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KOLEJNY POŻAR i nadzieja 
na rozwiązanie problemu

Niecałe dwa lata i trzy poważne 
pożary w Kłopotowie. Pożary, 
które angażują strażaków 
z całego dawnego województwa 
legnickiego.

To miejsce
na reklamę
kosztuje

90 zł netto
kontakt 603 320 338
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Minister Energii w KGHM
Krzysztof Tchórzewski: KGHM to ważna
spółka giełdowa o strategicznym znaczeniu dla 
polskiej gospodarki str. 5
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Ogień zauważono około godziny 
18. Na miejsce jako pierwsi dotarli 
strażacy zawodowi. Na pomoc we-
zwano jednostkę straży zakładowej 
KGHM z Zakładów Górniczych 
Lubin. Potem dojeżdżały kolejne 
zastępy, głównie z lokalnych OSP 

powiatu lubińskiego, ale również 
cysterna z głogowskiej PSP, czy 
jednostka strażaków specjalizu-
jąca się w zwalczaniu zagrożeń 
chemicznych.
Około godziny 20 ogień został 
opanowany. Nie zdążył tak jak 

poprzednim razem rozprzestrzenić 
się na znaczną część składowiska 
odpadów z tworzyw sztucznych.
W Niedzielę słup dymy tak jak przy 
poprzednich dwóch pożarach był 
widoczny z kilkunastu kilometrów, 
m.in. ze Ścinawy.
Lokalny samorząd poprzez system 
SMS powiadamiania o zagroże-

niach wskazywał mieszkańcom 
okolicznych wsi, aby nie wycho-
dzili z domów. Strażacy z jednostek 
ochotniczych którzy nie brali udziału 
w gaszeniu ognia, dostali informacje, 
aby w razie wezwania do pożaru 
w Kłopotowie, być w gotowości.
Na miejscu z pożarem walczyło 
w sumie 11 zastępów strażaków.

Po raz kolejny 
funkcjonariusze 
Ruchu Drogowego 
lubińskiej komendy 
kontrolowali stan 
trzeźwości kierowców 
na drogach powiatu 
lubińskiego. Po raz 
kolejny w trakcie takich 
kontroli rozdawano 
jednorazowe alkotesty.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego i policjantki z Zespołu 
ds. Profilaktyki Społecznej 
Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie w piątek 18 sierpnia 
2017 roku, kolejny raz przepro-
wadzili akcję „Nie jedz na gazie 
sprawdź promile”. Podczas akcji 
kierowcy poddawani byli kontroli 
stanu trzeźwości oraz otrzymywali 

jednorazowe alkotesty 
Jednorazowy alkotest służy do 
badania zawartości alkoholu 
w wydychanym powietrzu, 
a użycie go może uchronić nas 
od przykrych konsekwencji.
Pamiętajmy, że nawet niewielka 
ilość wypitego alkoholu mo-
że doprowadzić do tragedii. 
Nietrzeźwy kierowca stanowi 
niebezpieczeństwo dla samego 
siebie, pasażerów oraz innych 
uczestników ruchy drogowego.
Łącznie funkcjonariusze, 
w dniu 18.08.2017 r. przeba-
dali 747 kierujących. W ramach 
prowadzonych działań nie 
ujawniono osób nietrzeźwych. 
Przedmiotowe alkotesty zostały 
ufundowane przez Fundację 
KGHM Polska Miedź S.A.

 � (KPP Lubin)

Nie jedź na „gazie”Znowu pożar 
na recyklingu
Niecałe dwa lata i trzy poważne pożary w Kłopotowie. Pożary, które 
angażują strażaków z całego dawnego województwa legnickiego.

Agencja Pomocne Dłonie 
Helfende Hände 

Honorata Sokołowska 
Pośrednictwo Pracy dla Opiekunów Osób 

Starszych i Niesamodzielnych

Tel. +48 530 30 66 85
Web: www.pomocne-dlonie.com

Mail: sokolowska@pomocne-dlonie.com
ul. Kościelna 1/12
57-400 Nowa Ruda
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Najdłużej działająca firma 
w branży pośrednictwa 
finansowego stawia kolejny 
krok na drodze swojego 
rozwoju. Dom Finansowy QS 
zawitał właśnie do Lubina, 
gdzie na klientów czeka 
bardzo atrakcyjna oferta.

Klienci, którzy przekroczą próg placów-
ki przy ulicy Chrobrego 4 będą mogli 
w jednym miejscu uzyskać kredyt 
i pożyczkę, ubezpieczą dom oraz 
mieszkanie, a także sprawdzą swoje 
zadłużenie w BIK. Zakres oferowanych 
usług pozwoli im na uzyskanie pomocy 
zarówno w finansowaniu drobnych, 
bieżących potrzeb konsumpcyjnych, jak 

i przy realizacji większych inwestycji.
W zaledwie kilka minut Doradcy będą 
mogli uporządkować finanse klientów 
dzięki bogatej ofercie produktowej 
– wielu dostawców kredytowych, 
pożyczkowych i ubezpieczeniowych.
Szeroki zakres usług to nie jedyne 
zalety oferowane przez lubińską 
placówkę Domu Finansowego QS. 
Odwiedzający ją klienci będą mogli 
w komfortowej atmosferze uzyskać po-
moc w zarządzaniu swoimi finansami. 
Profesjonalna obsługa przeszkolonych 
pracowników sprawi, że klient poczuje 
się usatysfakcjonowany zapropono-
wanymi rozwiązaniami, a przytulne 
wnętrze biura i pyszna kawa pozwoli 
poczuć się jak w domu.

Dom Finansowy QS nareszcie w Lubinie!
Kredyty | Pożyczki | Ubezpieczenia

Wszystko w jednym miejscu!

Odwiedź nas: Lubin, ul. Chrobrego 4 lub zadzwoń:

536 955 038 oraz 536 946 079

t s  2 3 0 8 1 7 - 1 0 1
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15. sierpnia około godziny 21.20 
doszło do awarii jednego z pieców 
konwertorowych w Hucie Miedzi 
Głogów I. W trakcie prowadzo-
nego procesu technologicznego 
nastąpiło przepalenie konstrukcji 
pieca konwertorowego nr. 3, co 
doprowadziło do wycieku zgro-
madzonego w piecu płynnego topu.
Na miejscu zdarzenia dotarły jed-
nostki straży pożarnej HMG oraz 
strażacy z Głogowa. W wyniku awa-

rii nie było osób poszkodowanych.
-Operator pieca prowadzący pro-
ces, który znajdował się w miejscu 
oddalonym od zdarzenia, otrzymał 
zwolnienie lekarskie z tytułu do-
znanego stresu spowodowanego 
awarią – mówi Justyna Swedura 
z Departament Komunikacji 
Korporacyjnej. Sytuacja w Hucie 
Miedzi opanowana została późnym 
wieczorem. 
-Zdarzenie nie przerwało ciągłości 

produkcji. Z uwagi na dostępność 
pozostałych pieców konwerto-
rowych, nie przewiduje się start 
w produkcji miedzi - mówi Justyna 
Swedura z Departament Komuni-
kacji Korporacyjnej
Jak wyjaśniają specjaliści, piece 
hutnicze są wyposażone w doły 
awaryjne, które stanowią zabez-
pieczenie ujścia ciekłego metalu. 
Zdarzenia awaryjne wynikające 
z eksploatacji agregatów hutni-
czych są wkalkulowane w ryzyko 
prowadzonej działalności i są 
objęte ubezpieczeniem odszko-
dowawczym. W celu ograniczenia 
szkód spowodowanych wystą-
pieniem awarii dotyczących nie-
kontrolowanego wyciekiem topu, 
obszary agregatów hutniczych są 
dostosowane do maksymalnego 
ograniczenia skali strat.
-Poleceniem Dyrektora HM 
Głogów, powołana została wie-
lobranżowa Komisja do ustalenia 
przyczyn wystąpienia awarii oraz 
określenia zakresu i harmonogra-
mu remontu naprawczego mającego 
na celu wprowadzenie pieca do eks-
ploatacji – mówi Justyna Swedura.

 � (inf), fot. KGHM.pl

aktualności
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Taksówka jechała ul. Sikorskiego 
w stronę ul. Odrodzenia. Pod koniec 
ul. Sikorskiego tuż przed skrzyżo-
waniem jest ostry zakręt. Na tym 
zakręcie taksówka miała zbyt dużą 
prędkość. Jej kierowca nie zapanował 
nad samochodem wjechał na kra-
wężnik i z potężną siłą przejechał tuż 
obok robotników uderzając bokiem 
w ścianę. Jeden z kafelkarzy dostał 
odpryskami ze ściany drugi zemdlał 
z wrażenia. - Potrzebna była pomoc 
medyczna, obaj mężczyźni trafili do 
szpitala na badania – poinformował 
Jan Pociecha, oficer prasowy lubiń-
skiej policji. 
Ostatecznie budowlańcy nie od-

nieśli poważnych obrażeń. Mogą 
mówić o olbrzymim szczęściu, bo 
skończyło się na strachu, a sytuacja 
była bardzo niebezpieczna. 
Na miejscu pracowali policyjni 
technicy i funkcjonariusze ruchu 
drogowego, którzy dokumentowali 
miejsce zdarzenia. - Zostało ono 
zakwalifikowane jako kolizja, 
jednak z uwagi na zagrożenie, które 
spowodował młody 23-letni kie-
rowca, do sądu został skierowany 
wniosek o odebranie prawa jazdy 
– dodaje Jan Pociecha. 
Sąd zdecyduje jaką karę poniesie 
młody taksówkarz.

 � (inf)

Komisja zbada przyczyny przepalenia konstrukcji pieca

Awaria pieca w hucie
Konstrukcja pieca konwertorowego została przepalona. Operator pieca na zwolnieniu 
lekarskim. Przyczyny awarii zbada komisja powołana przez dyrektora HM Głogów.

Za szybko!

