Lokalni kibice, Poseł na Sejm RP Krzysztof Kubów,
starosta lubiński, krwiodawcy i wiele innych osób
zaangażowało się po raz kolejny w organizację biegu
Tropem Wilczym.
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„Bombiarz” zatrzymany

Kolizyjna „36”
Pięć samochodów zderzyło się na wysokości
rożna w lasku między Osiekiem, a Niemstowem. Nikomu nic poważnego nie stało
się, choć szczegółowych badań w szpitalu
wymagała jedna z uczestniczek zderzenia.
Do zdarzenia doszło w niedzielę około
południa. Ruch odbywał się wahadłowo.

Długo nie trzeba było
czekać. Nowoczesna
technika służy również
policji. Mężczyzna,
który spowodowała
alarm bombowy
w galerii za dowcip
odpowie przed sądem.
Sprawcą fałszywego alarmu
okazał się 28-latek. Jak powiedział policjantom zadzwonił bo
mu się ...nudziło.
Poszukiwaniem dowcipnisia
zajęli się policjanci Wydziału
Kryminalnego z Komendy
Powiatowej Policji w Lubinie,
w wyniku prowadzonych
działań, ustalili i zatrzymali
28 - latka z Lubina, podejrzanego o wywołanie fałszywego
alarmu bombowego w galerii
handlowej.
Przypomnijmy, że do zdarzenia
doszło 20 lutego. Nieznany
jeszcze wówczas sprawca po
południu telefonicznie poinformował pracownika WCPR
o fakcie podłożenia ładunku
wybuchowego w Cuprum
Arena.
W związku z zaistniałą sytuacją, budynek został dokładnie

Był paser jest
i złodziej

sprawdzony przez policjantów
z grupy minersko-saperskiej
Komendy Powiatowej Policji
w Lubinie. Nie znaleziono
jednak żadnych niebezpiecznych materiałów. Rozpoczęte

jednocześnie i prowadzone
dalej przez policjantów czynności procesowe i operacyjne
doprowadziły do wytypowania,
a dalej zatrzymania sprawcy
podejrzewanego o ten czyn.

- Zatrzymany 28 – latek tłumaczył się, że tego dnia się
nudził, dlatego zadzwonił
z informacją o podłożonym
ładunku wybuchowym. Teraz
o jego dalszym losie zadecyduje

Sąd. Za wywołanie fałszywego
alarmu może mu grozić kara
do 8 lat pozbawienia wolności – informuje Jan Pociecha,
oficer prasowy lubińskich
policjantów.

Kibice Śląska w natarciu?
Do zdarzenia
doszło pod
koniec lutego
około południa
na Al. Maczka.
Grupa mężczyzn
zaatakowała kilku
lubinian. Poruszali
się kilkoma
samochodami.
reklama

Atak nastąpił znienacka.
Lubinian próbowano siła
wyciągnąć z samochodu. Kiedy nie udało się
w ruch poszły pięści.
Doszło do pobicia. Skończyło się na siniakach,
ale cała sytuacja wcale
nie była ciekawa. Do tego
brutalnego napadu doszło
w biały dzień na jednej

z głównych ulic miasta.
Atak - W tej sprawie trwa
intensywne dochodzenie
- informuje Jan Pociecha,
oficer prasowy lubińskiej
policji. - Na drodze stały
inne samochody, kiedy
lubinianie je minęli one
ruszyły za nimi i zajechały im drogę.
Napastnicy szybko odda-

lili się z miejsca napaści.
Policjanci prowadzili intensywne poszukiwania.
Lubinianie informowali,
że około godziny 14
nieoznakowania KIA
z włączonymi sygnałami
świetlnymi i dźwiękowymi bardzo szybko z ul.
Jana Pawła II pojechała
w stronę Al. Maczka.

Mundurowi nie chcą
ujawniać szczegółów,
jednak teren Lubina objęty jest monitoringiem,
dlatego nie powinno być
większych problemów
z ustaleniem bandytów
którzy w biały dzień
pobili lubinian.
Nie jest wykluczone,
że napastnikami mogli

być pseudokibice. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że tablice rejestracyjne samochodów
napastników były z różnych powiatów, w których ta drużyna z Wrocławia ma swoich fanów.
Wyjaśnianie sprawy trwa.
 (inf)

W połowie lutego policjanci zatrzymali
pasera. Pod koniec lutego w ich ręce wpadł
dostawca kradzionych fantów. Mężczyzna
odpowie za włamania i kradzieże z samochodów. Straty, które spowodował
oszacowano na 10 tys. zł. Dodajmy, że
w trakcie sprawdzania m.in. lombardów
mundurowi zabezpieczyli kolejne fanty
skradzione przez złodzieja.
W połowie lutego br. policjanci z wydziału
kryminalnego lubińskiej policji zatrzymali
54 letniego pasera. W trakcie sprawdzenia
pomieszczeń zajmowanych przez niego
policjanci zabezpieczyli elektronarzędzia,
radia samochodowe oraz wiele innych
rzeczy pochodzących z kradzieży. Ich łączną
wartość oszacowano na kwotę ponad 10 tysięcy złotych. W trakcie dalszych czynności
oraz sprawdzeń lombardów na terenie miasta funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne
elektronarzędzia pochodzące z kradzieży.
Zatrzymany to 39 letni mieszkaniec Lubina,
który odpowie za kradzieże z włamaniem
i kradzieże. Może mu grozić kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Pożary na
nieuzytkach

Ludzka głupota znowu bierze górę nad
rozumem. Mroźna pogoda spowodowała,
że wilgotność była niska i we znaki dali się
podpalacze. W całym powiecie OSP odnotowuje kolejne alarmy związane z palącymi
się trawami na nieużytkach. Tylko w gminie
Ścinawa w ciągu dwóch tygodni było 5
takich pożarów. Paliły się m.in. tereny nad
Odrą, w Zaborowie i Dziesławiu.

aktualności
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Ćwiczyli na lodzie
Strażacy z jednostek
OSP z gminiy Ścinawa
i gminy Lubin, ćwiczyli
ratowanie tonącego pod
którym zarwał się lód.

