
r e k l a m a

Kowboyska 
karczma

Akademia Barbórkowa w CK Muza, pochód Lisa Majora, skok przez skórę, fajerwerki 
i symboliczne przekazanie kluczy do miasta górnikom – to kilka z elementów ceremonii 
górniczego święta, które w Lubinie zaczęto oficjalnie celebrować.

Barbórka 2017
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PRANIE:
Dywanów/wykładzin
Tapicerki meblowej
Tapicerki samochodowej

Dojeżdżamy do
30km! od Lubina Czyscioch

TEL. 723-712-723
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Floating relaks, który kochają
światowe gwiazdy. czytaj str. 8
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Dwie osoby trafiły do 
szpitala po zderzeniu dwóch 
BMW. Do wypadku doszło 
na ul. Wrocławskiej.

Kierowca BMW serii 1 jechał prawidłowo 
ul. Wrocławską w kierunku ronda koło 
poczty. W przeciwną stronę z pasów pod 
galerią, ruszyło natomiast BMW serii 5. 
Kierowca za mocno wcisnął gaz. Samochód 
na mokrej nawierzchni wpadł w poślizg. 
Ostatecznie kierującemu nie udało się 
zapanować nad autem i 50 metrów dalej za 
pasami uderzył czołowo w drugi pojazd.
Obydwa auta są poważnie uszkodzone 
z „piątki” wyleciało przednie zawieszenie. 
Ul. Wrocławska została całkowicie zablo-
kowana. Kierowca i pasażerka „jedynki” 
trafili do szpitala na badania. Ze wstępnych 
ustaleń wynikało, że nic poważnego im 
się nie stało.

Pasażerowie siedzący 
na schodkach i stojący 
przy czołowej szybie. 
Kierująca autobusem 
straciła prawo jazdy.

Policjanci z wydziału ruchu dro-
gowego zatrzymali prawo jazdy 
kierującej autobusem. W pojeździe, 
przystosowanym do przewozu 37 
osób jechało o 10 więcej. Uwagę 
funkcjonariuszy zwrócił fakt sie-
dzenia pasażerów na schodkach 
przy drzwiach oraz stojących przy 
czołowej szybie.
Do zatrzymania doszło po godz. 13.00 
na jednej głównych ulic Lubina obok 
patrolu przejechał autobus. Uwagę 
policjantów zwróciły osoby stojące 
przy szybie czołowej pojazdu. Ponadto 
zauważyli pasażerów siedzących na 
schodkach przy drzwiach.

Kierująca została zatrzymana do 
kontroli. Już na pierwszy rzut oka 
było widać, że autobus jest prze-
pełniony. Po sprawdzeniu dowodu 
rejestracyjnego okazało się, iż 
zgodnie z przepisami podróżować 
tym pojazdem może 30 pasaże-
rów na miejscach siedzących i 7 
stojących. Natomiast w autobusie 
jechało 47 osób, czyli o 10 więcej.
Kierująca 46 letnie mieszkanka 
powiatu wołowskiego straciła 
prawo jazdy. Otrzymała również 
mandat w wysokości 500 złotych.
Przypominamy, że przepełnio-
ne autobusy czy busy stanowią 
duże zagrożenia dla pasażerów. 
W przypadku, gdy kierowca zo-
stanie zmuszony do hamowania 
mamy mniejsze szanse, aby nie 
odnieść obrażeń. Każdy pasażer 
jadąc takim pojazdem powinien 

o tym powiadomić policję. W ten 
sposób dbamy o bezpieczeństwo 
własne oraz innych.
Zatrzymany autobus obsługiwał 
trasę Lubin-Ścinawa-Lubin. 
Nie jest to pierwszy przypadek 
wpadek kierowców busów na tej 

trasie. Kilka lat temu dotkliwie 
odczuł to jeden z przewoźników. Za 
przewożonych kilkakrotnie w nad-
miarze pasażerów przewoźnik 
musiał znaleźć sobie inny sposób 
na zarabianie na życie. 

 � (KPP Lubin/pit)

Kierowca w ciężkim 
stanie trafił do 
szpitala w Lubinie. 
Na miejsce wzywano 
śmigłowiec ratowniczy.

