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Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się 726 88 70 70

Nosiło go po drodze, aż uderzył w bok forda focusa. Do 
zderzenia doszło na wysokości Miłosnej na drodze K-36

Do zderzenia doszło w poniedziałek (12.06) Ford Focus (na bolesła-
wieckich tablicach) jechał prawidłowo w stronę Lubina. W przeciwnym 
kierunku poruszał się biały opel corsa (na legnickich tablicach). Na długiej 
prostej przed stacją benzynową przed Miłosną opel solidnie otarł się 
o focusa. Na szczęście nikomu nic poważnego nie stało się. 
Jak się okazało za kierownicą siedział pijany kierowca. Z relacji świadków 
wynika, że prawdopodobnie chciał oddalić się z miejsca zdarzenia, bo 
nie był zadowolony z faktu, że do czasu przyjazdu policji zatrzymali go 
inni kierowcy. 

Do wypadku doszło w środę 
(14.06) na tyłach stacji 
benzynowej BP i salonu 
Toyoty przy wyjeździe do 
Legnicy. Wiedzie tamtędy 
bocznica kolejowa.

Około godziny 10. na nogę pracownika 
remontującego bocznicę najechała koparka, 
przystosowana do poruszania się po torach. 
Stopa trafiła między koło a szynę. Z relacji 
pracownika jadącego maszyną wynika, że 
jego kolega chciał wskoczyć na wózek, kiedy 
pojazd powoli toczył się po torach. – Może 
poślizgnął się i noga została mu na torze. Była 
mocno poharatana. Pogotowie ratunkowe 
zabrało trzydziestokilkuletniego mężczyznę 
do szpitala. But został między kołem a szyną.
Dawna ciepłownia WPEC od kilku lat nie 
jest używana. Ogrzewanie miasta przejęła 
należąca do KGHM Energetyka i jej źródła 
ciepła przy Zakładach Górniczych Lubin. 
Od kilku lat obiekt ciepłowni stał niezago-
spodarowany. Z naszych informacji wynika, 
że jest w dzierżawie Pol Miedź-Trans. Ma to 
być najprawdopodobniej punkt przeładun-
kowy kontenerów. Po to modernizowana jest 
bocznica kolejowa.
Dodajmy, że z relacji pracowników firmy 
remontującej tory wynikało, że w środę 
mieli kończyć prowadzoną od kilku tygodni 
robotę... 

Maszyna przejechała
mu po nodze

Z ciężkim urazem 
stopy do szpitala 
trafił pracownik 
firmy remontującej 
bocznice kolejową, 
wiodącą do dawnej 
ciepłowni WPEC.

Pijany „morderca” w oplu
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Tesco zamyka swój 
market w Ścinawie. 
Kolejne zwolnienia 
będą w Głogowie z tego 
samego powodu.

Decyzja już zapadła. Do zamknię-
cia w Polsce, brytyjska firma 
przewidziała w sumie 9 marketów. 
Tesco wycofuje się z Wałbrzycha, 
Oświęcimia, Konina, Opola, Żyw-
ca, Białegostoku, Łodzi, Głogowa 
i Ścinawy. Zwolnienia z pracy 
obejmą stanowiska podstawowe 
jak i kierownicze. Zwolnienia gru-
powe w Tesco, odbędą w okresie 27 
czerwca – 31 sierpnia 2017 r. poin-
formowała Solidarność w Tesco.
Zamknięcie sklepu w Głogowie 
i w Ścinawie nastąpi 14 września. 
Do tego czasu sklepy mają normal-
nie funkcjonować. O kolejności 
zwolnień decydować będzie 

okres zatrudnienia oraz związany 
z tym ustawowy okres wypowie-
dzenia umowy o pracę. Tesco 
zapowiedziało, że pracownikom 
zwalnianym, w miarę możliwości 
zaproponuje inne miejsca pracy. 
Jednak na razie nie ma informacji, 
aby któryś z pracowników w Ści-
nawie taką propozycję otrzymał 
i miał np. przenieść się do Lubina. 
Dodajmy, że nie wszyscy byli 
zatrudnieni w pełnym wymiarze 
czasu pracy, a co za tym idzie ich 
zarobki nie były najwyższe. Jedna 
z zatrudnionych z tego względu nie 
otrzyma nawet zasiłku w urzędzie 
pracy.
W Ścinawie poza Tesco są jeszcze 
cztery markety: Eko, Polo, Dino 
i Biedronka. Z sieciami, konku-
rencji nie wytrzymują małe sklepy 
prowadzone przez rodziny. Sukce-
sywnie ich ubywa. Tak zakończyły 

działalność dwa osiedlowe punkty 
w pobliżu Tesco. W ciągu półrocza 
prywatni przedsiębiorcy w gmi-
nie Ścinawa zamknęli też sklepy 
w Wielowsi i Dłużycach. Od około 
dwóch lat nie ma też już sklepu 
w Dziewinie.
Sprzedawcy podkreślali, że pla-
cówki przestały zarabiać na siebie. 
Taki sam los spotkał Tesco w Ści-
nawie. Z dostępnych informacji 
wynika, że przyczyną zamknięcia 
marketów Tesco są spadające przy-
chody lub poszczególne markety 
na siebie nie zarabiają.
Z raportów finansowych wynika, 
że sprzedaż towarów w sieci Tesco 
w Polsce (łącznie z paliwami) 
wyniosła 10,8 mld zł netto w roku 
finansowym 2016/2017, zakoń-
czonym 25 lutego br., wobec 11,2 
mld zł rok wcześniej. Tymczasem 
w Europie Środkowej sprzedaż 

w sklepach porównywalnych 
wzrosła na wszystkich rynkach 
z wyjątkiem Polski, która pozostaje 
bardzo konkurencyjnym rynkiem 
– czytamy w komunikacie sieci.

Cięcia w Tesco będą miały ciąg 
dalszy. Jak podaje Rzeczpospolita 
powierzchnia sprzedaży w Polsce 
w kolejnym roku finansowym ma 
się skurczyć o ok. 33,2 tys. mkw. 

Chodzi zarówno o zamykanie 
sklepów, jak i ograniczanie po-
wierzchni hipermarketów, które 
będą nadal działały.

 � (red)

60 – lat temu 
potwierdzono 
odkrycie złoża rud 
miedzi na monoklinie 
przedsudeckiej. Teraz 
z tej okazji w KGHM 
Polska Miedź świętuje się 
jubileusz tego ważnego 
dla regionu odkrycia. 

Rocznicę geologicznego przełomu 
uświetniła dwudniowa konferencja 
pt. „ 60 lat doświadczeń inspiracją 
do nowych wyzwań”. Wzięli w niej 
udział zarówno przedstawiciele 
branży wydobywczej, jak pra-

cownicy naukowi ze znaczących 
polskich uczelni.
Jubileusz 60 – lecia odkrycia 
złoża rud miedzi to szereg róż-
norodnych uroczystości. Obok 
marcowej akademii w Siero-
szowicach, składania kwiatów 
pod pomnikiem jest też miejsce 
na naukowe rozmowy na temat 
odkrycia sprzed 60 lat, ale też 
wyzwań jakie eksploatacja złoża 
stawia przed miedziową spółką. 
W piątek 9 czerwca w Centrali 
KGHM rozpoczęła się dwudnio-
wa konferencja pt. “60 lat do-
świadczeń inspiracją do nowych 

wyzwań”. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele kopalń 
z KGHM Polska Miedź, geolodzy, 
ale też naukowcy z wielu polskich 
uczelni.
– Wszystkim uczestnikom dzisiejszej 

jubileuszowej konferencji pragnę ser-
decznie podziękować za wewnętrzną 
ciekawość oraz zaangażowanie 
w odkrywaniu wiedzy o skarbach 
tej ziemi. Życzę również, by dalsza 
współpraca z KGHM Polska Miedź 

była nieustającą inspiracją dociekań 
naukowych, nowych, obiecujących 
kierunków badań oraz pozwalała na 
uzyskiwanie satysfakcji osobistej 
z podejmowanych wyzwań badaw-
czych – mówił Piotr Walczak, prezes 

ds. produkcji w KGHM Polska 
Miedź.
W sobotę 10 czerwca uczestnicy 
konferencji wzięli udział w sesjach 
plenarnych, czyli zwiedzaniu 
kopalń. 

Prawie dwadzieścia osób straci pracę

Tesco zwalnia i zamyka

Odkryli złoża rud miedzi – ożywili region
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W Polkowicach odbył 
się doroczny rodzinny 
festyn organizowany 
przez Związek Zawodowy 
Pracowników Dołowych 
z ZG Polkowice 
– Sieroszowice. 
Organizatorzy zadbali 
o mnóstwo atrakcji. 