Ćwiczenia przeprowadzono na
zbiorniku wodnym w Ręszowie

pod Ścinawą. Na co dzień korzystają z niego wędkarze. W sobotę
24 lutego nad zamarznięty akwen
przyjechali strażacy. Jeden z nich
przebrał się w specjalny ubiór
utrzymujący ciepło w wodzie i to
jego ratowali ćwiczący koledzy.
Tu okazało się szybko jak ważna

jest technika podchodzenia do
osoby, pod którą załamał się lód.
Strażacy mieli specjalne wyposażenie m.in. łódź lodową i byli
linami asekurowani z lądu. Na
buty zakładali kolce, aby móc
poruszać się po lodzie. Tonącego
wciągano na przednią część łodzi

a następnie była za pomocą lin
holowana do brzegu.
Strażak, który symulował
tonącego zanim rozpoczęły się
ćwiczenia próbował samodzielnie
wydostać się na lód. Nie było to
proste, a możliwe stało się dopiero
dzięki szpikulcom wbijanym w ta-

flę. Bez nich tonący ma znacznie
mniejsze szanse samodzielnego
wydostania się z opresji.
Dodajmy, że lód na zbiorniku
w Ręszowie mimo kilkunastostopniowego mrozu złowrogo
trzeszczał pod stopami strażaków.
To najlepszy dowód, że w takie

3

miejsca nie należy wchodzić.
W ćwiczeniach brały udział OSP
Ścinawa, OSP Tymowa, OSP Zaborów, OSP Zimna Woda. JRG
Lubin, a także Ochotnicze Pogotowie Ratowniczo-poszukiwawcze
SAR w Lubinie.
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200 operacji miesięcznie na zaćmę w MCZ

Cztery razy więcej zoperowanych zaćm
Miedziowe Centrum Zdrowia - spółka z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź - po raz kolejny
zaangażowało się w organizację imprezy okolicznościowej w Szkole Podstawowej w Trzebnicach,
tym razem z okazji Dnia Zakochanych. Dzięki temu setki uczniów wraz z rodzinami poddało się
badaniom profilaktycznym, które przeprowadził personel MCZ.

akredytowany więc prowadzone
w nim procedury są bezpieczne
dla pacjentów, którzy zwykle są
bardzo zadowoleni co jest dla
nas najlepszą reklamą – dodaje
doktor. - Oferujemy też soczewki
klasy premium tym pacjentom
, którzy na taką operację się
zdecydują. Taki zabieg niestety
jest płatny. NFZ nie dopłaca
do takich soczewek. Co ważne,
pacjenci po operacji z soczewką

L

ekarze na Oddziale Okulistycznym Miedziowego
Centrum Zdrowia w Lubinie operują cztery razy więcej
zaćm niż jeszcze wiosną ubiegłego
roku. Dzieję się tak dzięki temu,
że Narodowy Fundusz Zdrowia
zwraca w końcu pieniądze za nadwykonania. Dzięki temu pacjenci
nie czekają już na zabieg cztery
lata w kolejce.

Liczba pacjentów operowanych na zaćmę na oddziale
okulistycznym w MCZ wzrosła
czterokrotnie. - Do kwietnia
zeszłego roku operowaliśmy
miesięcznie około 55 zaćm.
Ostatnio w grudniu, w styczniu przez cały trzeci i czwarty
kwartał 2017 operujemy średnio
około 200 zaćm miesięcznie. To
jest około cztery razy więcej –

Jest
praca
dla
lekarzy
Miedziowe Centrum Zdrowia
rozszerza działalność
i poszukuje lekarzy. Ma to
związek z wprowadzoną
od 1 października siecią szpitali.

mówi Jacek Galas, koordynator
oddziału okulistycznego MCZ
S.A. w Lubinie. Dzięki temu
oczekiwanie na operację w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia skróciło się z czterech
lat do około roku. Ci pacjenci,
którzy zostaną zakwalifikowani do zabiegu w trybie pilnym
czekają tylko około miesiąc. Jak
informuje Jacek Galas, koordy-

klasy premium mogą obyć się
bez okularów do czytania i do
patrzenia w dal – zwraca uwagę
doktor Jacek Galas.
Żeby poddać się operacji zaćmy
wystarczy mieć skierowanie od
okulisty lub lekarza rodzinnego.
Ze skierowaniem pacjent powinien
zgłosić się na oddział okulistyczny
szpitala MCZ, gdzie lekarze okuliści
zdecydują czy operacja ma odbyć
się w trybie pilnym, czy planowym.

nator oddziału okulistycznego
szpitala MCZ w Lubinie operacje
zaćmy prowadzone są głównie
w trybie jednodniowym. Sam
zabieg odbywa się w ciągu 10
minut. Pacjent po operacji zostaje kilka godzin na oddziale,
a potem udaje się do domu. Lekarze oczekują go kolejnego dnia,
by skontrolować stan zdrowia po
operacji. - Cały nasz szpital jest

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

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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Basen odkryty będzie większy

Generalny wykonawca, firma Format z Bielawy, przejął od RCS teren budowy i rusza z pracami rozbudowującymi
basen przy ulicy Odrodzenia. Inwestycja ma zakończyć się do 22 czerwca i będzie kosztowała ponad 5,5, mln złotych.
Rozbudowanie obiektu pozwoli na większą liczbę osób przebywających na basenie. To może oznaczać koniec sytuacji,
gdy lubinianie nie byli wpuszczani na pływalnię ze względu na przepełnienie.

Basen w Lubinie będzie rozbudowany. Ubiegłe wakacje
pokazały, że baseny odkryte
przy ulicy Odrodzenia w Lubinie nie były gotowe na tak
duże zainteresowanie. Kilka
razy w upalne dni. Bramki zamknięto, bo na obiekcie było
zbyt wiele osób. By uniknąć

takich sytuacji baseny będą
rozbudowane. Powiększy się
plaża i przybędzie kilka ciekawych miejsc z myślą przede
wszystkim o najmłodszych.
– Rozbudowa będzie miała
miejsce przy obecnym obiekcie. Dobudujemy część dla
najmłodszych. Plaża dotąd

była mała, a brodzik dla najmniejszych dzieci był oblegany.
Będzie teraz dobudowany. Dobudujemy plac zabaw wodny,
ze zjeżdżalniami i tradycyjny.
Powiększymy plażę o 5,7
tyś. metrów kwadratowych
– mówił przed podpisaniem
umowy Piotr Midziak, prezes

RCS w Lubinie. – Basen rozbudowany będzie na górce
bezpośrednio między halą
RCS a halą tenisową.Po 2016
roku zaczęliśmy rozeznawać się
czyja to działka. Należała do
prywatnego inwestora. Miasto
zamieniło z właścicielem tę
działkę na inną na terenie gmi-

ny i przekazało nam. Mogliśmy
zacząć planować rozbudowę
i powiększenie basenu – wyjaśnia Piotr Midziak.
Zgodnie z umową rozbudowa
powinna być zakończona
22 czerwca. Jeśli prace się
przedłużą, nie ma obaw, że
cały obiekt nie będzie mógł

Stop zamiast szlabanu
Uwaga kierowcy. Na
przejazdach kolejowych
wprowadzono nową
organizację ruchu.
W związku z remontem
linii kolejowej na trasie
Rudna Gwizdanów
– Legnica w kilku
miejscach obowiązują
teraz znaki STOP, a co
za tym idzie kierujący
powinni wykazać się
szczególną ostrożnością.
Co prawda wstrzymano
ruch pociągów
towarowych, ale po
torach przemieszczają
się pojazdy techniczne.