Do wypadku doszło około 9.30 
(27.11) na drodze K36 Lubin-
-Prochowice na wysokości 
stacji benzynowej w Miłosnej. 
Kierowca ciężarówki wyjeż-
dżał w niedozwolony sposób 
ze stacji benzynowej, gdyż 
skręcał w kierunku Lubina. 
W tym miejscu nie mógł tego 
robić. W rezultacie doszło do 
wypadku. Audi A4 jadące od 
Lubina wbiło się pod naczepę 
ciężarówki. Ruch na drodze 
był całkowicie zablokowany. 
Na miejscu szybko pojawili się 

ratownicy. Kilkadziesiąt minut 
dosłownie wycinali kierowcę 
ze zmiażdżonego samochodu 
osobowego. Strażacy użyli 
specjalistycznych narzędzi 
akcje prowadzili dwoma ze-
społami ze specjalistycznymi 
narzędziami. W trakcie akcji 
zdecydowano o wezwaniu 
na miejsce śmigłowca LPR. 
Ostatecznie jednak ratowni-
cy zdecydowali, że będący 
w ciężkim stanie kierowca 
trafi do pobliskiego szpitala 
w Lubinie.
Na drodze został bardzo długi 
ślad hamowania osobówki. 
Można przypuszczać, że audi 
jechało z duża prędkością.
Objazd miejsca wypadku odby-
wał się przez stację benzynową.

Wypadek audi
z ciężarówką
w Miłosnej

Zderzenie dwóch BMW pod galerią

Przepełniony „bus” do Ścinawy
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W XXXI Międzyna-
rodowym Halowym 
Turnieju Mikołajko-

wym w sobotę i niedzielę 2 i 3 
grudnia wzięło udział blisko 300 
dzieci. Były to 24 drużyny z re-
gionu OZPN oraz mali piłkarze 
z zagranicznych miast partner-
skich Legnicy. Na parkiecie hali 
SP 20 w Legnicy zmierzyły się 
drużyny m. in. z Lubina, Legnicy, 
Głogowa, Złotoryi, Polkowic, 
Ścinawy, Rokitek, Chojnowa 
czy Prochowic. - Dla dzieci jest 
to okazja do spotkania, wymiany 
doświadczeń z zawodnikami z za-
granicy, do nawiązywania nowych 
kontaktów i przyjaźni. Dla nas to 
mozliwość, by im podziękować za 
cały rok ciężkiej pracy na trenin-
gach. To też okazja, by powiedzieć 
głośno – zdrowie i życie ludzkie 
jest najważniejsze i taka idea 
nam przyświeca - mówiła Maria 
Kajdan, prezes OZPN w Legnicy. 

Z myślą o zdrowiu OZPN zaprosił 
do współpracy Miedziowe Cen-
trum Zdrowia S.A. Miedziowa, 
medyczna spółka przygotowała 
szereg bezpłatnych badań profi-
laktycznych nie tylko dla małych 
uczestników turnieju. Z podsta-
wowej diagnozy mogli skorzystać 
również dorośli obecni na turnieju. 
Biały personel MCZ wykonywał 
EKG, mierzył ciśnienie tętnicze, 

poziom cukru we krwi i tkanki 
tłuszczowej w organizmie oraz 
badania pod kątem wykrywania 
wad postawy. - Chcemy przy tej 
okazji ocenić postawy małych 
sportowców, sprawdzić pod ką-
tem wad kręgosłupa, stóp i kolan. 
Wszyscy oczekujemy, że sport 
to zdrowie, ale trzeba pamiętać, 
że jeżeli dziecko już ma wadę 
postawy, to sport nie jest w stanie 
wszystkiego skorygować. Jesteśmy 
tu po to, by zasygnalizować rodzi-
com, że jest jakiś kłopot z wadą 
postawy. Dziecko z taką wadą 
rośnie, a działanie pod kątem jej 
korekcji powinno odbywać się 
w wieku rozwojowym, bo kiedy 
skończy się wzrost kostny, o ko-
rekcji można zapomnieć – mówił 
Maciej Kukułka, spec. fizjoterapii, 
kierownik działu rehabilitacji MCZ 
S.A. w Legnicy. 
Najmłodsi dość chętnie poddawali 
się profilaktycznym badaniom, bo 

jak sami mówili sportowcy muszą 
dbać o zdrowie. - Robili mi badania 
stóp i pleców. Musze zadbać o moje 
pięty, bo są trochę koślawe. Mam 
zamiar coś z tym zrobić - mówił Alan 
Wysoczański z drużyny Głogowa. 
Wszystkie przebadane dzieci otrzy-
mały od personelu MCZ informacje 
na piśmie, by móc przekazać je 
rodzicom. Wręczone dodatkowo 
ulotki pomogą opiekunom znaleźć 
odpowiednie poradnie i rozpocząć 
niezbędną rehabilitację. 
To nie pierwsza impreza sportowa 
na jakiej pojawia się MCZ S.A. 
i prowadzi szereg bezpłatnych 
badań dla małych sportowców. 
Poprzednia tego typu ipmreza, pod-
czas której przebadano setki dzieci 
miała miejsce latem na stadionie 
KGHM Zagłębie Lubin i była rów-
nież organizowana przez OZPN 
Legnica. - Staramy się promować 
zdrowie i to niekoniecznie tylko 
w naszych obiektach w Lubinie, 
Legnicy, Rudnej czy Głogowie. 
W tym roku postanowiliśmy, że nie 
będziemy robili ”białej soboty”, ale 
włączymy się w takie imprezy jak 
ta, gdzie możemy badać zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. Jak za-
wsze przy okazji takich wydarzeń 
promujemy zdrowy tryb życia, 
prowadząc badania profilaktyczne. 
Staramy się w najmłodszej grupie 
społeczeństwa wdrażać zdrowe 
nawyki i uczyć, by badać się 
systematycznie i dbać o własny 
organizm, bo przecież ma nam 