To był moment, było hamowanie 
i uderzenie w ścianę budynku, 

którą budowlańcy obkładali właśnie 
płytkami elewacyjnymi. 



www.lubinextra.pl  •  23 sierpnia 2017 r.     5aktualności

Rozwój KGHM, plany in-
westycyjne oraz bieżące 
wyzwania jakie stoją 

przed spółką, to główne tematy po-
ruszone podczas rozmów ministra 
energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
i sekretarza stanu w ME Grzego-
rza Tobiszowskiego z zarządem 
spółki KGHM w Lubinie. Podczas 
pobytu w Zagłębiu Miedziowym 
ministrowie odwiedzili kopalnię 
Rudna w Polkowicach. Wizyta 
odbyła się 9 sierpnia 2017 r.
Kierownictwo resortu energii 
spotkało się z Zarządem KGHM 
Polska Miedź S.A. oraz kadrą kie-
rowniczą Oddziałów górniczych 
i hutniczych. – Rozmawialiśmy 
o planach rozwoju spółki, prio-
rytetach inwestycyjnych, a także 
najistotniejszych wyzwaniach 
stojących przed KGHM oraz całą 
Grupą Kapitałową – podkreślił 
minister Tchórzewski. Zwrócił 
uwagę, że plany inwestycyjne 
spółki na ok. 15 mld zł w latach 
2017-2021 wskazują, iż dzięki temu 
pozostanie ona jeszcze na dekady 
czołowym producentem miedzi 
i srebra na świecie. 

KGHM Polska Miedź w ciągu 
najbliższych lat na inwestycje prze-
każe 15 mld zł. Z tego 10 planowa-
ne jest na ulokowanie w polskie 
zasoby. – Przyszłość KGHM jest 
tutaj w Polsce, przede wszystkim 
w Zagłębiu Miedziowym. Potrze-
bujemy inwestycji w utrzymanie 
ciągu technologicznego. Funk-
cjonujemy w coraz trudniejszych 
warunkach geologicznych. Mu-
simy inwestować, by utrzymać 
poziom efektywności i produkcji 
w następnych nie tylko latach, ale 
dekadach. Mamy nowe koncesje, 
tam będziemy prowadzić w przy-
szłości eksploracje, czyli Radwani-
ce – Gaworzyce, Retków, a bieżąca 
działalność to obszar Głogowa 
Głębokiego Przemysłowego. Tam 
byliśmy dziś z ministrem, czyli na 
oddziale G -25. – mówił Radosław 
Domagalski- Łabędzki.
Z kolei wiceminister Tobiszowski, 
jako odpowiedzialny w resorcie 
energii za górnictwo, wyraził na-
dzieję, że inwestycje KGHM będą 
motorem napędowym rozwoju go-
spodarki i całego regionu. - Liczę, 
że działalność spółki na nowych 

obszarach koncesyjnych: Radwa-
nice-Gaworzyce, Retków-Ścinawa 
i Głogów Głęboki - Przemysłowy 
pozwoli myśleć o inwestycjach, 
które wydłużą funkcjonowanie 
i działalność KGHM, jako firmy 
górniczej w perspektywie wy-
kraczającej poza 2050 r. – dodał 
Tobiszowski. 
Minister Tchórzewski zwrócił 
także uwagę, że KGHM to ważna 
spółka giełdowa o strategicznym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki. 
- Zaangażowanie firm z udziałem 
Skarbu Państwa w realizację pro-
jektów istotnych z perspektywy 
podnoszenia konkurencyjności 
oraz innowacyjności gospodarki 
ma kluczowe znaczenie. Spółka 
przykłada wielką wagę do opty-
malizacji prowadzonych procesów 
i realizowanych inwestycji, a także 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa 
energetycznego, zważywszy na 
znaczny poziom konsumpcji 
przemysłu górniczo-hutniczego 
– podkreślił minister Tchórzewski. 
Prezes KGHM podkreślił, że 
zarząd dołoży wszelkich starań, 
aby zapewnić stabilną przyszłość 

zarówno samej Spółce jak i całej 
Grupie Kapitałowej. – Naszym 
priorytetem są inwestycje krajo-
we, które są podstawą istnienia 
i rozwoju KGHM. Proces udostęp-
niania złoża w obszarze Głogowa 
Głębokiego – Przemysłowego oraz 
proces modernizacji pirometalur-
gii przebiegają pomyślnie. Siłą 

napędową Polskiej Miedzi jest 
Dolny Śląski i to się nie zmieni. 
Mamy tu perspektywy rozwoju na 
rzecz regionu i gospodarki kraju. 
Inwestycje, stabilna produkcja 
i rozwój to nasze cele – dodał. 
Zwrócił także uwagę, że spółka 
kontynuuje intensywne działania 
zmierzające do podniesienia efek-
tywności aktywów zagranicznych. 
Ministrowie Tchórzewski i Tobi-
szowski podczas wizyty w KGHM 
odwiedzili również Zakłady 
Górnicze Rudna, gdzie złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
pacyfikację kopalni w 1981 r. Z ko-
lei wizyta w najgłębszym oddziale 
KGHM pozwoliła zapoznać się 
ministrom z podziemnym cyklem 
produkcyjnym oraz warunkami 
pracy w kopalni miedzi.
Jak dodawał wiceminister Grze-
gorz Tobiszewski, KGHM Polska 

Miedź może stanowić wzór i na 
pewno jest siłą napędową dla 
całego regionu Dolnego Śląska. 
– Zetknęliśmy się z prezentacją 
nowych wyzwań związanych z głę-
bokością, na której będzie wydo-
bywane złoże. To wymaga dobrego 
przygotowania kadry menadżerskiej, 
nastawienia na innowacyjność, nowe 
technologie i dobrze zorganizowanej 
kopalni. Tu kadra menadżerska jest 
bardzo mocno nastawiona na inno-
wacyjność, na nowe technologie, 
na nowe systemy zarządzania. To 
bardzo dobrze rokuje jeśli chodzi 
o przyszłość KGHM – dodawał 
wiceminister. 
W wyniku zmian organizacyjnych 
i likwidacji Ministerstwa Skarbu, 
KGHM Polska Miedź znalazła 
się pod nadzorem Ministerstwa 
Energii, które posiada 31,79 proc. 
udziałów w Spółce. 

Minister Energii w KGHM
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszewski odwiedzili Lubin. Podczas wizyty 
spotkali się z zarządem KGHM Polska Miedź. Rozmawiano o wyzwaniach, jakie stoją przed miedziową spółką 
podczas eksploatacji złoża rudy miedzi, o rozwoju i inwestycjach spółki. Minister miał okazję zjazdu do kopalni 
i przyjrzenia się procesowi technologicznemu wydobycia. 

Krzysztof Tchórzewski: KGHM to ważna spółka giełdowa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki
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Na miejscu pojawił się 
właściciel składowi-
ska, okazało się, że od 

dwóch tygodni jest to nowa osoba. 
Właściciel nie był zadowolony 
z tego co się stało i w krótkich 
słowach stwierdził – Dla mnie 
jest to ewidentne podpalenie. 
To na pewno robota osób, które 
niekoniecznie są przyjazne. Mam 
nadzieję, że policja wyjaśni całą 
sprawę.
Pytany o monitoring i działania 
związane ze składowiskiem, po-
wiedział. - Jeszcze protokołem nie 
przejąłem tego terenu, ale stanowi 
on już moją własność. Kupiłem, to 
bo widzę w tym możliwość zara-
biania pieniędzy – mówi Grzegorz 
Przerywacz, nowy właściciel 
recyklingu. - Potrzebuję czasu 
na rozpoczęcie działalności, choć 
już niektóre prace mają miejsce. 
Przerywacz zapowiada, że chce tu 
uruchomić linię do przerobu tych 
odpadów i zacznie ich wywoże-
nie. - chcę prowadzić uczciwy 
biznes w porozumieniu z lokal-
nymi władzami i mieszkańcami. 
Pierwsza rozmowa miała już 
miejsce podczas pożaru z kilkoma 

radnymi u gminnymi urzędnika-
mi. Nowy właściciel nakreślił im 
swoje plany, zapowiedział, że 
chce rozmawiać o problemach, 
bo zależy mu na ich rozwiązy-
waniu, a nie zaognianiu. Norbert 
Grabowski, przewodniczący rady 
gminy Lubin nie ukrywał, że 
jeżeli będzie tak jak nowy wła-
ściciel mówi, to jest nadzieja na 
faktyczne rozwiązanie problemu 
recyklingu w Kłopotowie i pro-
blemów, które to składowisko 
generuje dla okolicznych miesz-
kańców.
Grzegorz Przerywacz, chce 
w Kłopotowie rozpocząć normal-
ną działalność. Nie uczyni tego 
bez zgód lokalnych urzędów. Do-
dajmy, że te z problemem składo-
wiska walczą od dobrych dwóch 
lat, z uwagi na powtarzające się 
pożary. Urzędnicy są bezsilni, 
choć udało się im ograniczyć 
ilość transportów, które trafiały 
na składowisko. Wprowadzili 
ograniczenie tonażu, a kiedy na 
miejsce przyjeżdżały ciężarówki 
nie było tygodnia, aby nie in-
terweniowała tu policja. Mimo 
tego śmieci z tworzyć ciągle na 

składowisku przybywało.
Gminni urzędnicy sceptycznie 
podchodzą do zmiany właściciela 
składowiska. Przypomnijmy, że 
zarządzać nim będzie kolejna 
firma. Wcześniejsze trzy miały 
pozwolenie na działalność, ale po 
pewnym czasie było ono im od-
bierane. Teraz cała procedura roz-
pocznie się od nowa. Okolicznym 
mieszkańcom pozostaje na razie 
nadzieja, że nowy właściciel zrobi 
to co mówi. Jak na razie musiał 
zderzyć się z rzeczywistością i nie-
mal agresją kilku mieszkańców, 
którzy przyszli zobaczyć kolejny 
pożar składowiska. - za to ci się 
tu wyprawia powinna być kula 
w głowę – mówił zdenerwowany 
rowerzysta z kamerą na głowie. 
Inny z mieszkańców nie dał w za-
sadzie dojść nowemu właścicielowi 
do słowa. Więc temu pozostało 
tylko wysłuchać pretensji. 
- Wiem, że narosło wokół tego 
miejsca dużo negatywnych emocji 
- – mówi Grzegorz Przerywacz. - 
Nie chcę aby mnie łączono z tym 
co było tu poprzednio. Ja chcę tu 
prowadzić uczciwy biznes.

 � (pit)

Zarząd KGHM Polska Miedź 
S.A. i Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu 
Miedziowego zawarły 
porozumienie, które 
kończy trwający od 11 
kwietnia spór zbiorowy.

– Podpisane porozumienie kończy 
wielomiesięczne, trudne rozmowy, 
które umożliwiły uzyskać satys-
fakcjonujący dla obu stron kom-
promis. Chciałbym podziękować 
naszym partnerom społecznym za 
profesjonalizm i zaangażowanie. 