Szczególna uwaga powinna towarzyszyć kierowcom, którzy będą
przemieszczać się przejazdami
kolejowymi na trasie Rudna Gwizdanów – Legnica. Wprowadzono
sporo zmian, bo rozpoczęła się
modernizacja linii kolejowej .
– W ramach rozpoczętej wczoraj
( 01.03) linii kolejowej wykonawca najpierw demontuje część
urządzeń sterowania ruchem
kolejowym,ale co najważniejsze, od wczoraj na tej trasie nie
kursują pociągi towarowe. Mogą
wyłącznie przejeżdżać pociągi
robocze wykonawcy, które musza
zachowywać szczególną ostrożność przy dojeździe do przejazdów
kolejowo – drogowych. Przejazdy
te zachowują status przejazdów

oznakowanych znakami drogowymi, w tym znakiem STOP.
Oznacz a to w pełni zachowane
bezpieczeństwo – mówi Mirosław
Siemieniec, rzecznik prasowy
PKP.
Tymczasem z zachowaniem tego
bezpieczeństwa bywa różnie. Nie
wszyscy bowiem kierujący stosują
się do nowych znaków. Bardzo
wiele pojazdów ignoruje znak
STOP.
Prace potrwają do 2019 roku,
a koszt modernizacji tej linii to
190 mln zł.
Modernizacja linii kolejowej
na trasie Rudna Gwizdanów –
Legnica zwiększy możliwości
komunikacyjne, ale też poprawie
obsługę przewozów towarowych.

normalnie funkcjonować. Jak
zapowiada prezes RCS, w tym
roku otwarcie sezonu na basenach odkrytych w Lubinie
powinno mieć miejsce również
w okolicy 1 czerwca.
Koszt inwestycji to ponad 5,5
mln złotych, które RCS pokryje
z kredytu bankowego.
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Krwiodawcy z JRGH
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i drony nad miastem
Drony polecą nad
Lubinem. Politechnika
Wrocławska stworzy
na lubińskim
lotnisku laboratoria
i infrastrukturę
niezbędną do nauki
studentów kierunku
lotnictwa. Rozwój
dydaktyczny i badawczy
ma dotyczyć głownie
lotnictwa bezzałogowego,
czyli dronów.
Robocze spotkanie dotyczące
współpracy uczelni z Aeroklubem Zagłębia Miedziowego
i samorządem odbyło się 27 lutego
w lubińskim ratuszu. Studenci
lotnictwa rozpoczną naukę od
października tego roku.
Umowa między Politechniką Wrocławską a samorządem Lubina
jest już podpisana od pół roku.
Współpraca pozwoli uczelni na
rozwój dydaktyczny i badawczy
głównie w kierunku lotnictwa
bezzałogowego, czyli popular-

nych dronów. Studenci kierunku
lotnictwa, a mowa o około 120
osobach, będą uczyli się dzięki
zapleczu stworzonemu na lubińskim lotnisku już od października.
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
ma początkowo udostępnić na te
działania swoją infrastrukturę.
To oznacza wpływy z wynajmu
do kasy Aeroklubu. Potem Politechnika ma budować własną
infrastrukturę, ale i tak będzie
korzystać z pomocy AZL. Do
pomysłu mocno zapalił się włodarz Lubina, który ubolewa, że
nie udało się stworzyć w Lubinie
klasy lotniczej, bo młodzież nie
była wówczas tym zainteresowana. Robert Raczyński wyraża
nadzieję, że wydział lotnictwa
w Lubinie będzie mobilizacją
dla młodych ludzi, by zaczęli
się kształcić w tym kierunku.
Możliwości dla młodzieży to nie
jedyna korzyść.
– Chcemy do Lubina wprowadzić
nową myśl techniczną. Świetnie
się złożyło, że szef Urzędu Lotnic-

twa Cywilnego podjął decyzję, że
polskiej przestrzenie lotnicze są
wolne i mogą być zagospodarowane przez drony. Po pierwsze naszą
intencją jest, by na terenie Lubina
powstał wydział lotniczy z bazą
techniczną. Po drugie chcemy
zachęcić inwestorów krajowych,
którzy będą inwestować w system
samolotów bezzałogowych. – mówił Robert Raczyński.
Politechnika Wrocławska od
lat starała się o możliwość podobnych działań w Oleśnicy,
ale pomysł się nie udał. – Nasze
cele polegają na wzmocnieniu
kierunku lotnictwo. Brak lotniska uniemożliwiał nam dalszy
rozwój i cele badawcze. Jesteśmy
silni w bezzałogowym lotnictwie,
czyli dronach. Ten obszar przede
wszystkim chcemy rozwijać
na tym lotnisku. Do tego jest
potrzebna przestrzeń i swoboda
działania, a lubińskie lotnisko
będzie dobrym miejscem – mówił
Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiego.

HDK Maltański Legion to
nowy klub, który łączy
ludzi działających od
lat na rzecz zdrowia
i życia innych.
Klub powstał przy
JRGH KGHM Polska
Miedź i funkcjonuje
od miesiąca.
W grupie jest już blisko 40
osób. 5 marca górnicy –
ratownicy po raz pierwszy
jako członkowie Maltańskiego
Legionu oddali krew. Do pomocy i wsparcia zapraszają
wszystkich, niezależnie od
tego, gdzie pracują czy
w jakim są wieku.
Działający od dawna jako
krwiodawcy, dawcy szpiku,
wolontariusze szkolący innych w udzielaniu pierwszej

pomocy, górnicy – ratownicy, którzy pędzą na każde
wezwanie pomocy – teraz
sformalizowali swoja grupę
i łącząc się w Klub Honorowych Dawców Krwi Maltański
Legion nie tylko oddają krew,
ale też prowadzą szkolenia
z zakresu pierwszej, prelekcje w szkołach, pokazy przy
różnych okazjach. Skąd nazwa? Otóż z logo ratowników
– górników, bowiem grupa
zrzeszyła się przy Jednostce
Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM Polska Miedź,
a symbolem ratowników jest
krzyż maltański. Większość,
jak dotąd członków stanowią
właśnie ratownicy.
– Inicjatywa wyszła od ratowników górniczych. Od dawna
działamy jako wolontariusze.