służyć bardzo długo. Wszyscy 
musimy wiedzieć czy jesteśmy 
zdrowi i to niezależnie od tego, 
ile mamy lat. W przyszłym roku 
będziemy realizować nowe pro-
jekty. Jednym z nich jest program 
związany z grupą dzieci od 8 do 12 
lat. Projekt ten też jest związany 
z OZPN, a poza tym będzie w nim 
brała udział Akademia Wycho-
wania Fizycznego z Wrocławia, 

Polkowickie Centrum Usług 
Zdrowotnych i Zagłębie Lubin S.A. 
- mówił Waldemar Sułek, członek 
zarządu MCZ S.A. , dyrektor ds. 
finansowych. 
Wszystkim uczestnikom turnieju 
gratulujemy. Nie o wyniki przecież 
zawsze chodzi, ale dobrą zabawę 
i aktywny tryb życia, a tego dzie-
ciom, o które dba OZPN i MCZ 
raczej nie brakuje. 

promocja zdrowia

Sport i zdrowie – MCZ zbadało blisko 300 małych piłkarzy

Piłka nożna w parze z profilaktyką
Mali piłkarze z Lubina na I miejscu i zawodnicy z KS Polkowice na II miejscu, za 
nimi głogowianie tak wygląda podium XXXI Międzynarodowego Halowego Turnieju 
Mikołajkowego organizowanego w Legnicy przez OZPN. Poza zmaganiami piłkarskimi mali 
sportowcy skorzystali z profilaktycznych badań, które prowadził personel MCZ.
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lekarzy specjalistów lub lekarzy wyrażających gotowość
rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

• onkologii klinicznej;
• chorób wewnętrznych;
• diabetologii;
• lekarzy specjalistów w dziedzinach:
• medycyny pracy;
• medycyny rodzinnej;
• endokrynologii;
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
• urologii;
• neurologii.

Jest
praca

dla
lekarzy

Miedziowe Centrum Zdrowia 
rozszerza działalność 

i poszukuje lekarzy. Ma to 
związek z wprowadzoną 

od 1 października siecią szpitali.

W związku z poszerzeniem działalności przez 
“MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie – rozpoczęciem 
funkcjonowania w sieci szpitali – zapraszamy do współpracy:

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenia i dogodny czas pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wiceprezesem 
Zarządu – Dyrektorem ds. Medycznych.
tel. 76/84 60 110, mail: praca@mcz.pl
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Centrum Edukacji 
Przyrodniczej 
w Lubinie zaprasza do 
odwiedzenia “Szopki 
bożonarodzeniowej ze 
zwierzętami” oraz do 
udziału w świątecznych 
warsztatach dla 
dzieci i rodziców.

SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA
ze zwierzętami
miejsce: ZOO Lubin – Centrum 
Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, 
Park Wrocławski, zagroda zwierząt 
gospodarskich
terminy i godziny: 1-5.12.2017 oraz 
1-5.01.2018 – godz. 9.00-15.00, 
6-31.12.2017 – godz. 9.00-17.00
W dniach 6-31 grudnia 2017 r. 
bramy otwarte dłużej – 7.00-18.00!

WIZYTA MIKOŁAJA
6 grudnia 2017, w godz. 14.00-
16.00 przy szopce na wszystkich 
gości będzie czekał Mikołaj, który 
każdemu wręczy podarek!

WARSZTATY
– CHOINKA DLA PTAKÓW
Dodatkowo w dniach 8, 16 
i 22.12.2017 w godz. 15.00-17.00 
– zapraszamy na warsztaty tworze-

nia ptasich przysmaków w formie 
ozdób choinkowych, budynek 
edukacyjny, udział bezpłatny, 
ilość miejsc ograniczona, zapisy 
telefonicznie: 76 720 89 81 lub 
za pośrednictwem FB:facebook.
com/ParkLubin. W grudniu bramy 
Parku Wrocławskiego otwarte będą 
dłużej, aby umożliwić oglądanie 
szopki bożonarodzeniowej z oświe-
tleniem, przy kolędach.