Obok indiańskich zabaw i kon-
kursów dla dzieci na scenie swoje 
zdolności prezentują ratownicy 
górniczy. Są przekąski, dmuchane 
zamki i konie. W zabawie uczest-
niczyło blisko 1500 osób.
Festyny organizowane przez 
ZPPD O/ZG Polkowice Sie-
roszowice cieszą się ogromną 
popularnością. Od kilku lat 
rodzinne zabawy z okazji Dnia 

Matki Dnia Dziecka “dołowcy” 
przygotowują dla górników i ich 

rodzin na polkowickich obiektach 
sportowych. – Przygotowaliśmy 
tu atrakcje dla całych rodzin 
byśmy wszyscy mogli się zin-
tegrować, a nie tylko żyli pracą. 
Tak, żebyśmy mogli nacieszyć 
się byciem z rodzinami i kolegami 
jednocześnie. Mamy konkurencje 
sportowe dla dzieci i całych rodzin. 
mamy eurobangee, dmuchańce 
i konie. Chcemy by przyjaźń mię-
dzy nami była nie tylko zawodowo, 
ale też na poziomie rodzinnym. 
Pracujemy jako związek nie tylko 
dla naszych górników, ale też ich 
rodzin, by wszyscy stąd wyszli 

zadowoleni – mówił Daniel Pełech, 
członek zarządu ZZPD. 
Podczas festynu odbyło się wiele 
konkursów, w których dzieci 
mogły wygrać zarówno nagrody 
w postaci słodyczy, jak i podarunki 
rzeczowe. 
Zabawę połączono z edukacją na 
temat bezpieczeństwa i pierwszej 
pomocy. Pokazy można było 
obejrzeć w wykonaniu ratowni-
ków górniczych z ZG Polkowice 
– Sieroszowice. Oni również in-
struowali chętnych, którzy chcieli 
sami spróbować swych sił przy 
udzielaniu pierwszej pomocy. 

Ratownicy, Indianie i akrobacje
Odbyło się wiele konkursów z nagrodami

r e k l a m a

12 lat trzeba było 
czekać, żeby prezydent 
z poplecznikami 
z Lubin 2006 wreszcie 
uporządkowali sprawę 
rynku. Dziura przestanie 
straszyć, choć to co 
w niej powstaje za 
ciężkie miliony też szału 
nie wywołuje. W końcu 
będzie jednak deptak.

Trwają intensywne prace przy lu-
bińskim rynku. Pierwotny termin 
zakończenia budowy, czyli 10 
lipca ...nie zostanie dotrzymany. 
To w przypadku trwającej od 12 
lat inwestycji w rynku nikogo 
już nie dziwi. Wszak naobiecy-
wano w tej materii już tyle, że 
słów brak. Nawet kiedy władza 
w powiecie zrobiła się przychylna 
prezydentowi problem nie został 
rozwiązany. 
Tym razem już w trakcie pro-
wadzonych robót pojawiły się 
nieprzewidziane trudności. Lu-
binianie obejrzą lubiński rynek 
w pełnej krasie z opóźnieniem, 
ale to chyba po 12 lat oglądania 
dziury i blaszanego ogrodzenia 
okraszonego licznymi niespeł-
nionymi obietnicami władz 
miasta co do rozwiązania spra-
wy rynku nie ma już większego 
znaczenia. 
Przypomnijmy, 12 lat temu wy-
burzono zabudowania w sercu 
miasta. Lubiński rynek zaczął 
świecić osławioną “dziurą”. Po-
tem wykopy wyrównano, a teren 
otoczono blaszanym płotem. 
I tak po kilkunastu latach ten 
haniebny fragment lubińskiej 
historii kończy się. Rynek pełen 

jest dziś maszyn i ludzi. Trwają 
prace przy pierwszym etapie re-
witalizacji serca miasta. – W tej 
chwili firma jest na etapie doboru 
kamienia. Były przedłużenia 
związane z tym, że pierwotnie 
dostarczony kamień nie spełniał 
norm zapisanych w specyfikacji. 
Jest on teraz zmieniany na taki, 
który spełnia parametry. Poza 
tym zaleziono tam stare piwnice. 
Konserwator wstrzymał prace na 
kilka dni. To trochę przedłuża 
roboty i już wiemy, że termin 10 
lipca nie zostanie dotrzymany. 
Nie uznajemy tego za winę 
wykonawcy. Rozumiemy, że to 
nieprzewidziane okoliczności 
na placu budowy. Przypomnę, 
że wykonawcą jest firma Polskie 
Surowce Skalne. Cena za wy-
konanie to 6 mln 900 złotych. – 
mówi Jacek Mamiński, rzecznik 
prezydenta Lubina. 
Docelowo rynek będzie wy-
łożony kamieniami w dwóch 
kolorach. Ciemniejsze elementy 
mają wyznaczać zarysy budowli 
sprzed lat 60. Poza tym będą 
tam ławki, zieleń i nowoczesne 
oświetlenie. – Będzie to prawdzi-
wa ozdoba Lubina, ale te prace to 
pierwszy etap. Kolejne prace są 
w planach. Kiedyś wyburzymy 
budynki, o które każdy dziś py-
ta. Jest to już od 10 lat zapisane 
w planach miasta. W tej chwili 
budujemy trakt staromiejski 
z czasów średniowiecza. Kolejne 
etapy to rewitalizacja tego, jak 
rynek wyglądał kiedyś. Od-
tworzymy jego wygląd sprzed 
tej zabudowy, która nastąpiła 
w latach 60. – dodaje na koniec 
Jacek Mamiński. 

Lubiński rynek 
zmienia oblicze
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To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 320 338
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Rozważny kierowca, czyli 
radiowozy policyjne, 
symulator dachowania, 
videorejestrator, sprzęt 
ratownictwa drogowego 
straży pożarnej, pierwsza 
pomoc, drastyczne 
zdjęcia z wypadków 
drogowych, zabawa z alko 
i narkogoglami, quizy dla 
młodzieży i wiele innych 
atrakcji przygotowała 
Komenda Powiatowa 
Policji w Lubinie wspólnie 
z galerią „Cuprum Arena”.

Wszystkie działania przygotowane 
były po to aby na naszych drogach 
zmniejszyć ilość wypadków dro-
gowych, a tym samym uniknąć 
wiele tragedii.
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie, w celu ogranicze-
nia ilości wypadków na drogach 
zorganizowali wspólne działania 
profilaktyczne pn. „Rozważny 
kierowca”
Wiele atrakcji zarówno dla dzieci 
i młodzieży, a także dorosłych 
mieszkańców naszego powiatu, 
miało podnieść świadomość za-
grożeń jakie mogą nas spotkać na 
drodze, jako uczestników ruchu 
drogowego.
Policjantki z zespołu profilaktyki 
społecznej prowadziły konkursy 
i zabawy z dziećmi i z młodzieżą 
na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a wszystkie dzieci 
biorące udział zostały nagro-
dzone. Do działań mających na 
celu ograniczenie liczby zdarzeń 
drogowych włączyła się także 
Państwowa Straż Pożarna w Lu-

binie, dzięki której można było 
zobaczyć wóz strażacki, a także 
sprzęt ratownictwa drogowego, 
m. in. nożyce do rozcinania blachy 
w samochodzie, w celu wycią-
gnięcia z niego zakleszczonego 
człowieka. Każda chętna osoba 
mogła podnieść wybrany przez 
siebie sprzęt i zobaczyć, jak ciężką 
pracę muszą wykonywać strażacy 
aby pomóc ofiarom wypadku.
Pracownice Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Lubinie prowadziły warsztaty 
z młodzieżą z alko i narkogogla-
mi, które były również wielką 
atrakcją. Była to dobra lekcja 
pokory, która daje do myślenia, 
jak niebezpieczne jest wsiadanie 
za kierownicę po alkoholu bądź 
substancjach psychoaktywnych. 
Ponadto, młodzież brała udział 
w quizie, na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.
Do akcji rozważny kierowca, 
włączyło się również Pogotowie 
Ratunkowe. Wykwalifikowani, 
czynni ratownicy medyczni, 
udzielali instrukcji, jak należy 
zachować się na miejscu wypad-
ku, jak postępować z ofiarą, jak 
właściwie reagować. Bezcenne 
rady na pewno przyczynią się do 
zwiększenia świadomości uczest-
ników działań, jak ratować i ocalić 
ludzkie życie, a dzięki fantomom 
każdy chętny mógł poćwiczyć 

udzielanie pierwszej pomocy.
Nie zabrakło również radiowozu 
policji, w którym dzieci mogły 
poczuć się jak prawdziwi policjan-
ci, a rodzice zapytać o nurtujące 
pytania z zakresu ruchu drogowe-
go. Kolejną atrakcją zarówno dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych były 
motocykle policyjne.
Niewątpliwą atrakcją i jak się 
okazało dla niejednej osoby ogrom-
nym przeżyciem był symulator 
dachowania, dzięki któremu można 
było przekonać się, jak ważne jest 
zapinanie pasów, zabezpieczanie 
przedmiotów w aucie, a najważ-
niejsze – wolniejsza, zgodna 
z przepisami jazda.
Działania pn. „Rozważny kierow-
ca” były prowadzone w jednym 
celu. Zwiększenie bezpieczeństwa 
na drodze i ograniczenie wypad-
ków drogowych. Udział tak wielu 
służb i instytucji zaangażowanych 
w poprawę bezpieczeństwa, nauka 
poprzez zabawę, uświadamianie 
ludziom, iż jest zbyt wiele trage-
dii na drodze, przekaz poprzez 
drastyczny obraz czy dzięki sy-
mulatorowi dachowania, a także 
alko i narkogogli, wszystko po to, 
aby trafić do jak największej liczby 
osób i zapobiec śmierci na drogach.
Wszystkie nagrody dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych zostały 
sfinansowane ze środków prze-
kazanych przez Fundację KGHM 
Polska Miedź.