Wypracowaliśmy rozwiązania, 
które pozwalają z optymizmem 
patrzeć na przyszłość KGHM. 
Dialog ze stroną społeczną jest 
jednym z priorytetów dla władz 
spółki – powiedział Andrzej Zbróg, 
dyrektor naczelny ds. zarządzania 
strategicznego, KGHM Polska 
Miedź S.A.
Związek Zawodowy Pracowników 
Przemysłu Miedziowego i Praco-
dawca uzgodniły, że w I kwartale 
2018 r. strony ZUZP podejmą 
rokowania w celu wypracowania 
sposobu zminimalizowania nega-

tywnych skutków wynikających 
z funkcjonowania podatku od 
wydobycia niektórych kopalin 
oraz zamrożenia podstawowego 
odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Pozostałe 
zapisy porozumienia dotyczą 
między innymi przeszeregowań 
pracowników, uporządkowania 
systemu premiowego oraz po-
tencjalnej możliwości rozsze-
rzania Pracowniczego Programu 
Emerytalnego na spółki Grupy 
Kapitałowej KGHM.

 � Inf. KGHM

Trwa akcja “Szkoła będzie 
wesoła II”, którą Zagłębie 
Lubin S.A., spółka należąca 
do Grupy KGHM organizuje 
z myślą o dzieciach 
z domów dziecka i ich 
pójściu do szkoły.

Przybory szkolne, które dzieci 
dostaną od klubu można przyno-
sić do kilku miejsc w mieście do 
końca sierpnia. Dzieci potrze-
bują praktycznie wszystkiego, 

co wiąże się ze szkołą.
Ubiegłoroczna akcja “Szkoła 
będzie wesoła” sprawiła wielu 
maluchom z domów dziecka sporo 
radości. Klub Zagłębie Lubin S.A. 
oraz jego partnerzy zachęcają kibi-
ców i nie tylko do pomocy w skom-
pletowaniu wyprawek szkolnych 
dla dzieci z domów dziecka na 
terenie Zagłębia Miedziowego. 
– Jest to druga akcja. Pierwsza 
cieszyła się dużą popularnością. 
To, co uda nam się zebrać zostanie 

przekazane dzieciom z okolicznych 
domów dziecka. Wychowawcy 
tych dzieci podkreślają, że na bu-
ziach dzieci rok temu pojawiły się 
uśmiechy na twarzach dzieci,które 
dostały pomoce szkolne. te dzieci 
potrzebują wszystkiego od torni-
strów po flamastry. Wszystko się 
zużywa więc będzie im przyjemnie 
pójść do szkoły z takimi samymi 
przyborami, jak ich rówieśnicy – 
mówi Zygmunt Kogut rzecznik 
klubu Zagłębie Lubin S.A. 

Nowy właściciel recyklingu w Kłopotowie zapowiada 
gruntowne zmiany

Nadzieja na
rozwiązanie
problemu
Kolejny pożar na składowisku tworzyw sztucznych w Kłopotowie wywołał 
olbrzymie emocje wśród mieszkańców. Tym razem ogień szybko został 
zauważony, dlatego szybko udało się opanować jego ognisko, choć akcja tak 
jak poprzednie też nie zakończyła się po kilkunastu godzinach. Ogień wszedł 
głęboko w składowisko i tli się wewnątrz. Konieczne jest stałe dogaszanie.

W KGHM jest porozumienie ze związkowcami

Spór zakończony

Od Zagłębia i kibiców dla dzieci



www.lubinextra.pl  •  23 sierpnia 2017 r.     7

r e k l a m a

dodatek edukacyjny

Jeśli mowa o nauce 
języków w Lubinie to 
do głowy przychodzą 
dwa miejsca: Bystrzak 
- Akademia Twórczego 
Rozwoju i Miedziowe 

Centrum Kształcenia 
Kadr, które młodych 
lubinian uczy języków 
nawet podczas wakacji 
czy ferii organizując 
wypoczynek z angiel-

DODATEK
EDUKACYJNY

2017

Nauka języków obcych i szereg atrakcji 
dla najmłodszych i nie tylko

Uczmy się
języków
obcych
Czasy, gdy obcy język znał mało kto minęły 
bezpowrotnie ....i na szczęście. Dziś chętnie 
uczymy się kilku języków, a najlepiej już od 
najmłodszych lat. Równie chętnie wykraczamy 
poza programy nauczania w szkołach i dajemy 
dzieciom możliwość rozwoju na innym niż 
podstawy programowe poziomie. W Lubinie 
nie brak szkół i placówek, które kursy 
języków obcych oferują zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym. Zobaczmy, gdzie stać się 
poliglotą, a jednocześnie dobrze się bawić?

Dzieci nie będą się nudziły. Oferta dla najmłodszych 
wpływa na lepsze poznawanie świata i rozwój dzieci 
w wieku 4-6 lat. Na pewno nie będą nudziły się na 
zajęciach.

ciąg dalszy na str. 8
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Oddać dziecko w dobre 
ręce, by móc pójść do 
pracy -to marzenie 
praktycznie każdego 
rodzica. Obawo malucha 
idącego do przedszkola 
jest wiele. Czy będzie 
pilnowany, bezpieczny, 
czysty, zadbany, czy 
nauczą moje dziecko 
czegoś pożytecznego, 
czy będą wspierać mnie 
w wychowaniu mojej 
pociechy- na wszystkie 
te pytania odpowiedzą 
sobie pozytywnie ci 
rodzice,którzy dziecko 
wyślą do Przedszkola 
Krecik w Lubinie 

Bezpieczne i twórcze miejsce 
dla maluchów w wieku już 2,5 
roku. Przedszkole Krecik boo 
nim mowa zapewnia, że dzieci 
będą się rozwijać poprzez za-
bawę, jednocześnie beztrosko 

spędzając swoje dzieciństwo. 
Opieka nad maluchami odbywa 
się według podstawy programo-
wej wychowania przedszkolne-
go. Kadra realizuje mnóstwo 
zajęć plastycznych, dydak-
tycznych, umuzykalniających, 
uczy języka angielskiego, a to 
wszystko jest oczywiście dosto-
sowane do wieku i możliwości 
podopiecznych. Podczas zajęć 
w Przedszkolu Krecik nie brak 
gier i zajęć opartych na peda-
gogice zabawy „Z zabawą i baj-
ką w świecie małego dziecka”. 
Dzieci będąc pod opieką Kre-
cika, biorą udział w zajęciach 
sportowo – ruchowych tak, by 
zrozumieć potrzeby dbania 
o własną sylwetkę, zdrowie 

i sprawność fizyczną. Opieku-
nowie postarają się uświadomić 
dzieciom ich możliwości. Wśród 
zajęć zaplanowano spotkania 
z ciekawymi ludźmi sportu 
z regonu regionu z zakresu n. 
piłki nożnej, ręcznej siatkowej, 
szermierki czy łyżwiarstwa. 
Postanowiono również pro-
wadzić elementy jogi, która 
pozytywnie wzmacnia ciało, 
wpływa na rozwój: koncentra-
cji, siły, gibkości, koordynacji 
ruchowej i równowagi. To na 
pewno korzystnie oddziałuje na 
psychikę i emocje szczególnie 
dzieci. 
Już dziś zespół Przedszkola 
Krecik zapowiada, że przewi-
dziano spotkania z logopedą 

i współpracę z poradnią psy-
chologiczno-pedagogiczną. - 
Dzięki lokalizacji przedszkola 
mamy ogromne możliwości do 
spacerów z dziećmi do oko-
licznych parków. Bliskość do 
Centrum Kultury Muza pozwoli 
też na udział w programach 
dedykowanych dla dzieci 
przedszkolnych, jak bajki 
i teatrzyki. Przewidujemy 
również wyjścia do „Sali Za-
baw Mrowisko” czy na obiekty 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Galerii. Szczegółowe 
informacje na temat naszej 
oferty oraz zapisy są możliwe 
pod numerem tel. 604-574-
827 – zachęcają prowadzący 
Przedszkole Krecik. 

Opieka, zabawa i nauka w jednym, czyli Przedszkole Krecik

skim w tle w dni wolne 
od szkoły. Co znajdzie-
my u Bystrzaka – czyli 
w Akademii Rozwoju 
Twórczego? Wśród wielu 
ciekawych kursów, na 
które 24 lipca ruszyły 
zapisy jest kurs języka 
angielskiego. Całoroczny 
cykl to zajęcia raz w tygo-
dniu od 90 do 120 minut. 
Warto wspomnieć, że 
wszystkie zajęcia w By-
strzaku prowadzone są 
przez wykwalifikowaną 
i doświadczoną kadrę 
pedagogów. Obok kursów 
angielskiego dzieci od 12 
do 13 lat znajdą ciekawy 
cykl pt. Odkrywcy wie-
dzy. Uczestnicy będą 
tam poznawać świat, 
przeżywać przygody, 
rozbudzać wyobraźnie, 
uczyć się przez zabawę, 
prowadzić eksperymenty, 
szybciej czytać. Zajęcia 
pt. „Kraina Sztuki” to 
zarówno dla przed-
szkolaków jak i dzieci 
w wieku szkolnym szereg 
artystycznych i twór-

czych przeżyć. Rzeźba, 
malowanie, biżuteria to 
niektóre słowa związane 
z tymi zajęciami. Pod 
hasłem Kolorowy świat 
kryją się zajęcia już dla 
3 – latków. Cztero - i pię-
cioletnie dzieci znajdą 
sporo atrakcji na kursie 
Tajemnicza planeta. 6 – 
latkowie nie będą nudzili 
się na zajęciach „Kraina 
przygód”. 7 i 8 letnie 
dzieci polubią zajęcia pod 
hasłem „ Wehikuł czasu”. 
Dla dzieci z przedziału 
9 – 11 lat sporo atrakcji 
znajdzie się na zajęciach 
„Drużyna wynalazców”. 
Każdy kogo interesują 
zajęcia pełne technik 
pamięci, map myśli, roz-
budzające asertywność, 
autoprezentację, uczące 
chemii, fizyki, geografii 
i języków obcych może 
skontaktować się z By-
strzakiem czyli Akademią 
Twórczego rozwoju pod 
nr telefonu 785 871 801 
lub udać się do placówki 
w Lubinie przy ulicy Bu-

downiczych LGOM 77.
Nie mniej atrakcji ję-
zykowych przygotowało 
MCKK w Lubinie, które 
już od września rusza 
z kursami językowymi dla 
dzieci, młodzieży i doro-
słych. Do wyboru są różne 
poziomy zaawansowania, 
małe grupy. W programie 
są też zajęcia z native 
speakerem, gry i insce-
nizacje w grupach dla 
dzieci. - Przygotowujemy 
do międzynarodowych 
certyfikatów i egzami-
nów. Prowadzimy też 
szkolenia na zlecenie 
firm oraz z wolnego na-
boru. Oferujemy naukę 
języków: angielskiego, 
niemieckiego, włoskiego, 
francuskiego, hiszpań-
skiego, rosyjskiego, 
polskiego dla obco-
krajowców. Po więcej 
informacji zapraszamy 
do sekretariatu przy ul. 
Odrodzenia 21. Każdy 
może też zadzwonić pod 
nr 724 555 552-mówi 
Anna Głębocka z MCKK.