Szopka bożonarodzeniowa
ze zwierzętami 

Rusza największy na 
Dolnym Śląsku przegląd 
dla młodych zespołów. To 
już 13 edycja Muzycznej 
Bitwy Radia Wrocław. 
Już teraz można zgłaszać 
swoje kandydatury, 
a warto, bo nagrodą 
jest 10 tys. zł i być 
może kariera na miarę 
Eweliny Lisowskiej.

To nie żart – to właśnie w Mu-
zycznej Bitwie zaczynała znana 
dziś w całej Polsce wokalistka, ale 
nie ona jedna. Do grona laureatów 
radiowej akcji należy też Tomek 
Kowalski czy kapele Trzynasta 
w Samo Południe i Fairy Tale 
Show. To idea, która ma nie tylko 
promować, ale też jednoczyć mło-

dych muzyków z regionu. Łączy 
ich pasja i co tu dużo kryć, ma-
rzenie, by usłyszeć swój utwór na 
antenie - mówi szef programowy 
Radia Wrocław Dariusz Litera. 
O tym, że marzenia się spełniają 
świadczy fakt, że wiele zespołów, 
które zaczynały właśnie u nas, 
dziś nagrywa płyty, koncertują, 
żyją z muzyki – mówi Ewa Zając, 
która w 2006 roku wymyśliła 
Muzyczną Bitwę. - Teraz czekamy 
na zgłoszenia kolejnych kapel, 
które być może w przyszłości 
będą okupować listy przebojów 
– dodaje.
Już za kilka dni na antenie Radia 
Wrocław usłyszycie, dokąd wy-
jadą jurorzy bitwy, by poszukać 
talentów. W poprzednich edycjach 
pojawiali się w Jeleniej Górze, 

Zgorzelcu, Wałbrzychu, Świdnicy 
czy w Legnicy.
Młodzi muzycy mają tylko jedno 
zadanie na początek: dobrze się 
zaprezentować, zaskoczyć lub 
zwyczajnie rzucić na kolana 
dziennikarzy muzycznych roz-
głośni. To wystarczy, by dostać 
się do etapu antenowego. Na tym 
etapie głos zabierają Słuchacze. 
To oni wysyłając smsy decydują, 
który z wykonawców znajdzie 
się w ścisłym finale. A ten to 
zawsze wielkie muzyczne święto. 
Na scenie sali koncertowej Radia 
Wrocław oprócz finalistów śpie-
wają uznane już gwiazdy – jak 
choćby TSA czy Acid Drinkers. 
W tej edycji finał odbędzie się 9 
czerwca 2018 r.

To będzie bitwa
nie tylko na głosy
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Są miejsca, które mają dla 
nas ogromne znaczenie, 
lecz robimy wszystko, 

żeby je omijać. Musimy dojrzeć 
do tego, by je odwiedzić. Kopal-
nia to magiczne miejsce, „Matka 
Żywicielka”, która pozwalała nam 
spokojnie żyć, wykształcić dzieci, 
osiągnąć pewien status społeczny 
i po wielu latach dzięki niej mo-
żemy spełniać swoje najbardziej 
szalone marzenia. To miejsce, 
które zawsze chciałam zobaczyć. 
Mogłam to zrobić każdego roku 
podczas zjazdów organizowanych 
z okazji Barbórki. Dlaczego tego 
nie uczyniłam? Bo z jednej strony 
pchała mnie ciekawość, z drugiej 
zatrzymywał strach przed tym co 
zobaczę. Bałam się, że codzienne 
oczekiwanie na swojego górnika 

powracającego z „szychty” zmieni 
się w koszmar. Znałam kopalnię 
z opowiadań, uczestniczyłam 
w jej życiu, ale nie „dotknęłam” jej 
osobiście. Na zjazd zdecydowałam 
się po kilkudziesięciu latach pracy 
mojego męża. 
Górnicy ciężko pracują pod ziemią, 
a jak my kobiety postrzegamy ich 
pracę? Pierwsze lata to wieczny 
strach, wypatrywanie przez okno, 
oczekiwanie. Wystarczyło kilkana-
ście minut spóźnienia i wyobraźnia 
podpowiadała najgorsze. Nie było 
telefonów i możliwości uprzedze-
nia o spóźnieniu. Co jakiś czas 
dowiadywałyśmy się o śmiertel-
nym wypadku. To wszystko tkwiło 
w naszej podświadomości, same 
o sobie mówiłyśmy poduszkowce, 
bo wiele czasu spędzałyśmy wspar-