teraz chcieliśmy się zgrupować i działać pod wspólnym
sztandarem. Chcemy uczyć
i przekonywać ludzi do
udzielania pierwszej pomocy. Mamy wiedzę i potraﬁmy
ją przekazać. Mamy sprzęt
i chcemy przekonywać ludzi,
by pomagali podczas wypadków. Bardzo zależy nam
na szkoleniu młodzieży czy
przedszkolaków. Każdy, kto
chce nam pomóc, może nas
znaleźć choćby na facebooku
i tam jest do nas kontakt –
mówi Marcin Burda, prezes
HDK Maltański Legion.
Działacze HDK Maltański
Legion pierwszy raz oddali
krew pod nową banderą 5
marca w RCKiK w Lubinie
przy ulicy Bema.
 (red)

30 minut na ekranie, czyli ﬁlm o Zbrodni Lubińskiej
Film pt. “Rykoszety”
powstawał blisko rok.
Pracowali nad nim młodzi
ludzie, których wspierał
powiat lubiński. Finansowo
produkcję wsparła spółka
KGHM Polska Miedź. Premiera
ﬁlmu została zaplanowana na
dzień przed kolejną rocznicą
Zbrodni Lubińskiej, czyli
na 30 sierpnia tego roku.
Film jest fabularny i krótkometrażowy.
Trwa 30 minut i nosi tytuł Rykoszety.
Wśród aktorów pojawiają się takie osoby,

jak Andrzej Chyra, Tomasz Schuchardt
czy Marta Ścisłowicz. Jest też wielu
młodych aktorów kończących dopiero
szkoły. Reżyserem filmu jest Jakub Radej,
zaś osobą odpowiedzialną za kamerę
i zdjęcia Marcin Lesisz. Od początku
pomocą w przygotowaniach i ułatwieniu
kontaktów z ludźmi, którzy opowiadali
historię Zbrodni Lubińskiej młodym
filmowcom służył starosta lubiński.
Premiera będzie 30 sierpnia w przededniu
kolejnej rocznicy Zbrodni Lubińskiej.
Dziękuję tym młodym ludziom, że się
podjęli tego trudnego zadania historia
tamtych dni będzie zapisana obrazem.

Jak relacjonuje reżyser filmu, praca nad
scenariuszem była długa. Opowieści
ludzi, którzy przeżyli wydarzenia sierpnia
’82 różne więc trzeba było znaleźć własny
sposób na opowiedzenie tej historii.
– Od początku chcieliśmy zrobić film
fabularny oparty na prawdziwych
wydarzeniach. Chcieliśmy zrobić film
uniwersalny, który będą mogli zrozumieć
ludzie w całej Polsce i na festiwalach
zagranicznych. Liczymy, że film będzie
miał odbiór głównie na festiwalach.
W tej chwili jesteśmy na finale. Film
jest obecnie kolorowany i udźwiękowiany. 30 sierpnia będzie premiera

w Lubinie. Później planujemy premierę
w Warszawie. Najtrudniej pracowało
się nad scenami manifestacji. Mimo, że
mieliśmy przyzwoite środki finansowe,
to stworzenie odpowiedniej ilości tłumu
i akcji było wyzwaniem. Zastosowaliśmy pewne rozwiązanie korzystając
z taśmy 8 mm i kamery, która dodała nam
więcej dynamiczności i autentyczności
wydarzeń. Zaangażowanie ekipy było
do tego stopnia, że panowała wyjątkowa
atmosfera – mówi Marcin Lesisz, operator
kamery na planie zdjęciowym.
Sceny nagrywano głównie na Górnym
Śląsku, w Sosnowcu. – Lubin całkiem

się zmienił, a potrzebowaliśmy bloku
z szarej płyty. W Lubinie były tylko
ujęcia w kopalni. Wydaje się, że to tylko
35 lat, ale Polska zmieniła się w tym
czasie zupełnie. Ciężko znaleźć miejsce,
gdzie można by było postawić kamerę
i powiedzieć, że to wygląda tak samo, jak
wtedy. To ciężkie zadanie nagrać film, by
był wiarygodny. Jesteśmy zadowoleni
z tego filmu, bo nam się udało oddać
nastrój i tamte czasy – mówi Jakub Radej,
reżyser filmu.
O wysokości budżetu filmowcy nie chcą
mówić.
 (red)
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Puchar Zbigniewa Bońka
dla Akademii Piłkarskiej
KGHM Zagłębie
Zdecydowani faworyci
turnieju, zwycięzcy
w kategorii drużyn
oraz najlepsi wśród
zawodników, bramkarzy
i strzelców – to piłkarze
z Akademii Piłkarskiej
KGHM Zagłębie którzy
przywieźli do Lubina
puchar Prezesa PZPN
i wszystkie statuetki
indywidualnych
osiągnięć.
W Warszawie w ubiegły
weekend odbył się Turniej
o Puchar Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, w którym wzięli
udział podopieczni Akademii
Piłkarskiej KGHM Zagłębie.
Młodzi zawodnicy z U-11 byli

zdecydowanie najlepsi spośród
16 drużyn z całej Polski, które
wzięły udział w rozgrywkach.
– Udział w turnieju wzięli mistrzowie województw z całej
Polski. Rywalizowano w czterech grupach. Potem zwycięzcy
i drugie miejsca wychodzili do
ćwierćfinałów, gdzie był system
pucharowy aż do finału,który
zakończył się naszym zwycięstwem – mówi mówi Emil
Nowakowski, trener grupy U-11
w Akademii Piłkarskiej KGHM
Zagłębie.
Poza zajęciem I miejsca jako
drużyna,n piłkarze z Akademii
Piłkarskiej KGHM Zagłębie
przywieźli wyróżnienia indywidualne. Najlepszym strzelcem
turnieju został Kacper Szulc ,

Unijne dotacje dla szkół

zawodnikiem Oliwier Siciński,
zaś bramkarzem Michał Sobczyszyn.
Podopieczni Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie są bardzo
dumni ze swoich osiągnięć, ale
jak mówią, mają z kogo brać
przykład. Zarządzający Akademią przygotowali dla nich tak
zwaną Ścianę Chwały. W stołówce Akademii pojawiły się zdjęcia
wcześniejszych wychowanków,
którzy na drodze piłkarskiej
kariery osiągnęli sukcesy. To
na ich wizerunki mogą patrzyć
młodzi chłopcy, by motywować
się do rozwoju i przekonania, że
oni też mogą sporo osiągnąć.
 fot. Akademia Piłkarska
KGHM Zagłębie

Dodatkowe zajęcia
z języków obcych,
nauk matematycznoprzyrodniczych
i informatyki, stypendia
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, szkolenia
nauczycieli czy zakup
wyposażenia pracowni –
to tylko kilka przykładów
działań, na które szkoły
mogą otrzymać dotację
unijną. Właśnie ruszył
nabór wniosków.
Na konkurs przeznaczono około
34 mln zł. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe
w zakresie kształcenia ogólnego,
ich uczniowie oraz nauczyciele.
Nabór w ramach Poddziałania
10.2.1 „Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” to
konkurs na projekty realizowane
poza obszarem Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (Jelenia
Góra, Wrocław, Wałbrzych).