Rada Miejska w Lubinie 
uchwaliła prawo 
dotyczące korzystania 
z krajobrazu. Najogólniej 
rzecz ujmując określa 
ono zasady umieszczania 
reklam na ulicach, 
budynkach, słupach 
a nawet witrynach 
zakładów usługowych, 
czy firm...

Prezydent Lubina zasłynął swego 
czasu wypowiedzią o gaciach 
suszących się na balkonach, 
jednak w tek materii niewiele 
może poradzić. Poradził jednak 
w kwestii wszelkiego rodzaju 
reklam. 
Wszelkie nośniki reklamowe zo-
staną obłożone dodatkowymi opła-
tami. Kwoty nie są małe, a biorąc 
pod uwagę ten rynek reklamowy 
np. na bilbordach już dzisiaj do 

łatwych nie należy. W konstruk-
cje trzeba sporo zainwestować, 
a klienci nie płacą za nie tyle co 
się może urzędnikom a w tym 
radnym i prezydentowi wydawać. 
Dojdzie do tego, że na interesie 
reklamowym lepszy interes zrobią 
wszyscy (właściciel terenu, Urząd 
Skarbowy i Urząd Miejski), ale nie 
właściciel np. bilboardu... 
To jeden z przykładów, bo gene-
ralnie uchwała radnych powoduje, 
że postawienie nowych bilbordów 
będzie bardzo utrudnione. Nowa 
uchwała ustala zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabaryty, standardy jako-
ściowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych z jakich mogą 
być wykonane. Całe miasto 
podzielono na strefy. Każda ma 
swoje ograniczenia. Generalnie 

patrząc na uchwałę trudno nie 
dojść do wniosku, że uchwalono 
durne prawo... Bo generalnie 
rzecz ujmując tablice reklamowe 
będą zakazane na większości 
powierzchni miasta. 
Przykładów w uchwale jest sporo. 
Wczytując się w nią można do-
strzec, że np. święcące reklamy 
odstające od ściany będą mogły 
mieć tylko banki, bankomaty 
i apteki. Dlaczego przeszkadza 
to radnym, że inni nie będą mo-
gli mieć takich reklam? Kolejny 
lapsus to kwestia wyklejenia szyb 
na np. witrynach sklepowych, czy 
zakładach usługowych. Gene-
ralnie zapis w tej materii można 
sprowadzić do stwierdzenia - nie 
wolno! 
Prowadzący działalność handlo-
wą będą mogli umieścić szyld 
w pasie nad witryną o maksymal-
nej wysokości 0,6 metra. Szyld 
będzie musiał być w stonowanej 
kolorystyce. Szkoda, że w stono-
wanej może od razu trzeba było 
uchwalić prawo, że wszystkie 
mają być szare bure i ponure... 
Na drzwiach może być mała 
tabliczka...
Władza zostawiła furtkę dla 
umieszczania tablic reklamo-
wych, ale jest ona korzystna 
głównie dla władzy - bo o siebie 
dbać przecież trzeba - tablice 
reklamowe będą mogły pojawiać 
się w mieście na ...czas wyborów. 
Prezydencki urząd w decyzji rad-
nych naprodukował całą masę 
kontrowersyjnych, aby nie pisać 
– durnych przepisów. 
Wszyscy przedsiębiorcy będą 
mieli 12 miesięcy na dostoso-
wanie się do wymogów nowego 
– wiadomo jakiego – prawa. 

 �Borek Wszędobylski

W krzywym zwierciadle/felieton

Będzie szaro,
buro i ponuro?

Rozważny kierowca

15 zł brutto/h, 
premia i umowa o pracę. 

Tel: 723 190 003

Praca w magazynie

Zyskaj dodatkowo 
600 zł 

polecając znajomego do pracy!
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POŻYCZKA
 NA DOWOLNY CEL

WWW.PROFICREDIT.PL

666 887 999
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

ZADZWOŃ

To miejsce
na reklamę
kosztuje

35 zł netto
kontakt 603 320 338

Niedawno gościem cyklicznego 
spotkania „Fotostopem przez 
świat” był znany dziennikarz 
Jakub Porada. Pasjonat niezwy-
kłych podróży, na które stać 
każdego z nas. Propaguje tanie 
zwiedzanie Europy i nie tylko. 
Twierdzi, że nie jesteśmy w stanie 
zobaczyć wszystkiego, ale dzięki 
krótkim wypadom możemy poznać 
mnóstwo ciekawych miejsc za 
niewielkie pieniądze. Podróże 
kształcą, poprawiają pogodę ducha, 
uwrażliwiają, pozwalają uczyć 
się obcego języka, więc wydany 
pieniądz nie jest wyrzucony w bło-

to. Kilka słów wypowiedzianych 
nawet niepoprawnie zjednuje nam 
mieszkańców kraju, w którym 
jesteśmy. Gdyby Wietnamczyk 
zapytał „czepraszam gdzie jest 
dworca?”, zyskałby naszą sympa-
tię bardziej niż gdyby zapytał po 
angielsku. Nasz gość jeszcze kilka 
lat temu nie wierzył, że można 
podróżować co tydzień, teraz na-
mawia do tego Polaków w swoich 
programach telewizyjnych i kilku 
napisanych książkach. Wciąż 
wydaje nam się, że samolot jest 
najdroższym środkiem transportu. 
Nasz gość przyleciał z Warszawy 
do Wrocławia za 9 zł. Dalsza 
podróż pociągiem do Głogowa 
była 2 razy droższa. Na spotkaniu 
zachęcał wszystkich by spróbowali 
wybrać się w taką tanią podróż. 
Co za tym przemawia? Europa nie 
jest taka droga jak nam się wydaje 
i oferuje wiele atrakcji. Lepiej spa-
kować plecak i ruszyć w nieznane 
zamiast zastanawiać się co z sobą 
zrobić w wolny weekend. 
Jak twierdzi Jakub Porada, każda 
podróż może być atrakcyjna, nawet 
ta do Wrocławia czy Poznania. 

Trzeba tylko umieć patrzeć. Bę-
dąc w Głogowie w ciągu kilku 
godzin odwiedził najciekawsze 
miejsca i zjadł tani, smaczny obiad 
na Starówce. Każdą wyprawę 
wykorzystuje na maksa. Według 
niego najtrudniej przekonać do 
ruszenia się z domu osoby po 
trzydziestce, natomiast seniorzy 
z trzeciego wieku są niezwykle 
chłonni takich wrażeń. Poprzez 
podróżowanie odzyskują radość 
życia, która w pewnym momencie 
u każdego z nas drastycznie spa-
da. Z podróżowaniem jest tak jak 
z uprawianiem sportu, po pewnym 
czasie człowiek się uzależnia i nie 
sposób bez tego żyć.
Nasz gość udzielił kilka konkretnych 
„porad”. Polecił kupno odpowiednie-

go plecaka bez usztywnienia. Jest 
lżejszy, więcej się w nim zmieści, 
a rzeczy należy rolować, wtedy za-
pakujemy ich więcej i nie pogniotą 
się. Sam kupuje bilety nie droższe 
niż 150 zł. w obie strony. Odradza 
korzystanie z usług pośredników, 
bo to zawsze podnosi cenę. Najlepiej 
zapisać się na newslettery z promo-
cjami, sprawdzać oferty, a później 
wejść na stronę tanich linii i kupić 
bilet bez prowizji. Najkorzystniej 
podróżować w towarzystwie, jest 
raźniej i taniej w hotelach, bo za 
pokój dwuosobowy płaci się mniej 
niż za jedynkę. Poleca hostele, 
które znajduje na Booking.com lub 
Trivago.pl i wybiera te noclegi, które 
może bezpłatnie anulować. Nieraz 
bywa tak, że trzeba nocować na 

lotnisku, a tam fotele przedzielone są 
podłokietnikami i nie ma możliwości 
położenia się. Ale można sprawdzić 
na Sleepinginairports.net czy na 
danym lotnisku można znaleźć 
miejsca przyjazne dla podróżnych.

