, dla innych tułaczka po świecie. Podczas naszych wyjazdów poznajemy wielu ludzi ogarniętych pasją podróżowania.
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sędzie-
mu
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rybacką
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Baran 21.03- 19.04
W miłości dużo szczęśliwych 
zbiegów okoliczności. Staraj się 
być milszy dla dzieci. Nie próbuj 
uszczęśliwiać nikogo na siłe, bo 
twój trud nie zostanie doceniony. 
W sferze finansowej myśl lo-
gicznie. Możliwe, że podejmiesz 
kluczowe dla kariery decyzje. 
Zdrowie ci dopisze, więc zajmij 
się urodą.

Byk 20.04-20.05
Wiele spraw domowo-rodzinnych 
zależeć będzie od ciebie. Bliscy 
będą ci wdzięczni. W pracy bę-
dzie nerwowo, ale nie masz się 
czym martwić. Twoja kariera 
przyśpieszy. Jeśli coś cię nie-
pokoi, to odwiedź lekarza, zrób 
badania, a nie szukaj diagnozy 
w internecie czy u sąsiadki. 
Zmień dietę.W weekend ktoś 
cię miło zaskoczy- spełni twoje 
marzenia.

Bliźnięta 21.05-21.06
Porozmawiaj z bliskimi 
o obowiązkach i obietnicach. 
W pracy poczujesz, że dajesz 
z siebie wszystko, ale nikt cię 
nie docenia. Poczekaj i poob-
serwuj wydarzenia. Uleczy cię 
sen i melisa. W miłości znaj-
dziesz się w centrum zaintere-
sowania. Wzruszysz się do łez, 
gdy partner wyzna ci uczucia.  

Rak 22.06-22.07
Dobry humor cię nie opuści. 
Ilość obowiązków sprawi, że nie 
będziesz miał czasu na czułości 
z partnerem. Bądź ostrożny jeśli 
chodzi o ratowanie cudzych 
związków czy finansów, bo 
w razie kłopotów, to ty zostaniesz 
z bałaganem. To idealny czas 
na oczyszczanie organizmu. Pij 
zioła.

Lew 23.07-22.08
Unikaj plotek. W pracy nie 
narzekaj, tylko podwiń rękawy 
i zarabiaj. Będziesz miał oka-
zję, by wywalczyć podwyżkę. 
Kontrlouj wydatki, wystrzegaj 
się pożyczania pieniędzy. Zadbaj 
o zdrowie i kondycję. W domu ze-
chcesz tylko odpoczywać, a naj-
lepiej mało w nim przebywać.  

Panna 23.08-22.09
W miłości zielone światło, jednak 
praca pochłonie cię niemal bez 
reszty, przez co będziesz tęsknić 
za wieczorami tylko we dwoje. 
W domu drobne nieporozumienia, 
jednak w weekend aura się popra-
wi. W pracy dbaj o swoje dobre 
imię, wywiązuj się z zobowiązań 
i chwal się sukcesami. Unikaj 
alkohou.

Waga 23.09-22.10
W miłosci pomyślna passa trwa 
w najlepsze. Dbaj o siebie, dzieci 
i dom. Rozejrzyj się za dodatkową 
pracą albo nową, ambitniejszą 
posadą, unikaj rutyny w codzien-
nych obowiązkach. Nie bój się iść 
na badania, bo właśnie teraz spo-
tkasz mądrych i empatycznych 
lekarzy. Pamiętaj o porządnej 
porcji odpoczynku i witamin. 

Skorpion 23.10-21.11
Miłość sprawi, że odzyskasz 
radość życia. Odpręż się, idź na 
spacer gdzieś, gdzie jest zielono. 
W pracy szykują się ambitne 
i dobrze płatne zadania. Rozwijaj 
swe talenty i naucz negocjowania. 
Unikaj kłótni i ryzyka, szczegól-
nie podczas prowadzenia auta 
albo uprawiania sportu, nawet 
jogi. 