r e k l a m a

ciąg dalszy ze str. 7
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ZDOB¥D� ZAWÓD W MCKK!
DLA M£ODZIE¯Y
SZKO£A BRAN¯OWA ORAZ TECHNIKUM:

GÓRNIK 

TECHNIK GÓRNIK

DLA DOROS£YCH
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

GÓRNIK 

TECHNIK GÓRNIK

ELEKTRYK

www.szkoly.mckk.pl

DODATEK EDUKACYJNY 2017

kursy i szkolenia
Jednym z powodów 
finansowych, innym 
osobistych, jeszcze 
innym po prostu się 
nie chciało - nie jest 
ważne co wpłynęło na 
to, że nie osiągnęło się 
poziomu wykształcenia 
jaki dziś by się chciało. 
Ale czy ktoś powiedział 
że już jest za późno?

Co z tego, że nie jesteśmy już nasto-
latkami, że trzeba iść do pracy, że 
może mamy jeszcze milion innych 
obowiązków – na naukę i zmianę 
poziomu wykształcenia nigdy 
nie jest za późno. Czy to możliwe 
w Lubinie? A i owszem i to w kilku 
miejscach można zadbać o szkołę, 
kurs czy zmienić zawód albo pod-
nieść kwalifikacje. 
Minął czas, gdy można nazwać cię 
młodzieżą w wieku szkolnym? Nie 
zdobyłeś zawodu i wykształcenia 
gdy był na to przysłowiowy czas? 
Nic straconego, bo jak się okazuje 
w Lubinie jest sporo możliwości by 
skończyć szkołę, zrobić nowy kurs 
zawodowy lub zmienić po prostu 

dotychczasowe wykształcenie. 
Sporo możliwości daje Royall 
College które mieści się przy 
ulicy Odrodzenia 34 w Lubinie. 
To Centrum Edukacyjne już dziś 
ogłosiło nabór do bezpłatnych 
szkół: Studium Zawodowego 
i Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych. Nie ma znaczenia ile 
ma się lat . Studium Zawodowe jest 
dla tych którzy skończyli szkołę 
średnią a chcą zdobyć zawód 
techniczny. Tu mamy do wyboru 
bezpieczeństwo i higienę pracy, 
administrację i rachunkowość 
oraz jedyny płatny kierunek 
technik usług kosmetycznych. 
Ci,którym jak dotąd nie poszło ze 
średni wykształceniem, maja 8 
klas szkoły podstawowej lub tylko 
gimnazjum czy szkołę zawodową 
znajdą dobre warunki w Liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych. 
Ci którzy zdecydują się na naukę 
w Royal College poza wspomnia-
nym technikum kosmetycznym 
nie płacą za zajęcia. Wystarczy, że 
będą chodzili na zajęcia sumien-
nie, z minimum 50% frekwencją. 
Więcej szczegółów można znaleźć 

Uwaga dorośli:
- kurs, szkoła,
nowy zawód –
są w Lubinie możliwe

ciąg dalszy na str. 10
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na stronie www.royalcollege.edu.
pl lub w sekretariacie szkoły albo 
tez pod nr telefonu 76 844 30 30.
W placówce Recentia przy ulicy 
Piłsudskiego 10/1 w Lubinie czeka 
również sporo atrakcji z zakresu 
kształcenia. Tam do dyspozycji 
chętnych jest Policealna Szkoła 
Zawodowa, Policealna Szkoła 
Medyczna, Liceum Ogólno-
kształcące dla Dorosłych oraz 
Gimnazjum Dla Dorosłych. Poli-
cealna Szkoła Zawodowa kształci 
w kilku kierunkach: opiekun 
osoby starszej, technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawial-
nej, opiekunka dziecięca, technik 
usług kosmetycznych, technik 
rachunkowości, weterynarii, 
informatyk, technik BHP czy 
technik archiwista, administracji 
albo opiekun domu pomocy spo-
łecznej lub asystent osoby niepeł-
nosprawnej. Jak widać wybór jest 
ogromny, wystarczy tylko chcieć. 
Podobnie jest z Policealną Szkołą 
medyczną w Recentii. Tam można 
zdobyć zawód na kierunku technik 
sterylizacji medycznej, technik 
masażysta, higienistka stomato-

logiczna czy opiekun medyczny. 
Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Recentii trwa o dwa 
semestry dłużej, czyli w sumie trzy 
lata ale również pozwala na zdoby-
cie upragnionego wykształcenia.
Komu mało możliwości w Recen-
tii i Royal College może udać się 
do MCKK, gdzie do dyspozycji 
są szkoły zarówno dla młodzieży 
jak i dla dorosłych. Ci ostatni 
mogą zdobyć nowe kwalifikacje 
zawodowe na kursach górnik 
eksploatacji podziemnej w trybie 
wieczorowy dwa razy w tygodniu 
lub tryb weekendowym dwa razy 
w miesiącu. Kurs ten startuje 
we wrześniu. Jest też technik 
górnictwa podziemnego, ślusarz 
i elektryk prowadzone w trybie 
weekendowy, elektryk - tryb  
MCKK oferuje również kursy 
przygotowujące do zdania 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w trybie 
eksternistycznym. Krótkie, inten-
sywne kursy, trwające od 15 do 
20 dni odbywają się w tygodniu 
w godzinach popołudniowych. 
Oferta dotyczy kierunków: elek-

tromechanik, górnik eksploatacji 
podziemnej i przeróbki kopalin 
stałych. W placówce prowadzony 
jest też kurs dofinansowany ze 
środków unijnych. To spawanie 
metodą MMA. Kurs rozpoczę-
cie 4 września, a zakończenie 4 
października. Pozwala uzyskać 
Uprawnienia Instytutu Spawal-
nictwa w Gliwicach. Więcej 
informacji można na ten temat 
uzyskać w sekretariacie przy 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 84 
w pokoju 3 lub pod nr telefonu 
665 444 472.
MCKK nie zapomniało o mło-
dzieży. Prowadzi kształcenie 
w kilku miejscach w Zespole 
Szkół Miedziowego Centrum 
Kształcenia Kadr,w szkole 
dziennej dla młodzieży, w szko-
le branżowej I stopnia dawniej 
Zasadniczej Szkole Zawodowej 
na kierunku górnik eksploata-
cji podziemnej, w technikum 
w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego. Młodzi ludzie 
mogą zapytać o kształcenie w se-
kretariacie przy ul. Osiedlowa 7b 
lub pod nr telefonu 607 784 654.

DODATEK EDUKACYJNY 2017

kursy i szkolenia

ciąg dalszy ze str. 9
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Głogowie to odpowiedź dla 
każdego, kto szuka bezpłatnych 
studiów na ciekawym kierunku, 
dogodnych warunków do nauki 
czy dostępu do programów wspie-
rających studentów. Rekrutacja 
na rok akademicki 2017/18 na tę 
uczelnię trwa. W tym miejscu trze-
ba podkreślić, że PWSZ z Głogowa 
oferuje o tyle atrakcyjną ofertę, że 
proponowane kierunki i program 

nauczania opierają się na współ-
pracy zarówno ze środowiskiem 
członków rad kół ponadgimnazjal-
nych, którzy wiedzą czego poszu-
kują przyszli studenci a z drugiej 
strony z konwentem złożonym 
z pracodawców i samorządowców, 
którzy dokładnie wiedzą jakich 
przyszłych pracowników potrzeba 
w regonie. Trzeba przyznać, że od 
jakiegoś czasu studenci PWSZ 
mogą liczyć na płatne praktyki, 

a to w związku z przystąpieniem 
uczelni do ministerialnego pro-
gramu, który zapewnia półroczne 
praktyki płatne w wysokości 
najniższego krajowego wynagro-
dzenia miesięcznie. Stacjonarne 
kierunki w PWSZ w Głogowie są 
bezpłatne,a na liście oferowanych 
kierunków studiów, oprócz prowa-
dzonych dotąd studiów inżynier-
skich na automatyce i robotyce oraz 
metalurgii, a także licencjackich 

na ekonomii i pedagogice, poja-
wiły się nowe kierunki: finanse 
i rachunkowość, nowe media, 
pielęgniarstwo, a także studia ma-
gisterskie na kierunku pedagogika. 
Studenci PWSZ mają też szanse 
na stypendia w ramach programu 
Erasmus+ ,który otwiera drogę 
na praktyki studenckie za granicą 
i realizowanie część programu 
studiów w europejskich uczel-
niach partnerskich. Uczelnia ma 

do dyspozycji swoich studentów 
profesjonalne zaplecze laborato-
ryjne, jak pracownia automatyki 
i robotyki, fizyczna, informatycz-
na, laboratorium chemiczne oraz 
nowość pracownię umiejętności 
pielęgniarskich wyposażoną w naj-
nowocześniejszy sprzęt. Rekrutacja 
kandydatów na PWSZ trwa do 22 
września. Więcej informacji na 
www.pwsz.glogow.pl.
Nieco bliżej Lubina jest Uczelnia 

Jana Wyżykowskiego która na rok 
akademicki prowadzi rekrutację 
na 2017/2018 studia licencjackie 
I stopnia, których ukończenie 
związane jest z uzyskaniem tytułu 
zawodowego licencjata. Studia 
trwają 3 lata. Po ich ukończeniu 
można kontynuować naukę na 
studiach II stopnia, m. in. w UJW 
i zdobyć drugi zawód, zwiększając 
swoją atrakcyjność na rynku pracy. 
Wśród wielu ciekawych kierunków 

W Zagłębiu Miedziowym
jest gdzie studiować
Dyplom magistra lub inżyniera wciąż jest w zasięgu ręki. Co ciekawe region Zagłębia Miedziowego daje 
naprawdę dużo możliwości. Ciekawy kierunek znajdzie najbardziej wybredny przyszły student. Uczelnia PWSZ 
w Głogowie, UJW w Polkowicach i WWSSE w Legnicy prowadzą rekrutację, a jest w czym wybierać.