Najlepszy wiek do podróżowa-
nia? Każdy. Bo można wybrać 
miejsca odpowiednie zarówno 
dla osiemnastolatka jak i emeryta 
w sile wieku. Przygodę podróżniczą 
można rozpocząć w każdej chwili. 
Sposób zaproponowany przez Jakuba 
Poradę ma wiele plusów. Wypad 
jest tani, niezbyt daleki, krótki, nie 
wymaga szczególnych przygotowań 
i doświadczeń. Na początek najlepiej 
wybrać jednodniowy wypad bez 
noclegu. Dla nabrania odwagi można 
polecieć tylko na lotnisko i po kilku 
godzinach wrócić do kraju. Pozwoli 
to na oswojenie się z warunkami 
i zwykłymi procedurami towa-
rzyszącymi podróżnym podczas 
odprawy. Jeżeli kupimy tani bilet, 
możemy to potraktować jako swego 
rodzaju lekcję, która będzie wstępem 
do fascynującej przygody. Porty 
lotnicze same w sobie są ciekawe, 
bo każdy jest inny. Kolejny krok 
będzie na pewno łatwiejszy i tak 
w ciągu wakacji możemy poznać 
wiele europejskich miast. Proponuję 
spróbować już w te wakacje.

 �Tekst i foto Grażyna Sroczyńska

Wakacje tuż, tuż
Biura podróży kuszą magicznymi ofertami, a portfel niezbyt zasobny. Co począć?

r e k l a m a
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Miedziowa medyczna 
spółka przygotowała 
się na przebadanie 

1000 osób. Tłok przy stoiskach 
obsługiwanych przez personel 
MCZ był ogromny. Chętnych nie 
brakowało. 
18 czerwca 2017 roku w Lubinie 
na boiskach Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie Lubin odbył się 
turniej KGHM KIDS CUP. W roz-
grywkach wzięło udział 96 drużyn. 
Ponad 1200 małych piłkarzy to 
zawodnicy takich miast, jak Lubin, 
Legnica, Głogów, Jawor, Krzywa, 
Paszowice, Siedliska, Polkowice, 
Radwanice, Chojnów, Kochlice, 
Jaczów, Kościelec, Wilków, 
Przemków, Złotoryja, Chobienia, 
Prusice, Rudna i wielu innych. 

Oprócz piłkarskich zmagań na 
wszystkich boiskach Akademii 
były też strefy: aktywności, quizu 
i zdrowia. W tej ostatniej prym 
wiodło odegrało Miedziowe Cen-
trum Zdrowia S.A. – Jesteśmy tu 
po to, by promować sport i zdrowie. 
Pod tym hasłem będziemy brać 
udział we wszystkich imprezach na 
naszym terenie. Przygotowaliśmy 
pakiet badań dla dzieci i dla doro-
słych. promujemy profilaktykę. 
Jesteśmy dziś przygotowani do 
obsługi ponad 1200 osób. Jeżeli 
tylko uczestnicy zechcą skorzystać, 
to jest nas tutaj prawie 10 osób. Są 
rehabilitanci, specjaliści badający 
tkankę tłuszczową, ciśnienie krwi, 
poziom cukru czy pojemność płuc 
na spirometrach. Wspierają nas 

Interferie, Lubinpex oraz jednostka 
zdrowia z Polkowic – mówił Wal-
demar Sułek, wiceprezes zarządu 
ds. finansowych MCZ S.A. 
Najmłodsi mogli zbadać również 
swoje stopy. Taka kontrola pozwala 
na dobranie odpowiedniego obu-
wia, co dla młodych piłkarzy jest 
najistotniejsze. Wagę medycznych 
kontroli i profilaktycznych badań 
podkreślała prezes OZPN Legnica, 
Maria Kajdan. - Zawsze każdemu 
takiemu wydarzeniu staramy się 
nadawać szerszy charakter. Tu 
mamy strefy zdrowia, aktywności 
i quiz. Za udział w zmaganiach 
w tych strefach, jak badanie 

w strefie zdrowia, odpowiedź 
na pytania w strefie quiz czy 
ćwiczenia w strefie aktywności 
dzieci zbierają punkty. Profilak-
tyka to bardzo ważne zagadnienie 
zwłaszcza u sportowców dlatego 
zachęcamy wszystkich, by poddali 
się badaniom. Podczas imprezy 
przewidujemy też losowanie na-
gród od naszych parterów. Mamy 
między innymi zaproszenia dla 
drużyn na bezpłatne badania 
dla sportowców. Dla rodziców 
mamy do wylosowania weekend 
z dzieckiem w jednym z ośrodków 
Interferii. Od Zagłębia Lubin ma-
my zaproszenia na staże trenerskie. 

Jako związek będziemy losować 
sprzęt sportowy – mówiła Maria 
Kajdan, prezes OZPN Legnica. 
Badaniom poddawano się niezależ-
nie do wieku. - Zrobiłam wszystkie 
kontrole jakie są tu możliwe. Moje 
wyniki wydają się w porządku, ale 
mój mąż ma za wysokie ciśnienie 
i wcześniej o tym nie wiedział. 
Teraz na pewno pójdzie do lekarza. 
To bardzo dobry sposób na wstępne 
badania. Mój syn gra tu ze swoimi 
kolegami i pójdą na badania w gru-
pie. Cieszę się, ze cała rodzina ma 
taką okazję- mówiła pani Grażyna 
z Rudnej. - Nigdy nie mam czasu 

żeby wybrać się na takie badania 
diagnozujące stan zdrowia, a tutaj 
mam wszystko za jednym zama-
chem. Cukier w normie, ciśnienie 
też. Spirometria wykazuje, że 
pojemność płuc też mam w normie. 
Będę spała teraz trochę spokojniej 
– dodawała mieszkanka Lubina. 
Warto wspomnieć, że Miedziowe 
Centrum Zdrowia kontynuuje 
cykl bezpłatnych badań w całym 
Zagłębiu Miedziowym. Biały per-
sonel MCZ zawitał już do takich 
miejscowości jak np. Grębocice, 
Ścinawa, Rudna, Chobienia, Sie-
dlce, Raszówka czy Osiek.

Jesteśmy tu po to, by promować sport i zdrowie

MCZ i promocja zdrowia
na KGHM Kids Cup

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. wzięło udział w KGHM Kids Cup, czyli turnieju piłki nożnej 
dla dzieci organizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej Legnica we współpracy 
z KGHM Zagłębie Lubin, ogromnym wsparciu miedziowej spółki, Fundacji KGHM i firm z grupy 
kapitałowej. 18 czerwca MCZ S.A. w swoich namiotach poddawał bezpłatnym badaniom 
profilaktycznym dzieci i dorosłych.

promocja zdrowia
r e k l a m a
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Możliwość wydłużenia 
kredytu uzależniona jest 
od dwóch czynników: 
wieku kredytobiorcy 
i maksymalnego 
okresu kredytowania 
w danym banku. 

Wydłużenie kredytu spowoduje 
zmniejszenie miesięcznej raty, ale 
i zwiększy wysokość całkowitego 
kosztu kredytu nawet o kilkadzie-
siąt tysięcy zł.
Taka operacja wymaga również 
wprowadzenia aneksu do umowy, 
co w większości banków jest 
odpłatne.
Określenie długości okresu spłaty 
kredytu hipotecznego, a co za tym 
idzie - wysokości miesięcznej 
raty, dla wielu jest trudne i po 
czasie może się okazać, że źle 
oszacowaliśmy naszą zdolność 
do spłacania należności. Roz-
wiązaniem w takiej sytuacji jest 
wydłużenie okresu spłaty kredytu 
hipotecznego, dzięki któremu 
zmniejszymy wysokość raty. 
Jednak aby z niego skorzystać, 
musimy spełniać kilka warunków.