te na poduszce z przyklejonym 
do szyby nosem. Kiedy w polu 
widzenia pojawiał się nasz górnik, 
oddychałyśmy z ulgą. Wtedy ba-
łam się widoku kopalni, nie byłam 
gotowa do podróży 1000m. pod 
ziemię.
Po wielu latach „zjechałam” 
w miejsce, które tak mnie prze-
rażało. Adrenalina i emocje 
spowodowały, że czułam się jak 
w kinie, ten świat był nierealny. 
Wszędzie witały nas uśmiechy 
i żarty górników. Na początek 
dostałyśmy ubrania robocze, 
miałyśmy z tym trochę problemów, 
bo duże i niewygodne. Musiałyśmy 
podwijać rękawy koszul i nogawki 
spodni, ale najgorsze były gumowe 

buty często za duże o 2-3 numery. 
Tak wystrojone przeszłyśmy do 
kolejnego pomieszczenia i tu 
dopiero czekała nas niespodzian-
ka. Ochoczo pobrałyśmy hełmy 
z czołówkami myśląc, że to już 
wszystko. Niestety doszły aparaty 
tlenowe, lampy i numery identy-
fikacyjne. Całość wyposażenia 
ważyła chyba tonę, ale bez niego 
ani rusz. Wszystkie nadrabiałyśmy 
dobrymi minami, lecz nie było nam 
do śmiechu. Słyszałyśmy o tym 
wszystkim od naszych mężów, 
ale zupełnie nie zdawałyśmy sobie 
sprawy, że jest to aż tak bardzo 
niewygodne i uciążliwe. Po do-
pełnieniu wszystkich formalności 
ruszyłyśmy w stronę windy ba-

cząc, by nie pogubić przydużych 
gumowców. Winda, która pędzi 
z prędkością ok. 12m/s. zwana 
przez górników klatką, była dla 
nas wyzwaniem, gdyż mężowie 
z dziwnym uśmieszkiem prze-
strzegali przed nią. Przywitał nas 
sygnalista, zamknął drzwi, wcisnął 
guzik i automatycznie zasunęła 
się krata. Klamka zapadła, nie 
było odwrotu, popędziłyśmy. 
Przy nagłym zatrzymaniu prawie 
wszystkie siedziałyśmy na podło-
dze. Na dole zapakowałyśmy się do 
dziwnego pojazdu, który niskimi 
(ok. 2m.) chodnikami przewiózł 
nas w miejsca pracy naszych mę-
żów. Zdawałyśmy sobie sprawę, że 
są to specjalne obszary i różnią się 
od tych, w których pracują górnicy, 
ale i tak byłyśmy pod wielkim 
wrażeniem. W niektórych miej-
scach temperatura była tak wysoka, 
że chciałyśmy ściągać z siebie 
flanelowe koszule, w innych zaś 
panowało przejmujące zimno 
i przeciągi. Największe emocje 
wzbudził przodek, w którym pra-
cowała wiertnica i bajkowe miejsce 
z kombajnem wydobywającym 
sól. Chodnik z solą dla nas kobiet 
wyglądał jak zaczarowana kom-
nata. Kilka pań zostawiło aparat 
tlenowy w aucie, a do pokrowca 
nazbierało dużych brył soli. Szybko 

zostały sprowadzone na ziemię 
przez naszego opiekuna. Po wy-
jeździe na powierzchnię z wielką 
ulgą pozbyłyśmy się ciężkiego 
wyposażenia i niewygodnych 
ciuchów. Powoli docierała do nas 
świadomość faktu, że byłyśmy tak 
głęboko pod ziemią.
Ta wyjątkowa podróż jeszcze bar-
dziej uświadomiła mi jak trudną 
i niebezpieczną pracę wykonują 
górnicy. Szanuję Was i podziwiam. 
W imieniu wszystkich bliskich 
Wam kobiet życzę wszystkiego 
dobrego, zadowolenia z pracy, tyle 
wyjazdów ile zjazdów i nieustającej 
opieki patronki górników - św. 
Barbary. 

 �Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

To jedyny taki dzień w roku. Górnicy świętują i przyjmują odznaczenia, a ich żony odwiedzają kopalnię.