Na studia nigdy nie jest za późno

ciąg dalszy na str. 12

dodatek edukacyjny
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są Stosunki międzynarodowe, 
administracja, pedagogika, za-
rządzanie. Na polkowickiej uczelni 
nie brak studiów technicznych 
I stopnia, które trwają 3,5 roku. Ich 
ukończenie pozwala na zdobycie 
tytułu zawodowego inżyniera. 
Po studiach można kontynuować 
kształcenie na studiach II stopnia, 
zarówno w UJW, jak i w innych 
ośrodkach akademickich w Polsce 
i pozostałych krajach UE. Wśród 
kierunków studiów inżynierskich 
są górnictwo i geologia, mecha-
tronika, informatyka, logistyka, 
zarządzanie i inżynieria produkcji. 
Na Uczelni Jana Wyżykowskiego 
można też kształcić się na studiach 
magisterskich na kierunku zarzą-
dzanie, stosunki międzynarodowe, 
mechatronika i co jest nowością 
prawo, które są pięcioletnimi, 
jednolitymi, prawniczymi studiami 
magisterskimi. Wszystkie niezbęd-
ne informacje zarówno na temat 
nowego kierunku, jak i tych, które 
istnieją na UJW w Polkowicach 
i oddziale zamiejscowym w Lubi-
nie można uzyskać pod nr telef. 76 
746 53 53lub na drodze mailowej 
sekretariat@ujw.pl w głównej 
siedziba Uczelni w Polkowicach. 
Oddział zamiejscowy w Lubinie 

odpowie na wszystkie pytania pod 
nr telef. 76 749 89 28 lub w formie 
mailowej wz@ujw.pl Ogólne 
informacje na temat UJW można 
znaleźć pod adresem www.ujw.pl
Od 2016 roku w Legnicy ludziom, 
którzy chcą zdobyć wyższe wy-
kształcenie służy Zamiejscowy 
Wydział Nauk Społecznych 
Wielkopolskiej Wyższej Szkoły 
Społeczno – Ekonomicznej w Śro-
dzie Śląskiej. Trwająca tam rekru-
tacja na rok akademicki 2017/18 
pozwala kształcić się na kierunku 
pedagogika na specjalnościach: re-
socjalizacja i socjoterapia, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna, 
doradztwo zawodowe i edukacyjne 
z animacją społeczno – kulturową, 
pedagogika opiekuńczo - wycho-
wawcza z terapią pedagogiczną, 
edukacja wczesnoszkolna i przed-
szkolna i język angielski, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna 
i język niemiecki. Na kierunku 
ekonomia jest nie mniej specjal-
ności, bo do wyboru przyszłych 
studentów mamy: ekonomikę 
przedsiębiorstw i zarządzanie 
kadrami, finanse, bankowość 
i ubezpieczenia, rachunkowość 
finansową, ekonomię przestrzen-
ną, handel krajowy i zagraniczny. 

Jak podkreśla dziekan Andrzej 
Stasiek, raport opracowany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego przedstawiający 
sytuację absolwentów szkół wyż-
szych w Polsce na rynku pracy 
od momentu uzyskania dyplomu, 
mówi że niemal 100% absolwen-
tów WWSSE w Środzie Wlkp. 
po uzyskaniu dyplomu w ciągu 
pierwszego roku pracuje już na 
umowę o pracę. Na zamiejscowym 
wydziale kształceniem studen-
tów zajmuje się ta sama kadra, 
a zatem nie trudno o wnioski, że 
studenci zdobywający dyplomy 
na legnickiej WWSSE mają 
równie wielkie szanse na natych-
miastowe zatrudnienie jak ich 
koledzy z innego regionu. Więcej 
informacji na temat kształcenia 
na tej uczelni można uzyskać 
bezpośrednio w legnickiej pla-
cówce przy ulicy Radosnej 17, na 
stronie internetowej www.wwsse.
pllub pod numerem telefonu 518 
695 721.
Wszystkim przyszłym studentom 
życzymy powodzenia i słusznego 
wyboru kierunku oraz uczelni na 
którą pójdą. Warto pamiętać, że 
na naukę nigdy nie jest za późno 
wystarczy tylko chcieć.

ciąg dalszy na str. 12

dodatek edukacyjny
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To, że Państwową Wyż-
szą Szkołę Zawodową 
w Głogowie wybiera coraz 

więcej osób nie jest przypadkiem. 
Studia stacjonarne w PWSZ 
w Głogowie są bezpłatne, co jest 
niezwykle ważne dla młodych 
ludzi. Uczelnia w ostatnich latach 
znacznie wzbogaciła swoją ofertę 

kształcenia. Na liście oferowa-
nych kierunków studiów, oprócz 
prowadzonych dotąd studiów 
inżynierskich na automatyce 
i robotyce oraz metalurgii, a także 
licencjackich na ekonomii i peda-
gogice, pojawiły się nowe kierunki: 
finanse i rachunkowość, nowe 
media, pielęgniarstwo, a także 

studia magisterskie na kierunku 
pedagogika. Ale to nie jedyne atuty 
głogowskiej uczelni.
Programy nauczania na wszystkich 
kierunkach mają profil prak-
tyczny, co oznacza zwiększoną 
liczbę godzin praktyk oraz zajęć 
warsztatowych i laboratoryjnych. 
Współpraca uczelni z przedsię-
biorstwami różnej branży pozwala 
studentom zdobywać doświad-
czenia i nawiązywać kontakty 
z przyszłymi pracodawcami już 
w trakcie nauki. Pomaga w tym 
także realizowany przez uczelnię 
program MNiSW, pozwalający 
na organizowanie półrocznych 
płatnych praktyk u pracodawców.
Studenci korzystają też z możliwo-
ści, jakie daje program Erasmus+. 
Dzięki stypendiom, które zapewnia 
program, chętni odbywają praktyki 
studenckie za granicą, a także 
mogą realizować część programu 
studiów w europejskich uczelniach 
partnerskich.
Nie bez znaczenia jest także poziom 

bazy dydaktycznej. PWSZ w Gło-
gowie dysponuje profesjonalnymi 
pracowniami specjalistycznymi, 
np.: pracownią automatyki i robo-
tyki, fizyczną, informatycznymi, 
laboratorium chemicznym, a od tego 
roku także pracownią umiejętności 
pielęgniarskich wyposażoną w naj-
nowocześniejszy sprzęt.
Coraz więcej osób stawia na zdo-
bycie zawodu i wykształcenia, 
łącząc naukę z pracą, a często także 
z rodzicielstwem. Bliskość uczelni 
od miejsca zamieszkania, a także 
uczelniany Żłobek „Maluch” 
i atrakcyjny system stypendialny 
z pewnością są dodatkowymi 
argumentami przemawiającymi 
za podjęciem studiów w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Głogowie.

Za studia nie trzeba płacić!
Każdy, kto szuka bezpłatnych studiów na ciekawym kierunku, dogodnych warunków do nauki, czy dostępu do programów wspierających studentów, powinien zapoznać 
się z ofertą głogowskiej uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia w roku akademickim 2017/2018. 
Pierwszy, lipcowy nabór pokazuje, że na studia w Głogowie decyduje się coraz więcej osób. Dla naprawdę zdecydowanych i chętnych znajdzie się jeszcze miejsce.

Rekrutacja kandydatów 
potrwa do 22 września, 

Szczegóły można znaleźć 
na www.pwsz.glogow.pl.

t s  2 3 0 8 1 7 - 1 0 2

dodatek edukacyjny
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Kontroli poddawany był zarówno szpital w Lubinie, jak i przychodnia, oraz placówki w Głogowie, Legnicy oraz Rudnej

MCZ S.A. po recertyfikacji
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie od dłuższego czasu posiada wszystkie 
certyfikaty ISO. Co trzy lata MCZ poddaje się tak zwanej recertyfikacji. Dziś medyczna spółka 
jest po kolejnym takim procesie. Kolejny już raz otrzymała certyfikaty pod kątem Systemu 
Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego i System Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Czym jest certyfikat? Jak 
czytamy w encyklopedii 
PWN nazwa wywodzi 

się ze średniowiecza, a z łaciny 
certificatus oznacza nic innego, 
jak „poświadczony”. Zatem cer-
tyfikat to zaświadczenie, dowód 
zapewniający, że wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub przepisem prawnym. 
W Polsce każda szanująca się i bę-
dąca na bardzo dobrym poziomie 
firma chce mieć takie świadectwa. 