Limit wieku i maksymalnego 
okresu spłaty
Przed decyzją o wydłużeniu czasu 
spłaty kredytu należy sprawdzić, 
jaki jest maksymalny możliwy 
okres kredytowania w danym 
banku. W większości przypadków 
nie może on być bowiem dłuższy 
niż 30 lub 35 lat. Nie przedłuży-
my zatem kredytu, jeżeli obecne 
warunki już przewidują taki 
okres spłaty. Innym czynnikiem 
decydującym o możliwości 
przedłużenia okresu spłaty jest 
wiek kredytobiorcy. Również 
w tej kwestii banki wewnętrznie 
ustalają limity. W większości 
przypadków, bank nie przedłuży 
kredytu, jeśli w momencie spłaty 
ostatniej raty wiek kredytobiorcy 

wynosi 70 lat. Część banków 
ogranicza wiek do 65 lat, ale 
znajdziemy też takie które udzielą 
nam kredytu do 75 roku życia, 
a nawet 80. Przed przystąpieniem 
do wnioskowania o wydłużenie 
okresu kredytowania musimy te 
dwa parametry zweryfikować.
- Klienci, podejmując decy-
zję o okresie kredytowania, 
najczęściej kierują się dwoma 
czynnikami: wysokością raty 
miesięcznej bądź całkowitą 
kwotą do spłaty. Im dłuższy 
okres kredytowania, tym niższe 
obciążenie budżetu miesięcznego, 
ale wyższa maksymalna kwota do 
spłaty. Ta kwota będzie oczywiście 
ulegać pomniejszeniu w przypad-
ku nadpłat kapitału. Jeżeli przy 
zaciąganiu kredytu kierowaliśmy 
się wysokością raty miesięcznej 
i zaciągnęliśmy kredyt na mak-
symalny okres kredytowania, 
może się okazać, że nie będziemy 
mieli możliwości wydłużenia tego 
okresu, a tym samym zmniejszenia 
obciążenia naszego miesięcznego 
budżetu domowego – mówi Kata-
rzyna Dmowska z ANG Spółdzielni 
Doradców Kredytowych. 

Przedłużenie 

kredytu o 10 lat, 

to nawet 50 tys. 

zł odsetek więcej

Wydłużenie kredytu wiąże się 
jednak z dodatkowymi kosztami. 
Eksperci z ANG Spółdzielni Do-
radców Kredytowych obliczyli, 
ile kosztowałaby kredytobiorcę 
operacja wydłużenia okresu 
spłaty kredytu hipotecznego z 20 
do 30 lat. 
- Przyjmijmy, że dwa lata temu 
zaciągnęliśmy kredyt na kwo-
tę 250 000 zł na okres 20 lat, 
z oprocentowaniem na poziomie 

3,6%. W takiej sytuacji mamy 
ratę równą w wysokości ok. 
1463 zł. Przy 20-letnim okresie 
kredytowania, przez cały okres 
kredytowania spłacilibyśmy 101 
066 zł odsetek. Jeżeli po tych 
dwóch latach zdecydowalibyśmy 
się na przedłużenie kredytu do 
30 lat, to nasza miesięczna rata 
wynosiłaby ok. 1098 zł, a łącznie 
w całym okresie kredytowania 
odsetki wyniosą 154135 zł. Taka 
operacja daje nam oszczędność na 
racie miesięcznej 365 zł, ale za 
to spowoduje wzrost całkowitej 
kwoty do spłaty o ponad 53 tys. zł 
– tłumaczy Katarzyna Dmowska.

Nawet 500 zł za 

zmiany w umowie

Sama operacja wydłużenia 
okresu spłaty kredytu nie jest 
także bezpłatna. Koszt aneksu 
wydłużającego okres kredytowa-
nia w większości banków wynosi 
od 100 do 500 zł, ale zdarza się 
też, że liczony jest on procentowo 
od kwoty pozostałej do spłaty 
i jest to 0,5% (min. 150 lub 300 
zł), co w naszym przywołanym 
przykładzie daje nawet 1 250 zł. 
Koszty te ponosi kredytobiorca. 
Warto zatem dokładnie prze-
myśleć decyzję o przedłużeniu 
kredytu. Jeżeli kłopoty ze spłatą 
miesięcznej raty są chwilowe, to 
dużo lepszą opcją jest skorzysta-
nie z tzw. wakacji kredytowych. 
Większość banków umożliwia 
zawieszenie spłaty kredytu na 1 
do 6 miesięcy, ale możemy z niego 
skorzystać nie częściej niż raz 
w roku. Jeżeli decyzja jest zbyt 
trudna, to dobrym wyjściem jest 
skorzystanie z pomocy doradcy 
finansowego, który przeanalizuje 
naszą sytuację finansową i pod-
powie, jakie rozwiązanie wybrać 
w danej sytuacji.

W tym przypadku 
zatrudniającym może 
być osoba fizyczna, 
a więc rodzic. Umowy 
aktywizacyjne znane są 
na rynku od 2011 roku.

Dzięki nim zatrudniający, czyli 
rodzic nie musi płacić składek 
na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne za nianie gdyż te są 
finansowane z budżetu państwa. 
To jest przyczyna popularności 
tego sposobu zatrudniania niani. 
Nie zawsze i nie z każdym jednak 
taką umowę można podpisać.
W województwie dolnośląskim 
legalnie zatrudnione są obecnie 574 
nianie. Zwykle nianiami są kobiety, 
tylko niewiele ponad 3 proc. spo-
śród zatrudnionych niań stanowią 
mężczyźni. Zatrudnienie niani na 
podstawie umowy uaktywniają-
cej, czyli – najprościej mówiąc 
- umowy zlecenia z osobą fizyczną 
sprawującą opiekę nad dziećmi, 
nie jest trudne i z pewnością jest 
korzystne finansowo zarówno dla 
rodziców, jak i opiekunki. Umowę 
z nianią, od której składki będą 
płacone z budżetu państwa rodzic 
może podpisać wtedy, gdy dziecko, 
którym niania będzie się opieko-
wać, ma od 20 tygodni do 3 lat 
(ewentualnie do 4 lat, jeżeli nie ma 
możliwości zapewnienia dziecku 
opieki przedszkolnej). 
Do umowy tej stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, dlatego musi 
ona określać takie elementy jak: 
strony umowy; cel i przedmiot 
umowy; czas i miejsce sprawo-
wania opieki; liczbę dzieci powie-
rzonych opiece; obowiązki niani; 
wysokość wynagrodzenia oraz 
sposób i termin jego wypłaty; czas, 
na jaki umowa została zawarta; 
warunki i sposób zmiany, a także 
rozwiązania umowy. Nianią nie 
może być osoba niepełnoletnia ani 
żaden z rodziców. Jednak członko-
wie rodziny wcale nie są wyklu-
czeni z takiej formy zatrudnienia, 
bo umowę taką można zawrzeć 
np. z babcią, dziadkiem czy inną 
spokrewnioną osobą. Żeby wszyst-
ko odbywało się w świetle prawa, 

rodzic musi zgłosić taki fakt w Za-
kładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Gdy zgłasza siebie, jako płatnika 
składek pobiera w tym przypadku 
formularz ZUS ZFA. Zgłaszając 
nianię, jako osobę ubezpieczoną, 
niezbędny jest formularz ZUS 
ZUA - jeżeli dana osoba będzie 
podlegała ubezpieczeniom społecz-
nym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Osobę, z którą zawarto umowę 
należy zgłosić do ubezpieczenia 
w ciągu 7 dni. 
Trzeba pamiętać, że budżet 
państwa sfinansuje tylko składki 
obliczone od wynagrodzenia 

niani nieprzekraczającego kwoty 
minimalnego wynagrodzenia. Jeśli 
niania zarabia więcej, nadwyżkę 
rozlicza i opłaca rodzic. 
Na podstawie takiej umowy 
nianie podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom: emerytalnemu 
i rentowemu oraz ubezpiecze-
niu wypadkowemu. Natomiast 
ubezpieczenie chorobowe jest 
dobrowolne. Oficjalnym płatni-
kiem składek jest jeden z rodziców 
dziecka, ale w praktyce składki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
i wypadkowe niań finansuje budżet 
państwa. Ewentualną składkę na 
dobrowolne ubezpieczenie choro-
bowe finansuje zatrudniona opie-
kunka. Rodzic potrąca tę składkę 
z pensji i odprowadza do ZUS. 
Oczywiście niania obowiązkowo 
podlega także ubezpieczeniu zdro-
wotnemu, a składkę tę finansuje 
budżet państwa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
opłaca za nianię składki finan-
sowane przez budżet państwa 
w następujących przypadkach:, gdy 
rodzice są zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę, świadczą usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 