Podziemna podróż
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Rok temu Dzień Górnika w Zagłę-
biu Miedziowym okryty był kirem. 
Wypadek w ZG rudna 29 listopada 
pozbawił życie 8 górników. Zarząd 
KGHM postanowił wówczas, że 
poza akademią odznaczeń inne 
uroczystości zostaną odwołane. 
W tym roku Polska Miedź i jej 
pracownicy świętują. W CK Muza 
1 grudnia odbyła się Centralna 
Akademia Barbórkowa. Nadano 
odznaczenia resortowe, wrę-
czono kordziki i szpady. Tuż po 
tej uroczystości ulicami miasta 
przeszedł pochód Lisa Majora. Na 

specjalnie przygotowanej scenie 
na parkingu prze halą RCS odbył 
się tradycyjny skok przez skórę, 
który włącza młodych gwarków 
w grono górników.
Jak mówił Andrzej Katulski, trady-
cje górnicze są bardzo istotne dla 
ludzi, którzy pracują pod ziemią. 
– Bez tradycji nie byłoby tego 
zespołu i integracji. Myślę, że nie 
ma w Polsce zawodów, które tak by 
się integrowały, jak górnicy, którzy 
raz w roku potrafią się wyzwolić 
z codziennej pracy, czekają na ten 
dzień, ubierają mundury galowe 

i po prostu świętują – mówił An-
drzej Katulski z Departamentu 
Górnictwa KGHM Polska Miedź.
– Jestem niesamowicie szczęśliwy, 
że mogę dziś z państwem podzielić 
się swoją refleksją dotyczącą na-
szego wspólnego święta, dokonać 
krótkiego podsumowania 2017 
przedstawić pomysły i idee na 2018 
rok. Przede wszystkim ciesze się, 
że spotykamy się dziś w rado-
snych okolicznościach. Rok temu 
spotykaliśmy się w tragicznych 
okolicznościach. 29 listopada na 
zawsze pozostanie w mojej pa-
mięci. 8 naszych kolegów oddało 
życie, pełniąc swoje obowiązki 
– mówił podczas akademii od-
znaczeń Radosław Domagalski 
– Łabędzki, prezes KGHM Polska 
Miedź. – Chciałbym wszystkim 
pracownikom Polskiej Miedzi, 
górnikom, hutnikom, pracow-
nikom zakładów przeróbczych, 
spółek z grupy kapitałowej, bo 
my wszyscy należymy do jednej 
organizacji, do globalnej spółki-
,która w tej chwili jest wizytówką 
polskiej gospodarki powiedzieć,że 
jesteśmy szóstym największym 
producentem miedzi na świecie, 

drugim producentem srebra, cały 
czas się rozwijamy, ale jesteśmy 
organizacją z aspiracjami by stawać 
się jeszcze lepsza firmą, bardziej 
efektywną, być motorem polskiej 
gospodarki. W 2018 roku czekają 
nas poważne zmiany i liczę na 
zaangażowanie wszystkich, pełne 
zrozumienie koniecznych zmian. 
Podsumowując 2017 rok – poprawa 
bezpieczeństwa na kopalniach. 
Będę zawsze podkreślać, że to 
jest priorytet, Realizowany plan 
produkcyjny i poprawa wyników 
– mówił podczas akademii w CK 
Muza prezes Polskiej Miedzi.
Tegoroczna karczma piwna 
zorganizowana była w stylu 
kowbojskim. Byli żołnierze 
Unii, kowboje i Indianie. Dziki 
zachód zdobywano na różne 
sposoby. Trzeba było podkuć 
konia, ujeździć byka, zbudować 
kolej na Zachód. Zabaw było 
sporo, wszystkie wywoływały 
dużo radości, gdyż najczęściej 
realizującymi je wezwanymi 
przed prezydium osobami byli 
ludzie na stanowiskach. Każdy 
do górniczych zabaw podchodził 
z przymrużeniem oka... 

Barbórka 2017 – akademia, pochód Lisa Majora i skok przez skórę

Kowboyska karczma
Akademia Barbórkowa w CK Muza, pochód Lisa Majora, skok przez skórę, fajerwerki i symboliczne przekazanie 
kluczy do miasta górnikom – to kilka z elementów ceremonii górniczego święta, które w Lubinie zaczęto 
oficjalnie celebrować.
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horoskop

Floating to rewolucyjna koncep-
cja, która pozwala doświadczyć 
uczucia nieważkości, a także bez 
wysiłku wejść w stan głębokie-
go relaksu. To wszystko dzięki 
specjalistycznym kabinom flo-
atingowym.
Kabiny są odporne na światło 
i dźwięk, są wypełnione podgrze-
wanym do temperatury ciała roz-
tworem, który jest bardzo nasycony 
bogatą w magnez solą epsom. To 
niezwykle rozwiązanie niweluje 
przyciąganie grawitacyjne. Działanie 
jest podobne jak w przypadku Morza 
Martwego. Po kilku minutach w ka-
binie jest niemożliwe, aby odróżnić, 
które części ciała są w kontakcie 
z wodą. Różnica między temperaturą 
skóry i roztworu zaciera się. Nasz 
mózg odbiera to jako stan lewitacji, 
unoszenia się w przestrzeni. 
Z powodu ogromnych korzyści 
niezliczone światowe gwiazdy 
pokochały floating. 
Przygotowaliśmy listę naszych 10 
ulubionych!
1. Piosenkarz i autor piosenek John 
Lennon przyznał, że korzystanie 
z terapii floatingowej ułatwiło mu 
wyjście z wyniszczającego nawyku 
heroiny. Po cyklu sesji powiedział: 
„Cieszę się, że mam 40 lat. Jestem 
w najlepszej formie, w jakiej kiedy-
kolwiek byłem.”
2. Aktor Jeff Bridges był bliskim 
przyjacielem wynalazcy terapii 
floatingowej Dr Johna C Lilly. 
Johna C. Lilly, był również jego 