Stara się zatem ciągłą pracą o to, 
by wyznaczone jednostki po 
skrupulatnych kontrolach wysta-
wiły certyfikaty. Polskie Centrum 
Akredytacji upoważniło w kraju 
31 jednostek do przeprowadzania 
takich kontroli i wystawiana do-
kumentów.
MIEDZIOWE CENTRUM ZDRO-
WIA S.A. po kontroli przepro-
wadzonej przez firmę ISOCERT, 
26 lipca 2017 roku otrzymało 
Certyfikat Systemu Zarządzania 

ISO. W zakres certyfikacji wcho-
dzą usługi medyczne w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej i ob-
razowej, profilaktyki i promocji 
zdrowia, pomocy doraźnej, lecznic-
twa ambulatoryjnego POZ i specja-
listycznego, leczenia szpitalnego 
zachowawczego i zabiegowego, 
medycyny pracy oraz rehabili-
tacji. - Uzyskaliśmy wszystkie 
potrzebne certyfikaty na kolejne 
trzy lata. Dotyczy to nie tylko szpi-
tala, ale wszystkich przychodni, 

laboratoriów, jednym słowem 
wszystkich naszych jednostek. 
Byliśmy sprawdzani pod kątem 
bezpieczeństwa informacji, prze-
pływu informacji, prowadzenia 
wszelkiej dokumentacji, bezpie-
czeństwa informatycznego również 
- mówi Piotr Milczanowski, prezes 
zarządu “MCZ” S.A. W Lubinie. 
-To kolejna recertyfikacja. Nasza 
firma pracuje na to cały czas. To nie 
jest tak, że co trzy lata się spinamy. 
Co roku jesteśmy kontrolowani 
również wyrywkowo. Ta ostatnia 
kontrola była kompleksowa pod ką-

tem certyfikatu ISO. Utrzymujemy 
dobry poziom bez przerwy - dodaje 
prezes Milczanowski.
Kontroli pod kątem recertyfikacji 
poddawany był zarówno szpital 
w Lubinie, jak i przychodnia, 
oraz placówki w Głogowie przy 
ulicy Sportowej 1B, Legnicy przy 
Okrzei 14A oraz Rudnej przy ulicy 
Polnej 3.
Kontrolowano i wystawiono 
certyfikaty w zakresie Systemu 
Zarządzania Jakością, Systemu 
Zarządzania Środowiskowego 
i System Zarządzania Bezpieczeń-

stwem i Higieną Pracy.
“MCZ”S.A . od lat otrzymuje 
wszelkie świadectwa wysokiej 
jakości i wyróżnienia. Na koncie 
spółki są takie laury jak Perła 
Medycyny, Liderzy Ogólnopol-
skiego Systemu Ochrony Zdrowia, 
Diamenty Forbesa, nagroda Fair 
Play, Gazela Biznesu, Skrzydła 
Zdrowego Biznesu, Czyste lecze-
nie – Czysty szpital, Bezpieczny 
Szpital, a od 2008 roku Certyfikaty 
ISO. Ostatni Certyfikat ISO ważny 
jest od 30 lipca 2017 do 29 lipca 
2020 roku.

r e k l a m a

promocja zdrowia
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Lekarz to zawód, który 
powinien być wyko-
nywany z powołania, 

a Jacek Galas, koordynator 
oddziału okulistyki szpitala 
MCZ w Lubinie tak właśnie 
pełni swoją misję wobec 
pacjentów. Emeryci i renciści 
z Zakładu Emerytalno – Ren-
towego skupiającego w swoich 
szeregach byłych policjantów 
z wiekiem coraz częściej korzy-
stają z pomocy doktora Galasa 
i jego personelu. – Korzystamy 
ze służby zdrowia coraz czę-
ściej. Wiek nas do tego zmusza. 
Dlatego utrzymujemy częsty 
i ścisły kontakt z doktorem 
Galasem i jego personelem. 
Wiek nas dosięga, a co za tym 
idzie coraz częstsze problemy 
ze wzrokiem. Widzimy więc, 
jak cały personel nas przyjmuje, 
jak dba o nas i dlatego posta-
nowiliśmy wystąpić o medal 
dla ordynatora Jacka Galasa, 
którego to jest zasługa – mó-

wił Ryszard Krycki, prezes 
ZWZER okręg Lubin.
Doktor Jacek Galas wypełnia 
swój zawód od 27 lat i jak 
mówi to jego pierwszy medal, 
który mocno go zaskoczył. – 
Poproszono mnie o spotkanie. 
Prezes był bardzo tajemniczy 
i nie miałem pojęcia co się 
będzie działo. Tym bardziej 
jestem zaskoczony. To pierwsze 
odznaczenie w mojej pracy za-
wodowej. Bardzo mi miło, że 
mogę pomagać choć szkoda, że 
nie mamy większych limitów. 
Staramy się, jak możemy. Teraz 
jest większa nadzieja dla pa-
cjentów, bo kontrakt z NFZ jest 
zwiększony prawie dwukrotnie. 
Dzięki temu możemy operować 
dwa razy więcej, zwłaszcza na 
zaćmę. Patrzymy w przyszłość 
optymistycznie. jesteśmy 
w sieci szpitali na II poziomie 
referencyjnym, a w związku 
z tym horyzonty naszego 
przyszłego działania nabierają 

kształtów i chyba będzie coraz 
lepiej – mówił wzruszony Jacek 
Galas koordynator oddziału 
okulistycznego MCZ w Lubinie. 
Galas pytany o tajemnicę 
zawodu dobrego lekarza 
mówi krótko – tak traktować 
pacjenta, jak byśmy chcieli, by 
traktowano naszych bliskich. 
– Kiedy jestem zmęczony, 
a to się zdarza, bo pacjentów 
przybywa, a lekarzy niestety 
nie, i kiedy nie chce nam się 
czasami tłumaczyć, nie chce 
się podchodzić do wszystkiego 
z empatią, wtedy przypomi-
nam sobie tę formułę, którą 
sobie na początku mojej pracy 
wymyśliłem “a gdyby tak po-
stąpił lekarz z twoją mamą, to 
jakbyś się czuł ?” i natychmiast 
wraca chęć do pracy i mija wy-
palenie. To dobra rada dla moich 
młodych kolegów, którą staram 
się im przekazywać – mówi 
doktor Galas. 

 � (inf)

*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat

Możemy pochwalić się dobrą służbą zdrowia jest kolejne wyróżnienie

Medal dla okulisty z MCZ
Dobroć, empatia, zrozumienie, cierpliwość – takie cechy ma ordynator okulistyki w szpitalu MCZ S.A. w Lubinie Jacek Galas i za to 
emeryci i renciści ze Związków Zawodowych Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA okręg Lubin postanowili nadać mu złoty medal. 
Wyróżnienie przyznano za zasługi w leczeniu. Doktor nie krył zaskoczenia i wzruszenia. Jak mówił – to jego pierwszy medal w życiu.

KGHM
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Nasza pierwsza wyprawa 
do Indochin była wielkim 
wydarzeniem. Spodzie-

waliśmy się wielu niezapomnia-
nych wrażeń bo już same nazwy 
państw, które mieliśmy odwiedzić 
były dla nas egzotyczne. Tajlandia, 
Laos, Kambodża, Wietnam... Do 
niedawna taka podróż nawet nam 
się nie śniła, dlatego z wypiekami 
na twarzy szukaliśmy wszelkich 
informacji na temat tego zakątka 
Azji. Wśród pięknych zdjęć taj-
landzkich świątyń znaleźliśmy 
niemniej fascynujące fotografie 
z farm słoni. Oczami wyobraźni 
widzieliśmy siebie na grzbietach 
tych majestatycznych zwierząt. 
Wtedy nie mieliśmy zielonego 
pojęcia o cenie, jaką płacą te 
zwierzęta by zadowolić turystów.
Słoń to kilkutonowe, wielkie zwie-

rzę – symbol Tajlandii. Z jednej 
strony uważane jest za święte 
i przynoszące szczęście oraz dobro-
byt, z drugiej zaś wykorzystywane 
do ciężkiej pracy przy budowie tam 
i wycince drzew. Ale najgorsze jest 
to, że słonie zmuszane są do wo-
żenia turystów i pokazywania im 
niewiarygodnych wręcz sztuczek. 
Żeby zaspokoić naszą próżność 
przechodzą istne obozy tortur. Kie-
dyś tego nie wiedzieliśmy, wierzy-
liśmy w bajeczki opowiadane przez 
przewodników, że umiejętności 
tych zwierząt są wynikiem ich nie-
samowitej inteligencji. Owszem, 
słonie są bardzo mądre, ale same 
na pewno nie nauczą się wozić na 
grzbietach turystów, zwłaszcza, że 
ich kręgosłupy kompletnie do tego 
się nie nadają.
Nasze spotkanie ze słoniami miało 

miejsce w okolicach miasteczka 
Chiang Mai. Pojechaliśmy na 
popularną wśród turystów farmę 
przedstawianą jako szpital dla tych 
zwierząt. Oficjalnie było tam 60 
słoni, z czego 19 pracowało dla 
turystów zdobywając w ten sposób 
środki na leczenie pozostałych. 
Wtedy byliśmy szczęśliwi, że 
możemy pomóc. Dopiero po la-
tach przypomnieliśmy sobie fakty 
świadczące o nieprawdziwości tych 
słów. Na farmę tłumnie przyby-
wali żądni wrażeń turyści, słonie 
pracowały bez wytchnienia. Przy 
bramie wszystkich witała słonica, 
przywiązana do pala krótkim łań-
cuchem. Obok, poganiane przez 
opiekuna w stronę zachwyconych 
ludzi zdezorientowane maleńkie 
słoniątko, zbierało pieniądze za 
czerwoną wstążkę uwiązaną na 

szyi. Co pół godziny odbywał się 
pokaz dla kolejnych grup. Słonie 
grały na organkach, kręciły hula-
-hop, stawały na dwóch nogach, 
grały w piłkę i golfa, tańczyły 
i wyciągały z torebek ukryte 
banany. Kiedy zaczęły malować 
obrazy ich precyzja i talent za-
chwyciły wszystkich. Zdaliśmy 
sobie sprawę, że są zdolniejsze od 
nas. Oczywiście obraz taki można 
kupić, ale trzeba wysupłać niezłą 
sumkę. Teraz wiemy, że dla naszej 
próżności przeszły gehennę, która 
trwa nadal podtrzymywana meta-
lowym hakiem. Dziś na pewno nie 
wybralibyśmy się do takiej farmy.
Kolejny przykład barbarzyństwa 
wobec zwierząt widzieliśmy 
w Afryce. Wybieraliśmy się do 

Maroka. Wszystkie foldery za-
chęcały do podróży fotografią 
kóz na drzewie, to symbol tego 
kraju. W przewodnikach wyczy-
taliśmy, że zwierzęta chodzą po 
gałęziach w poszukiwaniu liści 
i owoców drzewa arganowego 
zwanego Drzewem Życia. Pestki 
zawierają ceniony w medycynie 
i przemyśle kosmetycznym olej 
arganowy, trudno je otworzyć, więc 
olej wytwarza się z nadtrawionych 
przez kozy nasion. W podobny 
sposób z nadtrawionych ziaren 
pozyskuje się najdroższą na świecie 
kawę luwak. W południowym 
Maroku rośnie ok. 21 mln. drzew 
arganowych i tam faktycznie kozy 
wspinają się na nie, ale na trasach 
turystycznych zwierzęta są przy-

wiązane do gałęzi i praktycznie 
nie mają możliwości ruchu. Tkwią 
w niezmiennej pozycji przez cały 
dzień w niesamowitym upale bez 
wody i pożywienia. Autokary za-
trzymują się, turyści cykają fotki 
płacąc dolarami za tą przyjemność, 
a opiekunowie leżą w cieniu drzew 
czekając na kolejny „przyjazd” 
gotówki.
To tylko 2 przykłady pokazujące 
okrucieństwo, do którego w nie-
świadomości przykładamy rękę. 
Nie trzeba jechać na koniec świata, 
by się o tym przekonać. Konie, 
owieczki i psy w Zakopanym są 
dowodem, że i u nas w Polsce pro-
ceder ten kwitnie pomimo ustaw 
i zakazów. 