(np. umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia), prowadzą pozarolniczą 
działalność, prowadzą działalność 
rolniczą (z wyjątkiem osoby podle-
gającej ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, jako domownik). 
Rodzic, który podpisał umowę 
uaktywniającą z nianią, musi 
do 15. dnia następnego miesiąca 
dostarczyć do ZUS dokumenty 
rozliczeniowe. Trzeba pamiętać, 
że budżet państwa sfinansuje tylko 
składki obliczone od wynagrodze-
nia niani nieprzekraczającego kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia. 
Nie ma potrzeby comiesięcznego 

składania dokumentów rozlicze-
niowych za nianię. Wystarczy 
złożyć komplet dokumentów za 
pełny poprzedni miesiąc. Uwaga: 
jeśli w przyszłości miesięczne 
wynagrodzenie niani zmieni 
się, rodzic zobowiązany jest do 
ponownego złożenia rozliczenia. 
Co zrobić, gdy niania zachoruje?
Jeśli niania wyraziła chęć podlega-
nia dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu i została przez nas 
zgłoszona do tego ubezpieczenia, 
może uzyskać zasiłek chorobowy 
lub świadczenie rehabilitacyjne. 
Należy jednak pamiętać o tym, że 
prawo do zasiłku chorobowego ma 
po upływie 90 dni nieprzerwane-
go ubezpieczenia chorobowego. 
Nieco inaczej sytuacja wygląda, 
jeśli niania ulegnie wypadkowi 
w drodze do pracy i z pracy. Wów-
czas nabędzie prawo do zasiłku 
chorobowego od pierwszego dnia 
ubezpieczenia chorobowego. Nia-
nia, która zachorowała otrzyma od 
lekarza zaświadczenie lekarskie, 
które osoby zatrudniające nianię, 
wraz z wypełnionym drukiem ZUS 
Z-3a, powinny złożyć w placówce 
ZUS.

Kredyt hipoteczny na 250 tys. zł, oprocentowanie 3,6%

Okres spłaty  20 lat Przedłużenie
po 2 latach do 30 lat

Miesięczna rata 1 462,78 zł 1 098,30 zł

Odsetki łącznie 101 066 zł 154 135 zł

Dane: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

Czy opłaca się wydłużyć 
kredyt hipoteczny?

Wydłużenie kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeśli masz małe dziecko i potrzebujesz opiekunki, możesz ją zatrudnić bez 
zakładania własnej firmy. Wystarczy skorzystać z możliwości, jaką daje podpisanie 
z nianią umowy aktywizacyjnej. 

Jak zatrudnić 
nianię?

Nie ma potrzeby 

comiesięcznego 

składania dokumentów 

rozliczeniowych za nianię.
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Celem spotkania była pre-
zentacja obecnego stanu 
wiedzy na temat zastoso-

wań grafenu. Uczestnicy czterech 
paneli dyskusyjnych przedstawili 
naukowe, przemysłowo-produk-
cyjne oraz biznesowe zagadnienia 
związane z grafenem - materiałem, 
który może stać się w przyszłości 
polskim przebojem eksportowym. 
W tym przedsięwzięciu ma rów-
nież swój udział KGHM, który 
pośrednio jest współwłaścicielem 
spółki Nano Carbon.
O metodach produkcji i per-
spektywach rozwoju badań nad 
zastosowaniem grafenu w Polsce 
mówił Jacek Augustyn, wicepre-
zes zarządu Nano Carbon Sp. 
z o.o., największego polskiego 
dystrybutora arkuszy grafeno-
wych. Według niego - grafen, 
który ma grubość zaledwie jed-
nego atomu, ale jest wielokrotnie 
bardziej wytrzymały niż stal, 
a przy tym giętki, rozciągliwy, 
przeźroczysty i bardzo wrażliwy 
na zmianę warunków w otocze-
niu - to materiał, który może 
zrewolucjonizować przemysł 
elektroniczny zastępując krzem. 
Już dzisiaj interesują się nim takie 
gałęzie przemysłu takie jak elek-
tronika, motoryzacja, lotnictwo 
i medycyna. Materiał nadaje się 
do produkcji wyświetlaczy doty-
kowych w telefonach i tabletach, 
baterii o zwiększonej wydajności 
a także baterii słonecznych. 
- Dodatek grafenu do tworzyw 
sztucznych podnosi ich wytrzy-
małość, elastyczność i odporność 
na zawilgocenia ponadto grafen 
posiada właściwości bakterio-
bójcze, więc jest możliwe jego 
zastosowanie w biomedycynie 
np. przy produkcji stentów, protez 
czy opatrunków – mówił prezes 
Augustyn.
Wrocław ma już swój dorobek 
w badaniu grafenu. W stolicy 
Dolnego Śląska zespół naukow-
ców pod kierownictwem dr 
Dariusza Białego z Uniwersytetu 
Medycznego prowadzi prace nad 
zastosowaniem powłoki grafeno-
wej w stentach naczyniowych. 
W opinii doktora Białego dodatek 
grafenu może spowodować, że 

urządzenia medyczne takie jak 
stenty, sztuczne zastawki serca, 
cewniki czy elektrody stymulu-
jące będą lepiej tolerowane przez 
organizm. 
- Wyniki naszych badań nad za-

stosowaniem powłoki grafenowej 
w stentach naczyniowych są tak 
obiecujące, że już myśli się o wy-
korzystaniu grafenu w innych 
urządzeniach, wszczepianych 
do organizmu, które dzięki te-

mu mogą być biologicznie lepiej 
tolerowane – mówi dr Dariusz 
Biały z Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu. - Grafen 
mógłby znaleźć zastosowanie 
m.in. w takich produktach me-
dycznych jak sztuczne zastawki 
serca, cewniki czy elektrody 
stymulujące – dodaje dr Biały.
W czasie dyskusji profesor 
Antoni Morawski prezes Wro-
cławskiego Centrum Badań EIT+ 
podkreślił wszechstronne moż-
liwości zastosowania grafenu. 
Profesor Morawski jako przykład 

podał eksperyment, w którym 
uczestniczył w czasie pobytu 
w Japonii, w którym sprawdza-
no możliwości wykorzystania 
grafenu w utylizacji plam oleju 
z powierzchni wody. We wspo-
mnianym eksperymencie po 
użyciu grafenu proszkowego, 

który został wysypany na plamę 
oleju uzyskano 70 proc. absorbcję 
oleju. Olej w połączeniu z grafe-
nem przekształcił się w pianę, 
która następnie została spalona. 
Profesor Morawski podkreślił, że 
możliwości zastosowania grafenu 
nie są jeszcze do końca poznane 
i wymagają dalszych badań.
Spotkanie zakończyła gorąca 
debata, w czasie, której wymie-
niono poglądy na temat możliwych 
kierunków działania w zakresie 
poszukiwania możliwości 
przemysłowego wykorzystania 
grafenu. Uczestnicy konferencji 
jednoznacznie uznali grafen za 
bardzo ciekawy materiał, który 
ma cechy po raz pierwszy spoty-
kane w materiałach a to daje nowe 
możliwości zastosowania. Duże 
firmy przemysłowe stawiają m.in. 
na wykorzystanie mechanicznych 
właściwości grafenu, który znaczą-

co poprawia parametry odporności 
urządzeń na ścieranie i uszko-
dzenia. Materiałem interesuje 
się m.in. poza medycznym także 
przemysł zbrojeniowy. W dyskusji 
podniesiono także konieczność 
dalszego, stabilnego finansowania, 
weryfikowania możliwości za-

stosowania i właściwości grafenu 
oraz dynamicznego poszukiwania 
szansy na wejście na rynek euro-
pejski i azjatycki. 
Konferencja została zorganizo-
wana przez Legnicki Klub Biz-
nesu, Nano Carbon oraz Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców 
w Legnicy. 
Nano Carbon Sp. z o.o., polska 
spółka powołana w 2011 roku 
w celu komercjalizacji przemy-
słowej metody wytwarzania 
grafenu, opracowanej przez na-
ukowców z Instytutu Technologii 
Materiałów Elektronicznych. 
Spółka należy do Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej i KGHM III FIZAN 
oraz jest partnerem zrzeszonym 
w EU Graphene Flagship, naj-
większym w historii Unii Euro-
pejskiej programie badawczym. 
Spółka zajmuje się produkcją 
i badaniem właściwości grafenu.

Materiał który może stać się w przyszłości polskim przebojem eksportowym

Grafen – materiał idealny
Właściwości, metody produkcji i możliwości zastosowań grafenu w skali przemysłowej – to tematy, które zostały 
zaprezentowane podczas konferencji „Grafen – produkt przyszłości”.