Eliminacje gminne turnieju pożarniczego
Kolejna edycja
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pn.
„Młodzież zapobiega
pożarom” już za nami.
Po raz kolejny uczniowie
ze szkół podstawowych
oraz gimnazjum z terenu
gminy sprawdzali swoje
umiejętności z tego
zakresu, a ich wyniki
pokazują, że do tematu
podeszli z wielkim
zaangażowaniem,
zresztą jak co roku.
Zmagania na szczeblu gminnym
odbyły się w minioną środę, 28
lutego w sali konferencyjnej

ścinawskiego ratusza.
W eliminacjach udział wzięło 14
uczestników: 8 ze szkół podstawowych z Tymowej i Ścinawy
oraz 6 z gimnazjum.
Jury w składzie: burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, zastępca
komendanta powiatowego bryg.
Cezary Olbryś, młodszy technik
sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych w komendzie powiatowej
Patryk Zdanowski, komendant
Oddziału Miejsko-Gminnego OSP
RP w Ścinawie Marek Barylak
oraz Danuta Zarzycka- inspektor ds. obronnych i zarządzania
kryzysowego w ścinawskim
magistracie.
Po ocenie prac pisemnych wyłoniono następujących zwycięzców

7

w poszczególnych kategoriach:
szkoły podstawowe: I miejscePatryk Wiewiórka, II- Karolina
Tas, III- Igor Stanisławski i Emilia
Doberstein;
gimnazjum: I miejsce- Karol
Janic, II- Aleksander Janic i IIIŁukasz Łowicki.
Każdy z uczestników otrzymał
dyplom oraz nagrodę rzeczową
za udział w turnieju.
Najlepsi z najlepszych, czyli
osoby, które zajęły dwa pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach etapu gminnego
wezmą udział w eliminacjach
powiatowych. Zwycięzcy będą
reprezentować powiat lubiński na
szczeblu wojewódzkim.
 (scinawa.pl)

W ramach projektu można zaplanować:
- realizację zajęć dodatkowych
z zakresu języków obcych, nauk
matematyczno-przyrodniczych
i informatycznych;
- wypłatę stypendiów dla uczniów
szczególnie uzdolnionych;
- zajęcia dodatkowe dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
- rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym;
-szkolenia oraz inne formy
podwyższania kwalifikacji nauczycieli.
Dodatkowo istnieje możliwość
zakupu wyposażenia szkolnych
pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
lub matematyki. Dzięki tym funduszom dolnośląskie szkolnictwo
może sukcesywnie się rozwijać.
Już do tej pory podpisaliśmy 138
umów na kwotę dofinansowania
niemal 83 milionów zł. Dzięki
realizowanym projektom ponad
16,5 tysiąca uczniów oraz 93

nauczycieli skorzystało z programu, a 103 pracownie zostały
doposażone – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa
dolnośląskiego.
Wnioski składa się jedynie w formie elektronicznej od 1 do 22
marca do godziny 15.00.
W konkursie wnioski mogą
składać jednostki samorządu
terytorialnego oraz organizacje
pozarządowe, z zastrzeżeniem,
że wnioskodawcą lub partnerem
w ramach projektu musi być
organ prowadzący szkołę lub
szkoły objęte wsparciem. Co
ważne, należy wziąć pod uwagę,
że wszystkie formy wsparcia
zaplanowane w ramach projektu
muszą być jedynie uzupełnieniem działań na co dzień
prowadzonych przez szkoły.
Oznacza to, że skala działań
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie może
ulec zmniejszeniu w stosunku
do skali działań prowadzonych
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 (UMWD)
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Kobiety o nieprzeciętnej urodzie, ubrane jedynie w kusą spódniczkę z koziej skóry. Ciało i kędzierzawe włosy splecione w warkoczyki pokrywają brunatno –czerwoną
mazią. Ich uroda zachwyca turystów z całego świata.

Boginie Afryki

H

imba, grupa etniczna
z północno – zachodniej
Namibii to koczowniczy
lud pasterski trudniący się hodowlą bydła. Podczas przenoszenia
swych domostw w poszukiwaniu
pastwisk często głodują i cierpią
z powodu braku wody. Żyznych
i wilgotnych terenów jest coraz
mniej. Mężczyźni większą część
życia spędzają daleko od rodziny
przemieszczając się ze swoimi
stadami. Często droga jest tak
daleka, że łatwiej jest postawić
nowe szałasy niż wracać na noc
do wioski. Domy zbudowane
z gałęzi drzew, liści palmy
i umocnione odchodami bydła są
lekkie, można je szybko rozebrać
i wybudować ponownie w innym
miejscu. Zajmują się tym kobiety,
przenoszą swoje chaty nawet kilka
razy w roku.
Centrum wioski to zagroda dla
cieląt, lecz najważniejszym
miejscem jest „okuruwo” czyli
stale płonący ogień zapewniający
łączność z przodkami i Bogiem.
Wszystkie chaty odwrócone są tyłem, jedynie dom wodza ma drzwi
skierowane w stronę ognia. Wódz

ma obowiązek spróbowania mleka
z pierwszego porannego dojenia,
dopiero wtedy Himba mogą rozpoczynać dzień. Podstawowym
składnikiem w jadłospisie jest
mleko, mięso jedzą tylko podczas
uroczystości i świąt. Tradycyjnie
utrzymują dwa ogniska - małe
w środku chaty, bo noce są tu
chłodne, drugie przed domem.
Przy ognisku siedzi kobieta
z gromadką dzieci, które kolejno
ssą mleko z jej nagich piersi, bo
dzieci mogą ssać mleko każdej
kobiety, nie tylko rodzonej matki.
Charakterystyczną cechą tego
ludu są włosy. W czasie dojrzewania warkocze dziewczynek
plecione są z przodu, by zakryć
ich twarze przed zalotami mężczyzn. Dziewczyny gotowe do
zamążpójścia wiążą włosy z tyłu
głowy sznurkiem palmowym,
a mężatki noszą na czubku głowy
skórzaną embrę.
Kobiety w tej społeczności zajmują bardzo ważne miejsce i są
szanowane. Myją się raz w życiu,
przed własnym ślubem, stąd
ich charakterystyczny, niezbyt
przyjemny zapach. Pokrywają