mentorem. Bridges dzieli się z nim 
swoimi przemyśleniami na temat 
przebywania w kabinie, stan ten 
podsumował słowami: Nie zdajesz 
sobie sprawy, ile naprawdę dzieje 
się w środku - ile projektujesz i co 
się dzieje, dopóki nic się nie dzieje, 
a potem zdajesz sobie sprawę, że 
wszystko pochodzi z wnętrza.”
3. Australijska modelka Elle Mac-
pherson odbywa sesje floatingowe 
ze względu na ogromne właściwości 
relaksacyjne, ale także ze względu 
na naturalną pielęgnację skóry dzięki 
bogatej w magnez soli epsom. Model-
ka posiada własną kabinę w domu.
4. Piłkarz Manchesteru United 
Wayne Rooney ma również swoją 
własną kabinę floatingową. Wyko-
rzystuje on terapię do przyspieszenia 
procesu regeneracji i rehabilitacji po 
urazach. Spędza nawet do 10 godzin 
tygodniowo w kabinie. Twierdzi, że 

floating pozwala mu szybciej wrócić 
do zdrowia i na boisko.
5. Carl Lewis : 9 krotny mistrz 
olimpijski oraz 8 krotny mistrz 
świata w lekkiej atletyce jest jed-
nym z najsłynniejszych sportowców 
korzystających w przygotowaniach 
do zawodów z terapii floatingowej.
6. Mistrz NBA Steph Curry uwielbia 
i stosuje floating dla regeneracji 
mięśni oraz zwiększenia poziomu 
wydajności.
7. Słynny mistrz pływania Michael 
Phelps, który posiada 22 medale 
olimpijskich i 39 rekordy świata rów-
nież pokochał floating i wprowadził 
go do swojego codziennego życia.
8. Tim Ferriss, przedsiębiorca i au-
tor New York Timesa Najlepszy 
sprzedawca „4-godzinny tydzień 
pracy” eksperymentował szeroko 
z floatingiem, aby zarówno do-
skonalić umiejętności uczenia się 

nowych języków, jak i zmniejszać 
stres i niepokój. 
9. Komik i komentator UFC Joe 
Rogan jest najbardziej głośnym 
zwolennikiem korzyści płynących 
z terapii flotingowej. Według 
Joe Rogana, floating pokaże ci 
wszystkie różne problemy w twoim 
życiu, których nie lubisz, rzeczy, 
które cię niepokoją i rzeczy o twoim 
zachowaniu, które musisz zmienić. 
O floatingu powiedział: „Myślę, że 
jest to jeden z najbardziej niesamo-
witych urządzeń do samopomocy 
i introspekcyjnych myśli, jakie 
kiedykolwiek można znaleźć.” 
10. W jednym z odcinków Simp-
sonów Lisa i Homer Simpson 
odwiedzili centrum floatingowe 
doświadczając relaksu ciała i umysłu.
Floating, który pokochały gwiazdy, 
jest już dostępny w Lubinie w salonie 
Float Lubin.

Floating relaks, który kochają
światowe gwiazdy.

Baran 21.03-19.04
Zabierz się do pracy, bo łatwo 
możesz osiągnąć sukces. 
Rozpoczęte w tym tygodniu 
sprawy okażą się sprzyjające 
i dochodowe. Szczęście będzie 
ci sprzyjać także w miłości, 
ale domowe sprawy i przygo-
towania do pracy mogą być 
ważniejsze od randek i obietnic, 
jakie komuś składałeś.

Byk 20.04-22.05
Na trudne sprawy popatrzysz 
z innej niż dotychczas strony. 
Tydzień sprzyja zaskakują-
cym spotkaniom i zbiegom 
okoliczności. Zaufaj intuicji 
i nie bój się mówić o swoich 
spostrzeżeniach i poglądach. 
W miłosci gorąco. Czas sprzyja 
randkom i dobrej zabawie. 
W weekend uda się nadrobić 
miłosne zaległości. 