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska 

Przejażdżka na słoniu to wielka atrakcja dla każdego turysty. Wszystkie biura podróży, kolorowymi zdjęciami, zachęcają do skorzystania z takiej oferty.

Zabawa dla turystów
– cierpienie dla zwierząt

podróże
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Prosto ze stacji benzynowej „wleciał” 
w ul. Hutniczą, tu przejechał na 
czerwonym świetle na skrzyżowa-

niu z AL. Kaczyńskiego i ten sam manewr 
wykonał na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła 
II. Motocykl pędził dalej w kierunku Al. 
Maczka. Tam zawrócił, licząc najprawdopo-
dobniej, że przyspieszenie „przecinaka” po-
zwoli umknąć policyjnemu BMW. Radiowóz 
był jednak cały czas „na ogonie” motocykla, 
a za kierownicą siedział jeden z najbardziej 
doświadczonych funkcjonariuszy ruchu dro-
gowego w Lubinie. Motocyklista wracając 
w kierunku skrzyżowania z Jana Pawła II 
z dużą prędkością wpadł w poślizg uderzył 
w krawężnik, położył motor i zaczął uciekać 
na piechotę w kierunku Ustronia IV. Funk-
cjonariusze opuścili radiowóz i po krótkim 
pościgu zatrzymali delikwenta. 
Mężczyznę ucieczka będzie sporo koszto-
wała. Najpoważniejszym zarzutem poza 
niezatrzymaniem się do kontroli i ucieczką 
(po zmianie przepisów za ucieczkę kara do 
5 lat pozbawienia wolności), jest jeszcze 
szereg wykroczeń drogowych, z których 
przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie 
zabudowany i dwukrotne przejechanie przez 
skrzyżowania na czerwonych światłach 
dopełnią surowej kary.

Poszukiwany wpadł
w trakcie ucieczki w Lubinie

Wyjeżdżał ze stacji benzynowej 
na drodze nr 3. W tym momencie, 
w tym miejscu jechało 
nieoznakowane BMW lubińskiej 
policji. Motocyklista zaczął się 
dziwnie zachowywać i rozpoczął 
ucieczkę przed radiowozem. 

Tradycyjnie dożynki 
rozpoczęto od 
dziękczynnej mszy świętej 
odprawionej w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ścinawie, 
którą gościnnie 
poprowadził ks. prałat 
Bogdan Kaczorowski. Po 
nabożeństwie starostowie 
dożynek, w tym roku byli 
to Michał i Renata Siwak 
z Lasowic, poprowadzili 
barwny korowód na 
błonie, gdzie odbyła się 
dalsza część tegorocznego 
święta plonów.

Zespół Siedlecka Nuta rozpoczął 
występy artystyczne na plene-
rowej scenie prezentując w tzw. 
obrzędzie chleba cały proces 
jego powstawania, począwszy 
od przygotowania pola, poprzez 
wysiew ziarna, żniwa a na wypieku 
kołacza skończywszy. Zgodnie ze 
zwyczajem starostowie dożynek 
przekazali chleb wypiekany z mąki 
przygotowanej ze zbóż zebranych 
w czasie tegorocznych zbiorów 
burmistrzowi Ścinawy, który 
razem ze starostą lubińskim po-
dziękował rolnikom za ich ciężką 
pracę. Następnie szef ścinawskiego 
samorządu, starosta oraz radni 
podzielili się chlebem z gośćmi 
i zgromadzonymi mieszkańcami.
Dożynki uświetniły występy róż-
nych zespołów, głównie lokalnych 
z powiatu lubińskiego. Muzyczną 
gwiazdą wieczoru był Ivan Koma-
renko, który swoimi przebojami 
porwał do tańca i zabawy licznie 
zebranych uczestników ścinaw-
skiego święta plonów.
Na dożynkach nagrodzono 
najpiękniejsze wieńce z terenu 
gminy Ścinawa. W bieżącym roku 
wyróżnienie zdobyły kompozycje 
przygotowane przez sołectwa 
z Parszowic oraz Zaborowa, nato-

miast na podium znalazły się dzieła 
z Tymowej- trzecie miejsce, Dłu-
życ- drugie i Przychowej- pierwsze.
Do kolejnego etapu, czyli konkursu 
powiatowego zakwalifikowano 
dwa wieńce z gminy Ścinawa 
i jeden z gminy wiejskiej Lubin. 
Jury przyznało pierwsze miejsce 
Przychowej, drugie zajęła kom-
pozycja z Gorzycy, a na trzecim 
uplasował się wieniec z Dłużyc. 
Sołectwo Przychowa będzie 
reprezentowało powiat lubiński 
podczas tegorocznych dożynek 
wojewódzkich, które odbędą się 3 
września w Urazie, gmina Obornik 
Śląskie.

 � (inf/,scinawa.pl)

W minioną niedzielę, na ścinawskich błoniach odbyło się powiatowo-gminne święto plonów.

Rolnicy świętowali w Ścinawie
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Przez trzy dni mistrzowie pie-

karnictwa prezentować będą 

swoje wypieki, a na stoisku 

animacji piekarniczych z bli-

ska będzie można się przyjrzeć 

prawdziwym dziełom sztuki. To 

właśnie tu powstają wspaniałe 

bochny, dziesiątki form i set-

ki smaków, wypiekanych od 

początku do końca na oczach 

gości. W dłoniach cukierników 

powstają postaci z bajek i ba-

śni, kolorowe kwiaty, perły, 

zwierzątka.

Na rozpoczęcie – kolorowa 

parada chleba. Wokół jawor-

skiego Rynku w orszaku przejdą 

wszyscy ci, bez których to 

wyjątkowe wydarzenie nie 

mogłoby się odbyć - piekarze, 

cukiernicy, samorządowcy, 

zaproszeni goście, w towarzy-

stwie fantazyjnie przebranych 

uczestników święta. Piękne 

panie i przystojni panowie 

będą rywalizować o tytuł Miss 

& Mistera Ziemi Jaworskiej 2017 

oraz atrakcyjne nagrody. Ale to 

nie wszystko! 

Zapach cynamonu i przypraw 

prowadził będzie wprost do 

Piernikowa, z własnoręcznie 

tworzonymi i ozdabianymi 

przez uczestników piernikami. 

Receptury z XVI w. i współcze-

sne, a do tego kolorowy lukier, 

wysmakowane kształty, ozdoby, 

wyborny smak. Palce lizać!

Talent najznakomitszych pieka-

rzy i cukierników będzie można 

podziwiać w konkursie na Rzeź-

bę Piekarsko-Cukierniczą. 

Zgromadzeni na Rynku w Ja-

worze po raz kolejny staną 

się świadkami bicia rekordu 

na najdłuższy piernik w Polsce. 

Piernik – rekordzista mierzy 

obecnie 46 m i 10 cm. Jego 

autorem jest jaworski mistrz 

cukiernictwa Stanisław Furtak, 

właściciel piekarni-cukierni 

Martex, który nie zamierza 

spocząć na laurach i już 

zapowiedział, że podczas 

sierpniowego święta w Jawo-

rze padnie nowy rekord! Czy 

tak się stanie? Przekonamy się 

już za kilka tygodni.

Święto Chleba i Piernika to 

również muzyczna podróż 

przez dekady i gatunki mu-

zyki. Jak co roku impreza 

obfitować będzie w występy 

muzyczne w stylu folk, które 

zapewnią nam zespoły z miast 

partnerskich, m.in. z Ukrainy, 

Niemiec, Czech i Niepołomic, 

ale nie tylko... Sobotnie świę-

towanie umili muzyk przy-

były prosto z włoskiej sceny 

muzycznej, Tony BARLETTA. 

Wieczorem na jaworskim 

Rynku tradycyjnie królować 

będą polscy artyści. W piątek 

(25.08) do wspólnej zabawy 

porwie nas gwiazda electropo-

pu Natalia NYKIEL, a w sobotę 

(26.08) bawić będziemy się 

przy największych przebojach 

Grzegorza HYŻEGO. Zapowiada 

się „pyszna” zabawa.

W niedzielę organizatorzy 

nie zwolnią tempa i zaproszą 

uczestników na Dolnośląskie 

pieczenie chleba. To połącze-

nie kulinarnego show, konkursu 

i dobrej zabawy. W szranki sta-

ną uzbrojeni w mąkę i drożdże 

samorządowcy w towarzystwie 

piekarzy i cukierników, któ-

rych zadaniem będzie upiec 

najlepszy i najsmaczniejszy 

chleb charakterystyczny 

dla danej miejscowości. 

Zwycięzca otrzyma miano 

Dolnośląskiego Wypieku Ro-

ku. Smakom i zapachom nie 

będzie końca! Zwłaszcza, że 

gościem specjalnym trzeciego 

dnia Święta Chleba i Piernika 

będzie Julia Cymbaluk, zwy-

ciężczyni MasterChef Junior 2. 

Dziesięcioletnia wrocławianka 

zdradzi kilka mistrzowskich 

przepisów, poeksperymentuje 

w świecie smaków i zapachów, 

a do swojej kuchni zaprosi 

publiczność.

Wszystko to i jeszcze więcej 

do zobaczenia, usłyszenia 

i posmakowania już w ostatni 

weekend sierpnia, w dolnoślą-

skim Jaworze.