swoje ciała i włosy mazią robioną z tłuszczu, mleka krowiego,
ekstraktu z roślin, popiołu i ceglasto-czerwonej ochry. Makijaż
przyciąga uwagę, chroni przed insektami, słońcem i odwodnieniem
organizmu oraz utrzymuje ciało
w doskonałym stanie. Starsze
kobiety wciąż mają skórę jędrną
i gładką jak jedwab. Brak wody
zmusza Himba do utrzymywania
higieny w inny sposób. Kąpią
się bez wody, zeskrobują starą
warstwę makijażu i nakładają
nową. Miejsca intymne „myją”
dymem. Nad ogniem umieszczają
kamienne miseczki z ziołami, gdy
te zaczynają dymić, kobieta kuca
nad ogniskiem i otula się szczelnie
derką. Myją się tak, gdy do wioski
wracają ich mężowie. Ubrane są
jedynie w kusą spódniczkę z koziej skóry, ale kochają biżuterię.
Są to bransolety na ręce i nogi,
metalowe obroże, pas, korale
a także inne ozdoby, w większości wykonane ze skóry, kości
i metalu. Na szyjach zawieszają
symbolizujące płodność muszelki,
a liczba bransolet na kostkach nóg
odpowiada liczbie dzieci.

Himba prowadzą rozwiązły tryb
życia. Zgodnie z tradycją, gdy mąż
przyprowadzi do domu swojego
krewnego, ten może zaspokoić
seksualnie jego żonę. Mężczyzna
zwykle ma kilka żon oraz kochanki w różnych wioskach. Kobieta,
gdy nie ma męża w domu, może
sypiać z innymi mężczyznami,
którzy zawitali do wioski. Himba zakładają rodziny wyłącznie
w swojej grupie, dlatego omija
ich AIDS - zmora Afryki. Są
plany budowy ogromnej zapory
wodnej, do pracy ściągną tysiące
robotników, którzy przyczynią się
do rozsiania tej choroby. Według
rządu Namibii zagłada kultury
Himba będzie bardziej dobrodziejstwem niż tragedią. Jeżeli
lud ten zachowa tradycję to tylko
dzięki kobietom, które skutecznie
opierają się nowoczesności. Jest
to coraz trudniejsze, bo ich mężczyźni pędzą stada, załatwiają
interesy w mieście, ubierają się
zgodnie z modą i rozsmakowali
się w alkoholu. Sprzedają bydło,
a ich rodziny nie mają z czego żyć.
Pozostaje im żebranie.
 Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Reklama w gazecie? Zadzwoń: 603 122 338
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Bieg w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Tropem Wilczym – bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lubinie miał miejsce po raz czwarty. Biegaczom rozdano ponad 500 pakietów startowych,
ale udział w wydarzeniu wzięło więcej osób. Wystartowali z Parku Wrocławskiego, by przybyć pod tablice pamięci przy ul. M. Pruzi i tam złożyć kwiaty.
Lokalni kibice, Poseł na Sejm
RP Krzysztof Kubów, starosta
lubiński, krwiodawcy i wiele
innych osób zaangażowało się
po raz kolejny w organizację biegu
Tropem Wilczym, który odbył się
w hołdzie Żołnierzom Wyklętym.
– To szósta edycja w kraju, w Lu-

binie czwarta. W Zagłębiu Miedziowym byliśmy jako pierwsi na
taką skalę. To mnie bardzo cieszy.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem
Sympatyków Zagłębia Lubin
Zagłębie Fanatyków i innymi
organizacjami już 4 lata temu
udało się to zrobić na fajną skalę,

bo było kilkaset osób. Ta liczba
wzrasta każdego roku. To bardzo
szczytny bieg, bo po pierwsze
wpisuje się w obchody 1 marca,
Narodowego Dnia Pamięci żołnierzy Wyklętych, a po drugie to nie
długi dystans, bo 1963 metry więc
można zaangażować całe rodziny

i dzieci, i starszych. Cieszymy się,
że spotyka się z takim odzewem
już po raz czwarty.Jesteśmy, by
mówić o historii, uczcić pamięć
bohaterów, którzy walczyli z komunistami, walczyli z układem
sowieckim. Dziś odświeżamy
pamięć o nich i przypominamy,

że dzięki nim żyjemy w wolnej
Polsce – mówił Krzysztof Kubów, Poseł na Sejm RP, fundator
pakietów startowych dla biegaczy.
Biegacze wystartowali z Parku
Wrocławskiego po uprzedniej
wspólnej rozgrzewce. Alejkami
parku, a potem ulicami miasta do-

biegli do tablic pamięci na Wzgórzu Zamkowym przy ul. M. Pruzi,
by tam złożyć kwiaty i wspólnie
odśpiewać hymn Polski. Nie obył
się bez flar, które odpalili strażacy
ochotnicy i wierni kibice z SSZL
Zagłębie Fanatyków.
 (red)
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Na strzelnicy znowu wycinają
Drwale ponownie
zabrali się za wycinkę
drzew na terenie Parku
Leśnego. Tym razem
usuwane są drzewa
na zamkniętej części
strzelnicy, która z uwagi
na zły stan techniczny
odgrodzono od
pozostałej części parku.
Usuwane są drzewa rosnące
na nasypach pomiędzy alejkami

wiodącymi do obiektów strzelnicy. Ekipa wycinająca drzewa
nie należała do uprzejmych. Na
widok aparatu fotograﬁcznego
jeden z drwali skierował do naszego fotoreportera obraźliwe
słowa, grożąc, że poda nas do
sądu, jak opublikujemy zdjęcia.
Pan najwyraźniej zapomniał, że
pracuje za publiczne pieniądze
i do tego w publicznym miejscu.
Park Leśny jest kością niezgody między mieszkańcami

a prezydentem miasta.
Prezydent nie chce słuchać
mieszkańców i chce w parku
utworzyć „park militarny”.
Pierwszy protest przeciwko
grodzeniu parku odbył się
niemal rok temu. Dotyczył
bezsensownego grodzenia tego otwartego dla mieszkańców
terenu, a także wycinki drzew
w ty m miejscu. Ogrodzenie
stało się jednym z głównych
elementów sporu. Mieszkańcy

nie chcą, aby park był zamykany.
Wtedy też zawiązało się stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców, które sprzeciwia się arogancji lubińskiej władzy, która
lekceważy zdanie mieszkańców.
Przykładów w ciągu roku było
sporo. Jeden z nich dotyczy
wnęki międzyblokowej przy
ulicy reja, gdzie na zlecenie
miasta nielegalnie wycinano
drzewa.

Zderzenie
w Miłosnej
Kierująca peugeotem nie zachowała ostrożności i najechała
na tył audi. Do zdarzenia doszło na wysokości stacji
benzynowej w Miłosnej. Peugeot został rozbity, a audi
wylądowało w przydrożnym rowie. Nikomu nic się nie stało.