Grafen to materiał, który może 

zrewolucjonizować przemysł 

elektroniczny zastępując krzem

Profesor Antoni Morawski: 

Możliwości zastosowania grafenu 

nie są jeszcze do końca poznane 

i wymagają dalszych badań.
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U 10-letniej Julki Sołoguby 
z Koźlic niedawno wykryto ostrą 
białaczkę szpikową. Leczenie jest 
bardzo kosztowne. Dlatego też 
połączono siły ludzi dobrej woli 
i zorganizowano festyn charyta-
tywny pod hasłem “Wspieramy 
Julkę z Koźlic”, który odbył się 
w sobotę 17 czerwca na terenie 
świetlicy w Koźlicach. Wszelki 
dochód z imprezy przeznaczono na 

rehabilitację dziewczynki.
Takiego oblężenia jak w sobotę 
ta niewielka miejscowość chyba 
nigdy nie przeżywała. Mimo 
niesprzyjającej pogody na im-
prezę przybyli nie tylko rodzina 
i mieszkańcy Koźlic, ale również 
przyjechało wielu ludzi z zewnątrz. 
Wszyscy podkreślali, że liczy się 
cel – każdy chciał dorzucić swoje 
złotówki i nikt nie spodziewał się, 

że zastanie tu tyle atrakcji.
Festyn rozpoczął się biegiem cha-
rytatywnym o dystansie 4,6 km , 
którego zainteresowanie bardzo 
pozytywnie zaskoczyło organi-
zatorów. Liczono że pobiegnie 
300 osób, pobiegło ok. 500. Za 
udział w biegu każdy z uczestni-
ków uiszczał opłatę 20 zł. W ten 
sposób zdobyto pierwsze 10000 zł.
Sprzedano również ok. 900 ce-

giełek za 20 zł. Kupując cegiełkę 
uczestnik brał udział w losowaniu 
cennych nagród (główną nagrodą 
był voucher o wartości 3000 zł do 
wykorzystania w sklepie mSport).
Podczas festynu miała miejsce 
zbiórka krwi. Z dumą informuje-
my, że zebrano 13 litrów! 60 osób 
zarejestrowano jako potencjalnych 
dawców szpiku kostnego! W trak-
cie imprezy miało miejsce wiele 
stałych atrakcji.
Ten sukces nie jest bez znaczenia. 
Od kilku lat wolontariusze zwią-
zanie z Zagłębiem Miedziowym 
i KGHM promują dawstwo szpiku 

i bardzo aktywnie włączają się 
w tego typu akcje. Tak było i tym 
razem. Jedną z atrakcji i zarazem 
nauką ratowania był pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy przygo-
towany przez KSRG Zakładów 
Górniczych LUBIN, prezentację 
sprzętu gaśniczego oraz pokaz 
straży pożarnej z OSP Rudna, 
którzy zademonstrowali cięcie 
samochodu osobowego.

Atrakcji na festynie zorganizo-
wanym dla ratowania życia Julki 
było tyle, że trudno je wszystkie 
wymienić. Warto wspomnieć 
o licytacji koszulki zawodnika 
KGHM Zagłębie Lubin. To była 
najcenniejsza sprzedaż. Koszulkę 
wylicytowano za 2500 zł!
Zebrane na festynie pieniądze 
w całości zostaną przekazana na 
leczenie Julki.

wydarzenia

Mała niepozorna wieś, 
a już świętuje 750 lecie 
założenia. W sobotę 
mieszkańcy uczcili 
ten fakt wspólnym 
spotkaniem. 

Był tort, występy artystyczne, 
wspólna zabawa, wykład histo-

ryczny, a także pokazy w tym 
sztuki obrony w wykonaniu po-
licjantów, a także pokaz z psem 
tropiącym. Dla dzieci były interak-
tywne zabawy z klockami. O hi-
storii mieszkańców informował 
Stanisław Tokarczuk, współautor 
Monografii Gminy Lubin.
Na spotkanie przybyło wielu gości. 

Wśród nich zarówno ci najstarsi, 
jak i najmłodsi mieszkańcy wsi. 
Nie zabrakło również przedstawi-
cieli lokalnego samorządu.
Z okazji 750-lecia Krzeczyna 
Wielkiego, rada sołecka zdecydo-
wała o wydaniu okolicznościowej 

przypinki oraz katalogu nawiązu-
jącego do historii miejscowości, 
pierwszych osadników i czasów 
obecnych. Zdjęcia do publikacji 
przygotowali mieszkańcy Krze-
czyna Małego.

 �Fot. Piotr Krażewski/Marcin Rzepka

Krzeczyn Mały ma 750 lat!

Całe Koźlice razem, przeciwko białaczce
13 litrów krwi, ponad 60 zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku i 50 tyś zł. To bilans wczorajszego 
festynu, który zorganizowany był dla 10- letniej Julii, która zachorowała na białaczkę szpikową.
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To było prawdziwe, 
wielkie święto 
dziecięcego futbolu. 
16 boiska przepięknej, 
nowoczesnej Akademii 
Piłkarskiej Zagłębia Lubin 
oddano do dyspozycji 
99 drużyn, 99 trenerów, 
1200 zawodniczek 
i zawodników, którzy 
przez 2880 minut 
w upalnym słońcu 
czarowali techniką, 
pokazywali miłość do 
piłki i bardzo duże 
umiejętności. 

KGHM KIDS CUP, czyli wielki 
finał rozgrywek na trawie Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej w naj-
młodszych kategoriach wiekowych 
został rozegrany w Lubinie. - Mam 
nadzieję, że KGHM KIDS CUP 
wejdzie na stałe do kalendarza 
imprez firmowanych przez takiego 
mecenasa sportu jakim jest KGHM 
„Polska Miedź”- wyraziła nadzieję 
Marian Kajdan, prezes OZPN 
Legnica.
240 meczów i każdy z nich sta-
nowił osobną opowieść. - W tym 
wieku 12 minut walki na boisku 
to jak 90 minut futbolu dorosłych 

- przekonywał Franciszek Machej, 
legendarny bramkarz Zagłębia. 
- Miejmy nadzieję, że za kilka lat 
wielki odsetek tych dzieciaków za-
funkcjonuje w piłce młodzieżowej 
skutecznie wygrywając rywaliza-
cję ze smartfonami, play station 
czy dyskotekami. Już teraz to staje 
się wielkim problemem. Piłkarska 
centrala w słusznej intencji każe 
w klubach prowadzić i zgłosić do 
rozgrywek drużynę trampkarzy 
czy juniorów. Idea piękna, ale co 
robić jak klub ogłasza nabór raz 
drugi i zgłasza się 5-6 dzieciaków?
Piękne mecze, piękne gole, gry-
masy szczęścia i łzy radości. - Moi 
chłopcy chyba mentalnie nie dotar-
li dzisiaj na ten turniej - żartował 
Janusz Hreczany z Młodzieżowego 
Miejskiego KS Miedź Legnica 

kiedy okazało się, że dorobek dru-
żyny Janusza Hreczanego w pięciu 
meczach to raptem remis i porażki. 
- Ale taka jest piłka w tym wieku. 
Gdybyśmy powtórzyli mecz jutro 
jestem pewien, że zagraliby o wiele 
lepiej.
- Ideą naszego finału jest, że nie 
klasyfikujemy drużyn w zależno-
ści od wyników - wyjaśniał Piotr 
Piwowarczyk, trener-koordynator 
OZPN. - Dla nas liczy się granie, 
gole a zwycięzcami są wszyscy...
I dla wszystkich przygotowano mo-
rze, ba ocean, nagród zespołowych 
i indywidualnych. Bo czyż nagroda 
chociażby piłka czy specjalne 
nagrody Polskiego Związku Piłki 
Nożnej nie są najlepszą motywa-
cją do podejmowania kolejnych 
piłkarskich wyzwań?

KGHM

W sobotę 17 czerwca 
na boisku sportowym 
w Zimna Woda odbył 
się turniej piłkarski dla 
dzieci, zorganizowany 
przez „Stowarzyszenie 
Nasz Wiercień”. Jednym 
ze sponsorów był KGHM. 