Zapraszamy!
www.schip.jawor.pl

www.facebook.com
/schip.jawor

Święto Chleba i Piernika 2017
25-27 sierpnia 2017 r. Jawor - Rynek

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Święta Chleba i Piernika - imprezy, która wyrosła z tradycji jaworskiej ziemi, z bogato 
zapisanych kart jej historii. Już dziś zapraszamy do przeżycia niezwykłej i smacznej przygody w Jaworze na Dolnym Śląsku.
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Metoda filipińskiego uzdrawiania to mistycz-
na metoda leczenia pochodząca z Dalekiego
Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co po-
twierdzają liczni pacjenci Pana Clavera PE,
jednego z najlepszych uzdrowicieli filipiń-
skich na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodzi-
ny filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez in-
tensywną koncentrację wytwarza dużą energię
wokół swych rąk, która pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamie-
niach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach ser-
ca, chorobach oczu, nerwicach oraz chorobach kobiecych i in-
nych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po 2 wizytach zeszły kamienie
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza
badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel
w piersi oraz mięśniaki na narządach rodnych. Po 3 wizytach torbiel
wchłonęła się, a mięśniaki zanikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która doku-
czała mu od kilku miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po jednej wizycie u uzdrowiciela ustąpi-
ły mi bóle kręgosłupa oraz poprawił mi się wzrok na skutek ustabilizo-
wania poziomu cukru. Dziękuję za pomoc!!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208

xxxxx claver 2x3:Layout 1 2012-07-18 13:31 Page 1

1 września - ZIELONA GÓRA
2 września - LUBIN i LEGNICA 3 września - WROCŁAW

Drzewa z podwórka 
przy Reja znikają 
sukcesywnie. Lilaki i śliwy 
przeszły do historii. 
Jak mówią mieszkańcy 
budynków przy ulicy 
Reja drzewa znikają 
pod pozorem przycinki, 
prześwietlenia i zabiegów 
pielęgnacyjnych. 

Podwórze i jego zieleń nieopo-
dal lubińskiego rynku są kością 
niezgody między mieszkańcami 
a magistratem od maja tego roku. 
Po proteście wycinkę wstrzymano. 
Jednak po krótkim czasie siepacze 
zieleni pojawili się ponownie Wy-
cięto dwie śliwki mirabelki i dwa 
lilaki. Usuwanie drzewostanu 
odbywało się błyskawicznie. 
Sprawdzamy czy było legalne. 
Podcinają gałęzie, przerzedzaj, 
niby nic niepokojącego, ale po 
majowych utarczkach o zieleń 
na podwórzu przy ulicy Reja 
jest to w odczuciu mieszkają-
cych tam lubinian niepokojące. 
W czwartek 17 sierpnia zniknęły 
dwa lilaki, popularnie nazywane 
bzem. Inne mocno przycięto. Jak 
mówią mieszkańcy - niszcząc te 
rośliny. Lubinianie sprawdzili to 
dokładnie. Nie odbyło się to ich 
zdaniem zgodnie z przepisami. – 
Konary niektórych drzew zostały 
podcięte, a dwa z nich zostały też 
wycięte całkowicie. Urzędnicy 
powiedzieli nam, że były to pra-
ce pielęgnacyjne. Na tego typu 
prace na terenie objętym ochroną 
konserwatorską wymagane jest 
pozwolenie konserwatora, którego 
urząd nie posiada – twierdzi Syl-
wester Janicki, mieszkaniec ulicy 
Rynek. – Niektóre drzewa zostały 

zniszczone w dużym stopniu. Spra-
wa nas niepokoi, bo w naszej opinii 
i naszym odczuciu jest to pełzająca 
wycinka zmierzająca do budowy 
parkingu w tym miejscu, a na to się 
nie zgadzamy – dodaje lubinianin. 
Na pytania mieszkańców ekipa 
wykonująca wycinkę twierdziła, 
że ma takie pozwolenie, ale nie 
przy sobie. – Okazuje się , że Urząd 
Miejski wystąpił osobną decyzją na 
wycinkę tych drzew. Dziś widzie-
liśmy tę decyzję. Drzewa zostały 
wycięte nielegalnie po terminie. 
Zgodnie z decyzją z dnia 29 grud-
nia 2016 termin obowiązywał do 30 
czerwca bieżącego roku,a jest sier-
pień. - Zostały wycięte nielegalnie 
– mówi Sylwester Janicki. – Działo 
się to tak, jak nigdy dotąd. Najpierw 
podkopano korzenie, przechylono 
drzewo, siekierą odcięto dół, piłą 
odcięto na kawałki, a transport 
był od razu. To działo się rano, 
a teraz jest jakby nigdy tu nic nie 
rosło. – dodaje Barbara Zborócka, 
mieszkająca w rynku od 50 lat.
Urzędnicy tłumaczą. – Odbywa 
się tam przygotowanie do remontu 
drogi, która biegnie za blokami. 
Jest zniszczona i ma zły stan 
techniczny. Postanowiliśmy ją 
przebudować, poszerzyć, stworzyć 
nie tylko możliwość przejazdu, ale 
też możliwość zaparkowania, bo 
znajdują się tam sklepy, punkty 
usługowe. W rynku jest ciasno, aut 
przybywa. Musimy modernizować 
przejazdy, drogi, to część planu, by 
uczynić Lubin bardziej przejezdny. 
Samą wycinkę drzew wstrzymano 
– mówił Jacek Mamiński, rzecznik 
prezydenta Lubina. 
Po dokładniejszym sprawdzeniu 
przez rzecznika prezydenta tej 
sprawy okazało się, że dwie śliwy 

mirabele i ich wycięcie nie było 
związane z inwestycją remontu 
drogi. Jacek Mamiński ustala na 
jakiej podstawie i dlaczego usu-
nięto te rośliny. 

 � ab

Brak szacunku do mieszkańców ul. Reja...

Wycinają
w najlepsze

r e k l a m a
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dźwięku
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Baran 21.03-20.04
Czas zapomnieć o wa-
kacjach i powrócić do 
rzeczywistości. W pracy 
czekają Cię spotkania 
i nie obędzie się bez 
plotek. Posłuchaj ich, ale 
zacznij działać dopiero 
we wrześniu. Ale już teraz 
zacznij działać w sferze 
finansów, podejmij ważne 
decyzje, ale urzędnicy Ci 
to ułatwią. 

Byk 21.04-21.05
Skorzystaj z ostatnich 
dni wakacji na odpo-
czynek tylko we dwoje. 
Będzie to dobry czas na 
zacieśnienie więzi lub 
zakończenie męczącej 
Cię relacji. Nie odrzucaj 
zaproszeń od znajomych. 
Wyluzuj. Możesz sobie na 
to pozwolić i nie martwić 
się o sprawy zawodowe, 
które będą układały się po 
Twojej myśli.

Bliźnięta 22.05-20.06
Coś przyjemnego wyda-
rzyć się może na gruncie 
towarzyskim - nowe 
znajomości. Będziesz 
świadkiem sprzeczki. 
Lepiej nie mieszaj się za 
bardzo w cudze relacje. 
Sytuacja sama się poprawi, 
Powinniście zachować 
zwiększoną ostrożność 
w sprawach urzędowych.  

Rak 21.06-22.07
W najbliższych dniach 
naładuj akumulatory. Daj 
się zaprosić na wyjazd ze 
znajomymi w plener, bo 
przyszły tydzień zapowia-
da się bardzo pracowicie. 
Poważniej podejdziesz do 
wszystkich spraw czym 
zasłużysz sobie na pre-
mię. Nie bój się otwarcie 
przedstawiać swojego zda-
nia, dzięki temu zyskasz 
poparcie.

Lew 23.07-22.08
Ostatni czas i natłok obo-
wiązków lekko Cię przy-
tłoczyły i źle wpłynęły na 
Twoje samopoczucie. 
Możesz przez swoja nie-
uwagę wdać się w intrygę, 
której możesz stać się 
przypadkową ofiarą.
Postaraj się aby nadcho-
dzący weekend był czasem 
odpoczynku i zabawy. 
Spraw sobie przyjemności 
i nie żałuj na to pieniędzy.

Panna 23.08-22.09
Przed Tobą udany czas. 
Mimo, że wakacje mają się 
ku końcowi Ty będziesz 
miał najwięcej energii 
do zabawy. Nie zapomnij 
jednak o pracy – bądź obo-
wiązkowy i terminowy.
Następne dni przyniosą 
spotkania towarzyskie 
i niespodziankę miłosną.

Waga 23.09-23.10
Twoje optymistyczne 
podejście do życia udzie-
li się także tym, którzy 
wiecznie narzekają.
Masz wiele pomysłów, 
podziel się nimi z innymi 
i zacznij je realizować.
A znajdzie się ku temu 
czas i miejsce, bo Twój 
dom stanie się ostoją, 
w której zapanuję miła 
atmosfera.

Skorpion 24.10-21.11
Skorpiony będą bardzo 
wrażliwe na kontakty 
z ludźmi. Będzie łatwo 
je urazić a jeszcze trud-
niej przeprosić. Zazdrość 
o partnera tylko zdominuję 
ciężką atmosferę w domu. 
Na szczęście z czasem 
emocję opadną i wszystko 
powróci do normalności. 
Weekend zapowiada się 
dość pracowity, nie będzie 
czasu na lenistwo. Nawią-
żesz ciekawe znajomości

Strzelec 22.11-21.12
Ostatnie dni wakacji, a Ty 
masz ochotę na podróże – 
te małe i te duże. Spróbuj 
znaleźć czas choćby na 
weekendowy wypad za 
miasto. Możesz nawią-
zać ciekawe znajomości, 
które przetrwają dłużej 
a pomysły które narodzą 
się międzyczasie warto 
zrealizować po powrocie 
do domu.

Koziorożec 22.12-19.01
Nowe znajomości zajmą 
Cię tak bardzo, że wpłynie 
to na stałe układy towa-
rzyskie albo rodzinne. 
Przestaniesz być na każde 
skinienie innych. Udzielaj 
się na spotkaniach służbo-
wych i zabieraj głos. Twoje 
żarty i trafne riposty dadzą 
Ci wielką przewagę nad 
innymi. 

Wodnik 20.01-18.02
Uwierz w siebie i zacznij 
realizować nowe pomysły, 
które kiedyś wydawały się 
nazbyt ryzykowne. Może 
w efekcie przyniosą one 
szansę awansu i podwyż-
ki. Dobry czas dla finan-
sów. Ktoś odda Ci dług 
o którym zapomniałeś. 
Może warto przeznaczyć 
te pieniądze na wspólne 
zakupy i urządzić sobie 
mieszkanie.

Ryby 19.02-20.03
W pracy nawał obowiąz-
ków, więc nie obiecuj 
szefowi zbyt wiele, a unik-
niesz kłopotów.
Jeśli natłok zadań przy-
tłoczy Cię, będziesz miał 
wokół siebie życzliwe 
osoby które podadzą po-
mocą dłoń. Nie odmawiaj 
krótkich podróży czy 
spotkań towarzyskich, 
gdyż przyniosą one więcej 
korzyści niż myślisz.
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