 Fot. Czytelnik.

Kiedy stałam na przejściu dla pieszych ubrana na ciemno zauważyłam, że kierowcy nie reagują, nie widzą mnie ...

Odblaski naprawdę ratują życie
Moda na ciemne
ubrania powoduje
znaczące zmniejszenie
widoczności pieszych
na drogach i przejściach
dla pieszych. Po zmroku
nawet w miejscach
oświetlonych latarniami
ulicznymi jesteśmy
niewidoczni. Przepisy
obligują nas do noszenia
odblasków od zmierzchu
do świtu poza terenem
zabudowany.

Jednak warto je mieć również
w terenie zabudowanym. Lubińscy
policjanci przeprowadzili eksperyment na przejściu dla pieszych
koło Castoramy, na którym zginał
19-letni chłopak.
„Kiedy stałam na przejściu dla

pieszych ubrana na ciemno zauważyłam, że kierowcy nie reagują,
nie widzą mnie, – kiedy tylko
założyłam kamizelkę odblaskową ich zachowanie diametralnie
się zmieniło zaczęli hamować
widzieli, że stoi przed przejściem
dla pieszych człowiek czułam
się wtedy bezpieczniej”. Takie
słowa wypowiedziała policjantka
z lubińskiej policji, która wzięła
udział w eksperymencie.
Mundurowi nagrali film ukazujący że warto nosić kamizelkę
odblaskową. Nad ranem, kiedy
było jeszcze ciemno ustawili
policjantkę na przejściu dla pieszych i ruszyli w jej kierunku
radiowozem. Kobiety nie było
wcale widać. Kiedy założyła kamizelkę była widoczna z dobrych
50 metrów.

Policjanci w trakcie patroli kiedy
natrafią na pieszego idącego poboczem pouczają go, że sam sobie
zagraża. Często od mundurowych
taki pieszy otrzymuje odblaskową
kamizelkę. Rocznie do mieszkańców powiatu lubińskiego trafia
ich bardzo dużo. Najczęściej do
dzieci w trakcie szkolnych prelekcji, a także przy okazji różnego
rodzaju spotkań prewencyjnych
np. z seniorami. Policjanci podkreślają, że własnego bezpieczeństwa
nie warto się wstydzić i warto
założyć kamizelkę odblaskową.
Koszt kamizelki to około 10 zł.
Przypomnijmy, że przepisy
obligują pieszych do noszenia
odblasków od zmierzchu do świtu
poza terenem zabudowanym.
Jednak czy w terenie zabudowanym w nocy ubrani na ciemno

jesteśmy widoczni na drogach
czy też przejściach dla pieszych.
Jak pokazuje przeprowadzony
przez lubińskich policjantów
eksperyment NIE. W miastach
czy wsiach nie wszystkie drogi są
oświetlone a nawet, gdy są to i tak
jesteśmy słabo widoczni. Odblaski
powodują to, że kierowca widzi
nas z dużo większej odległości,
a tym samym ma więcej czasu na
reakcję. Warto o tym pamiętać, bo
pieszy w „starciu” z samochodem
ma małe szanse na bezurazowe
potrącenie.
Osobną kwestia jest technika, którą dysponujemy w samochodach.
Dzisiaj każdy pojazd wyposażony
jest w regulację wysokości świateł. Policjanci obserwują, że są
przypadki, że zmotoryzowani nie
korzystają z tego udogodnienia.

Kiedy samochód ma komplet
pasażerów zmienia się wysokość
świateł. Warto wtedy skorzystać
z dostępnej w pojeździe regulacji.

Podniesienie lamp np. w górę daje
dodatkowe metry na zauważenie
potencjalnej przeszkody na drodze
lub pieszego.
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Aby młodzi pamiętali i znali historię strajku w ZG Lubin

Rudna – grudzień 1981
Film zrealizowano na
zlecenie Oddziałowego
Biura Badań
Historycznych Instytutu
Pamięci Narodowej
we Wrocławiu.
Premiera odbyła się w
Polkowicach 20 lutego.
W latach 1980-1981 w komunistycznej Polsce narodziny i rozwój
NSZZ „Solidarność” oraz ruchu
społecznego „Solidarność” była
fenomenem na skalę światową.
Rozbudzone nadzieje społeczeństwa polskiego na reformę
państwa i demokratyzację życia
społeczno-politycznego przekre-

śliło niespodziewane i brutalne
wprowadzenie stanu wojennego.
Na ulice miast wyprowadzono
wojsko. W całym kraju zawieszono działalność NSZZ „Solidarność” oraz wszystkich związków
i organizacji społecznych, wprowadzono godzinę milicyjną, zakazano zgromadzeń publicznych i
organizowania strajków. Pomimo
obecności na ulicach wojska i
dotkliwych represji członkowie
NSZZ „Solidarność” zorganizowali protesty odważnie domagając
się odwołania stanu wojennego
i uwolnienia represjonowanych
działaczy związku.
Jednym z ok. 200 strajków był

strajk okupacyjny w Zakładach
Górniczych „Rudna” w Polkowicach (14-17 grudnia 1981 r.),
który w świetle obecnych badań
historycznych należy uznać za
największy protest na Dolnym
Śląsku.
Wydarzenie to jest niestety słabo
znane w Polsce i na Dolnym
Śląsku, a nawet samym Zagłębiu
Miedziowym. Szczególnie dotkliwie brak wiedzy o strajku w ZG
„Rudna” i szerzej o „Solidarności”
dostrzega się wśród młodzieży i
pokoleniu urodzonym po 1989 r.
Dlatego w OBBH IPN we Wrocławiu, narodził się pomysł, aby
wiedzę o przebiegu i pacyfikacji

Lubińscy Rugbyści poznali
terminarz rozgrywek
W sezonie 2018 w II lidze zagra
sześć drużyn: Alfa Bydgoszcz,
Chaos Poznań, Mazovia Mińsk
Mazowiecki, Miedziowi Lubin,
Rugby Białystok i Unia Brześć/
Terespol (drużyna z BiałorusiPolski Związek Rugby wyraził
zgodę na udział w rozgrywkach)
Rozgrywki rozpoczną się 07

kwietnia br., a zakończą 28
października br., o mistrzostwie
II ligi zadecyduje tabela, nie będzie rozgrywany mecz finałowy.
Ewentualny baraż (w przypadku
rezygnacji z awansu mistrza II
ligi) o awans zaplanowano na
03-04 listopada br.
Zanim Miedziowi zaczną walkę o

ligowe punkty, czekają ich jeszcze
dwa sprawdziany. Pierwszy już
w najbliższa sobotę 3 marca w
Ostrawie na Stadionie Miejskim.
Rugbyści rozegrają mecz kontrolny z czeskim TJ Sokol Mariánské
Hory. Kolejny sparing 18 marca w
Jarocinie z tamtejszą pierwszoligową Spartą.

strajku w ZG „Rudna” spopularyzować w formie dokumentalnego
filmu edukacyjnego adresowanego do młodego widza. Film,
według scenariusza i w reżyserii
Dagmary Spolniak, został zrealizowany przez firmę Seabiscuit
dla Oddziału IPN we Wrocławiu
w 2017 r. i nosi tytuł „Rudna –
grudzień 1981 r.” Po projekcji
będzie można wziąć udział w
panelu dyskusyjnym z udziałem
uczestników strajku.
– Najważniejszą rzeczą był szok
13 grudnia, a potem kilka dni
strajku. To rzeczy, które się zapamiętuje na zawsze. One tkwią
w człowieku nie do wymazania.