Strzelec 22.11-21.12
W miłości daj się ponieść emo-
cjom. W pracy sytuacja będzie 
w miarę stabilna o ile nie pozwo-
lisz się krytykować i poganiać. 
Będziesz spięty i smutny, więc 
sprawiaj sobie codziennie jakieś 
przyjemności. Uważniej słuchaj 
bliskich. Zadbaj także o swoją 
wygodę. Unikaj awantur.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie będziesz w nastroju na rand-
ki. Wykorzystaj wolny czas na 
zabawy. Zajmij się sobą, ulubione 
zaajęcie pozwoli zapomnieć 
o kłopotach. W pracy pokażesz 
się jako osoba kompetentna 
i zorganizowana. O zdrowie nie 
musisz się martwić. Przestań 
pobudzać się kawą i batonikami, 
bo więcej energii da ci spacer 
i zielona herbata.

Wodnik 20.01-18.02
Postaraj się, by wszystkie wy-
datki, nawet spożywcze, były 
dobrze przemyślane. Zajmij się 
lepiej tym, co nic nie kosztuje, jak 
czytanie, czy oglądanie seriali. 
W pracy zmiany pewnych planów. 
Niewykluczone, że będziesz mu-
siał kogoś zastąpić lub zwolnić. 
Zachowaj klasę w każdej sytuacji. 
Dbaj o zdrowie.

Ryby 19.02-20.03
Możesz czuć się przemęczona 
różnymi obowiązkami domo-
wymi. Odkryjesz co motywuje 
klegów i jakie arumenty trafiają 
do szefa. Staniesz się dobrą nego-
cjatorką, pośredniczką i powier-
niczką sekretów. Wybierz się do 
lekarza i porób badania, zamiast 
szukać diagnozy w internecie. 
Unikaj pośpiechu, szczególnie 
za kierownicą. 

krzyżówka

horoskop Autobusy dowiozą bezpłatnie 

Srebro w nagrodach
Kulminacja 38. edycji 
Legnickiego Festiwalu 
SREBRO już za nami. 
19 i 20 maja odbyły się 
wernisaże wszystkich 26 
wystaw zorganizowanych 
w ramach tegorocznego 
Festiwalu oraz rozmaite 
wydarzenia towarzyszące 
jak intronizacja Złotego 
Palucha – patrona 
Festiwalu, koncert 
czy seminarium 
popularno-naukowe. 

Kolejny raz Legnica przez dwa 
dni była prawdziwą mekką ar-
tystów-złotników oraz znawców 
i miłośników biżuterii z całego 
kraju i wielu zakątków świata. 
Pogoda oraz twórcy i fani biżuterii 
i samego Festiwalu nie zawiedli i 
śmiało można powiedzieć, iż od 
Dworca Kolejowego po Akademię 
Rycerską Legnica faktycznie 

oddychała SREBREM.
Ogłoszenie zwycięzców oraz 
rozdanie nagród w 26. MKSZ 
Tożsamość i towarzyszącym mu 
konkursie fotograficznym pod tym 
samym hasłem tradycyjnie miało 
miejsce w Holu Starego Ratusza. 
Międzynarodowe jury 26. Kon-
kursu Sztuki Złotniczej przyznało 
zaś następujące nagrody:
I Nagroda (Grand Prix Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go) -  Susanne Matsche (Niemcy);
II Nagroda (Nagroda Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego) - 
Elena Gorbunowa (Rosja);
III Nagroda (Nagroda Prezydenta 
Miasta Legnicy) - Herman Herm-
sen (Holandia);
IV Nagroda (Nagroda Galerii 
Sztuki w Legnicy) – Tom Stöckl 
(Niemcy);

Nagroda Specjalna (Srebrna ostro-
ga) – Miriam Arentż (Niemcy).
Oprócz powyższych nagród 
pozostających w kompetencji 
jury, następujący artyści zostali 
laureatami nagród i wyróżnień 
przyznawanych przez instytucje i 
organizacje kultury i sztuki:
Lucie Houdkova (Czechy) – Na-
groda Targów Inhorgenta Munich;
Andrzej Pacak (Polska / Wielka 
Brytania) – Nagroda firmy Polska 
Biżuteria;
Ana Carolina Escobar (Kolumbia 
/ Francja) i Kim Ji Young (Korea 
Południowa)– Wyróżnienia Ho-
norowe Dyrektora Galerii Sztuki 
w Legnicy;
Herman Hermsen (Holandia) – 
Wyróżnienie Stowarzyszenia 
Twórców Form Złotniczych;
Daniel Michel (Niemcy) – Wy-
różnienie blogu Pica Pica;
Michalina Owczarek (Polska) – 
Wyróżnienie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Bursztynników.