W turnieju wzięło udział prawie 30 
młodych zawodniczek i zawodni-
ków z kilku miejscowości gminy 
Lubin. Mimo niesprzyjającej po-
gody rozegrano mecze piłkarskie 
a młodzi sportowcy nie zważając 
na opady deszczu grali i walczyli 
o każdego gola.
- Celem turnieju było pokazanie, 
że grać w piłkę można wszędzie 
i może to robić każdy - chłopak 
czy dziewczyna. Nie było ważne, 
jakie posiada umiejętności. Ważne 

były chęci i aktywna rekreacja na 
boisku. - mówi Paweł Łukasiewicz, 
przedstawiciel stowarzyszenia 
i radni gminy Lubin.
Organizatorzy turnieju chcieli 
pokazać, że można dzieciaki odcią-
gnąć od telewizora i zapewnić im 
dobrą zabawę w sportowej rywa-
lizacji. - Nie można rozkładać rąk 
w geście rezygnacji i się poddać, bo 
takie mamy czasy. Oczywiście nikt 
z dorosłych na siłę nic nie zrobi. 
Dzieci muszą same tego chcieć. 
Ale my możemy im w tym pomóc, 
zachęcić. Czasem wystarczy dać 
tylko impuls by w duchu wzajem-
nej rywalizacji obudzić w nich chęć 
do aktywności fizycznej. I taki 
właśnie cel przyświecał nam gdy 
podjęliśmy decyzję o organizacji 
turnieju. Cieszymy się, że naszą 
inicjatywę wsparł Powiat Lubiński 

i największy w regionie pracodaw-
ca, czyli KGHM Polska Miedź.
Impreza okazała się być prawdzi-
wym sukcesem, młodzi sportowcy 
mimo deszczu nie chcieli słyszeć 
o zrobieniu przerwy. Kiedy następ-
na edycja? - Cały czas liczymy na 
to, że następne zawody zrobimy 
w swojej miejscowości z pomocą 
wójta. Czekamy niecierpliwie na 
boisko. Kolejne władze planują je 
zbudować od 2009 roku i ciągle to 
odkładają, tak też jest teraz – dodaje 
Łukasiewicz.

KGHM KIDS CUP
Liczy się granie, gole a zwycięzcami są wszyscy...

I Ty możesz zostać mistrzem
Organizatorzy turnieju chcieli pokazać, że można dzieciaki odciągnąć od telewizora i zapewnić im dobrą zabawę
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Procedura zgłaszania wniosków jest bardzo prosta. Wystarczy, że wypełnisz formularz dostępny na stronie 
www.aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „złóż wniosek”. Pamiętaj – wniosek ma dotyczyć wydarzenia/
imprezy o zasięgu regionalnym (zasięg szerszy niż powiatowy) z listą poparcia przynajmniej 50 mieszkańców 
województwa. Całkowity koszt nie może przekroczyć 40 tysięcy złotych.
Tegoroczny budżet, tak samo jak poprzedni, będzie realizowany w całym województwie, a środki finansowe 
będą rozdzielane w 5 dolnośląskich subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz 
we Wrocławiu. Na każdy okręg przeznaczymy 120 tysięcy złotych – wyjaśnia wicemarszałek Jerzy Michalak.
Wnioski będzie można składać w terminie od 12 do 25.06. Następnie od 26.06. do 7.07. odbędzie się weryfikacja 
zgłoszonych projektów, a głosować będzie można w terminie od 17 do 30.07. W sierpniu poznamy listę 
zwycięzców. Projekty będą realizowane od 1 października br. do końca marca 2018 r.

Budżet obywatelski
Mieszkasz na Dolnym Śląsku i jesteś pełnoletni? Masz ciekawy pomysł na 
zorganizowanie sportowego bądź turystycznego wydarzenia? Nic prostszego! 
Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące drugiej edycji 
sportowo-turystycznego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk” 
i od dziś do 25.06 br. można składać wnioski dotyczące pomysłów na 
wydarzenia czy imprezy. W sumie do dyspozycji jest 600 tys. zł.

krzyżówka

Baran 21.03-20.04
Pora przymierzyć się do 
czegoś, co zaspokoi ambi-
cje.Stawiaj na spokój i nie 
dawaj się podpuszczać! 
Tendencja do dominacji 
może popsuć atmosferę 
w związku i być przeszkodą 
we współpracy. Pieniądze 
na razie oszczędzaj, bo 
wydatki zapowiadają się 
spore. Ostrożnie prowadź!

Byk 21.04-21.05
Gwiazdy obiecują suk-
cesy w pracy umysłowej 
i twórczej, więc nie trać 
czasu na rutynowe zajęcia, 
które niczego nie wnoszą, 
daj tylko pierwszeństwo 
nowym planom. Twoje 
szare komórki są w super 
formie. Zielone światło 
na egzaminach. Szansa na 
spełnienie marzeń!

Bliźnięta 22.05-20.06
Sporo czasu poświęcisz 
sprawom materialnym. Do-
pisze ci szczęście, możesz 
liczyć na finansowe okazje, 
ale także na sytuacje, które 
dadzą trochę do myślenia. 
Nów księżyca pomoże ci 
zainicjować jakiś nowy 
plan związany z domem, 
stanem posiadania. Szukaj 
nowych pasji i przyjemno-
ści. Otwórz się na świat, 
nie omijaj okazji do letnich 
rozrywek. 

Rak 21.06-22.07
W sprawach zawodowych 
spodziewaj się nowych 
możliwości. Teraz bez 
problemu pokonasz kon-
kurencję, sprawdzisz się. 
Wkrótce czeka cię spora 
satysfakcja- zadowolenie 
z siebie potwierdzone rów-
nież przez innych. Dobrze 
ułożą się sprawy partner-
skie. Twoje notowania 
w rankingu atrakcyjności 
mocno wzrosną! Możesz 
liczyć na więcej miłości 
i radości.

Lew 23.07-22.08
Potrzebujesz teraz spokoju. 
Zakończ ważne sprawy. 
Nie uciekaj przed byciem 
sam na sam ze sobą. Nie-
wykluczone, że wpadnie 
ci do głowy kilka bardzo 
cennych refleksji, wnio-
sków, które niedługo uda się 
wykorzystać. Nie zaśmiecaj 
codzienności drobiazgami 
bez znaczenia, które tylko 
zabierają czas. Szanuj go.

Panna 23.08-22.09
Twoja ocena sytuacji 
okaże się właściwa. To 
odpowiedni moment na 
podejmowanie decyzji. 
Większa aktywność przy-
niesie zawodowe sukcesy, 
skarbonka wyda miły dla 
ucha dźwięk. Możesz li-
czyć na poczucie spełnienia 
i przyjemnej stabilizacji. 
Dobry moment na modowe 
eksperymenty. Szansa na 
miłość!

Waga 23.09-23.10
Wykaż się większą umiejęt-
nością przewidywania. Nie 
działaj impulsywnie, bądź 
ostrożny. W wydatkach 
wskazana oszczędność, 
wśród ludzi popłaci dys-
krecja. W związkach pora 
odkryć, że druga połowa ma 
nie tylko zalety, lecz także 
wady. Przed tobą decyzja 
uczuciowa. Związki po 
przejściach odnajdą drogę 
do zgody, dla samotnych 
kolejna szansa...

Skorpion 24.10-21.11
Jest szansa na bardzo po-
myślny obrót spraw. Pro-
jekty zawodowe doczekają 
się realizacji, a spotkanie, 
przed którym czujesz 
tremę, również okaże się 
sukcesem. Planowany wy-
jazd przyniesie korzyści. 
Niewykluczona jest także 
dalsza podróż. W finansach 
poprawa. Szansa na miłość!

Strzelec 22.11-21.12
Ciesz się spokojem. Korzy-
staj z drobnych szans, ale 
jednocześnie niczego nie 
przyspieszaj, nie wyrywaj 
się do przodu za wszelką 
cenę. To dla ciebie czas 
odpoczynku, ponownego 
zbierania sił, namysłu przed 
podjęciem następnych 
decyzji. Nie wydawaj pie-
niędzy a conto!. Inwestycje 
nie będą teraz zbyt udane. 
Zaczekaj na lepszą aurę, 
która nadejdzie w lipcu. 

Koziorożec 22.12-19.01
To dla ciebie etap życio-
wych porządków. Szykują 
się obiecujące niespodzian-
ki. Coś zaczniesz- nową 
pracę, nową miłość! Zmie-
rysz się z sytuacjami, które 
wymagają podjęcia decyzji. 
Unikaj impulsywnych za-
chowań i bądź ostrożnym 
kierowcą. 

Wodnik 20.01-18.02
Zanim wyjedziesz na zie-
loną trawkę, twoja energia 
skoncentruje się na pracy. 
Wzrasta twoja zdolność 
rozwiązywania proble-
mów w szybki i skuteczny 
sposób. Możesz oczekiwać 
szans- pracy, która obudzi 
uśpioną kreatywność, 
propozycji, która wyrwie 
cię z letargu i stworzy 
korzystne perspektywy. 
W sprawach sercowych 
ciekawsze wieści dopiero 
nadejdą. 

Ryby 19.02-20.03
Łączenie przyjemnego 
z pożytecznym jest teraz 
receptą na sukces. Pojawią 
się propozycje zawodowe, 
które przynieść ci może 
ktoś znajomy, otrzymasz 
też dowody życzliwego 
zainteresowania. W sferze 
finansowej poprawa. Pod-
stawą lepszych zarobków 
okaże się dobry pomysł. 