Bliźnięta 23.05-21.06
Najbardziej ze wszystkiego za-
pragniesz spokoju i bezpieczeń-
stwa, ale będziesz musiał iść ma 
zakupy lub dokończyć porządki. 
Na twoje decyzje wpłyną emocje 
oraz cudze doświadczenia. Bądź 
ostrożny i nie obiecuj przyjacio-
łom zbyt wiele. Bliscy za to będą 
od ciebie oczekiwać, że będziesz 
pomagać, gotować i wszystko or-
ganizować. Wyznacz wszystkim 
odpowiednie do ich sił zadania.

Rak 22.06-22.07
Trudno ci będzie zabrać się za 
swoje obowiązki. W pracy nie 
pozwól, aby w ważnej sprawie 
ktoś wypowiadał się lub decy-
dował za ciebie. Pamiętaj, że 
awantury mogą mieć poważne 
konsekwencje. Postaraj się do 
nich nie dopuścić. W miłości 
spokojnie, szczęście sprzyja.
 
Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu możesz być 
nerwowy, a nawet trochę 
smutny. Pogrążysz się we 
wspomnieniach i marzeniach. 
Słońce sprzyja kończeniu 
różnych spraw, które stały się 
nużące i niekorzystne. Mimo 
wielu obowiązków znajdź czas 
dla przyjaciół i chociaż poroz-
mawiaj z nimi przez telefon. 
Bądź odważny i nie obawiaj się 
mówić głośno swoich opinii.

Panna 24.08-22.09
Będziesz energiczny i przed-
siębiorczy, mimo zamieszania 
w pracy czeka cię sympatyczny 
tydzień. Pomysły, na jakie przy-
padkowo wpadniesz, okażą się 
udane i zapewnią ci uznanie. 
Łatwiej ci będzie współpraco-
wać z innymi ludźmi, możesz 
stać się bardziej lubiany i popu-
larny. Czas sprzyja załatwianiu 
spraw urzędowych, rachunkom 
i kończeniu nudnych projektów. 

Waga 23.09-22.10
Poczujesz, że najwyższy czas 
coś zmienić na lepsze w życiu 
całej rodziny. Skutki podjętych 
w tym tygodniu działań mogą 
okazać się zaskakująco pozy-
tywne. Krewni się pogodzą 
lub podejmą trafne decyzje. 
Warto porozmawiać o pla-
nach na przyszłość. W pracy 
powodzenie będzie ci sprzyjać. 
Na randkach miło i bardzo 
namiętnie!

Skorpion 23.10-21.11
Masz przed sobą sympatycz-
ny, choć również pracowity 
tydzień. Będziesz w dobrym 
humorze, a bliscy będą sprzyjać 
twoim planom. Wykorzystaj 
każdą okazję, aby szybko 
załatwić ważne sprawy. Czas 
sprzyja podróżom i dobrej za-
bawie z przyjaciółmi, a także 
rozwijaniu artystycznych talen-
tów. W pracy będziesz spokojny 
i opanowany. W miłości spo-
kojnie, ciepło i romantycznie.

Strzelec 22.11-21.12
Przestań się spieszyć, zwolnij 
i znajdź pomocników do cięż-
szych domowych prac. W pracy 
poczujesz się znużony obowiąz-
kami i chętnie przełożysz na 
później niektóre trudne sprawy. 
Nie przejmuj się drobiazgami, 
a przez cały tydzień zachowasz 
dobry nastrój. Wolne chwile 
sprzyjają randkom. 

Koziorożec 22.12-19.01
Przez cały tydzień będziesz 
energiczny i pomysłowy. Uda 
ci się załatwić więcej spraw 
niż zwykle. Nie dyskutuj tylko 
z szefem, bo może cię źle zro-
zumieć. Lepiej bądź dyplomatą 
a uda ci się postawić na swoim. 
Masz też szczęście w miłości, 
warto zaplanować randkę lub 
gdzieś się razem wybrać. 

Wodnik 20.01-18.02
Zapragniesz spędzić tydzień 
w ciszy i spokoju. Niestety, 
w pracy mogą pojawić się 
niespodziewane zlecenia lub 
dziwne zagadki. Broń się, jeśli 
ktoś zazdrosny zapragnie przy-
właszczyć twoje przywileje. 
W miłości trochę niespodzia-
nek. Weekend będzie udany. 
Porządnie się wyśpij!

Ryby 19.02-20.03
Będziesz przedsiębiorczy 
i pomysłowy. W sprawach 
zawodowych wskazana jest 
jednak cierpliwość i ostrożność. 
W twoim życiu zapanuje miłość 
i zgoda, jeśli tylko przestaniesz 
narzekać na pieniądze, zdrowie 
czy szefa. Te tematy omijaj na 
każdej randce, jeśli nie chcesz 
żeby była ostatnią. W weekend 
zwolnij tempo.