Działo się wiele – ten protest
powstał samoistnie, bo ludzie
byli skłonni do zaprotestowania
przeciwko stanowi wojennemu,
a bezpośrednią przyczyną byłem ja z Pawłem Kotlickim. W
pewnym momencie stanęliśmy z
kilkumetrowym transparentem,
że to strajk, a ludzie stanęli z
nami. Nie czuję się winny, ale
dumny. Bo nie tylko współinicjatywa tego protestu była moja, ale
że ten protest wyszedł bez ofiar.
Wiedzieliśmy, co stało się dzień
wcześniej na “Wujku”. Walczyliśmy przeciwko zamachowi
na swobody związkowe. Nie
można było stulić uszu po sobie

i nie zaprotestować W końcu
ustąpiliśmy, ale z honorem.
Wycofywaliśmy się w sposób
zorganizowany, po ustalonych
trasach w dwóch grupach. Było
to wyjście z honorem. Większość z nas wierzyła w to, że
spełniła swój obowiązek. Nie
można było tego tak zostawić i
postawiliśmy się na ile to było
możliwe i bezpieczne – wspominał przed premierą filmu Franciszek Kamiński, emerytowany
pracownik ZG Rudna.
Film ma być wykorzystywany
podczas lekcji historii, które
będą dotyczyły stanu wojennego
w Polsce.
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rozrywka

ho r o s k o p
Bliźnięta

Lew

Waga

Strzelec

Wodnik

Gwiazdy sprawią, że energia

W najbliższych dniach pojawi się

W tym tygodniu wpływ planet

Układ gwiazd będzie sprzyjał

Za sprawą gwiazd mija czas

W najbliższych dniach los uśmiech-

zacznie Cię wprost rozsadzać.

szansa na załatwienie dobrego in-

spowoduje, że będziesz bar-

podpisywaniu kontraktów i ﬁna-

kłopotów i zmartwień w sferze

nie się do Ciebie. Możesz spodzie-

Z powodzeniem ukończysz każ-

teresu. Nie planuj jednak na razie

dziej otwarty i szczery. Ale we

lizowaniu spraw urzędowych.

w swerze zawodowej. Nadszedł

wać się sukcesów zawodowych

de rozpoczęte przedsięwzięcie

większych wydatków i poczekaj

wszystkim zachowaj rozsądek, bo

W trudnych chwilach wykażesz

więc dogodny moment, aby zająć

i nieoczekiwanych zysków, ale

i osiągniesz sukces na polu

aż Twoja sytuacja ﬁnansowa

Twoich wypowiedzi będą słuchać

się pomysłowością i zaradnością,

się sprawami osobistymi. Zwłasz-

również wspaniałej atmosfery

zawodowym. Zachowaj jednak

się ustabilizuje. W drugiej potowie

nie tylko życzliwi Ci ludzie. Zapo-

a inteligencja i intuicja pomogą Ci

cza że od wtorku mogą pojawić się

w domu. Pamiętaj jednak, że

ostrożność w sprawach ﬁnan-

tygodnia kilka miłych spotkań to-

wiada się również powodzenie

uniknąć pułapek zastawianych

pewne nieporozumienia między

nic nie trwa wiecznie. Dlatego

sowych. Nie inwestuj gotówki

warzyskich. Jedno z nich może być

w sprawach sercowych. Nawet

przez nieżyczliwych Ci ludzi.

Tobą a bliską Ci osobą. Nie zwlekaj

pomyśl o miłej niespodziance.

w ryzykowne interesy i niczego

początkiem burzliwej znajomości.

w starych związkach atmosfera

Zdrowie niezłe, pamiętaj jednak

więc i zdobądź się na szczerą

Może wspólny wypad za miasto?

powinna znacznie się ożywić.

o odpoczynku.

rozmowę.

Baran

nie kupuj okazyjnie.

Ryby

Rak
Byk

Nadchodzi doskonały moment na

Panna

Skorpion

Koziorożec

W najbliższych dniach wzrośnie

Zmiana układu planet skomplikuje

rozpoczęcie realizacji ambitnych

Ten tydzień przyniesie wiele

Gwiazdy sprawią, że w najbliż-

W tym tygodniu dobrze się za-

Twoja wrażliwość i cierpliwość

nieco Twoją sytuację zawodową.

projektów w pracy. Może nawet

pozytywnych zmian. Poprawi się

szych dniach Twój umysł będzie

stanów, zanim podejmiesz jaką-

w stosunku do ludzi. Łatwo

Wstrzymaj się więc z podejmo-

pojawić się szansa na atrakcyj-

atmosfera w pracy. Pojawi się

bardziej chłonny. Będziesz umiał

kolwiek decyzję. Wpływ niezbyt

też ulegniesz potędze miłości.

waniem decyzji, gdyż mogą się

ny awans. Od pewnego czasu

również okazja do zawarcia ko-

w jasny sposób określić swoje cele,

ostatnio sprzyjających Ci planet

Niestety, dużo gorzej będzie

one okazać pochopne i nietrafne.

ktoś miły wpatruje się w Ciebie

rzystnych ﬁnansowo kontraktów.

a także nawiązać kontakt lub osią-

spowoduje bowiem, że zaczniesz

z poczuciem obowiązku i dyscy-

Możesz natomiast liczyć na powo-

i przy każdej okazji szepcze do

Unikaj jednak wszelkiego hazardu

gnąć porozumienie z osobami,

mniej realnie spoglądać na otacza-

pliną. Uważaj więc, aby w nawale

dzenie w sprawach uczuciowych.

ucha czułe słówka. Może warto

i nie daj się zwieść pozorom. Pod

z którymi do tej pory było to nie-

jący Cię świat. Dotyczy to zarówno

serdecznych kontaktów z przy-

Spotkasz kogoś ciekawego i serce

go wreszcie zauważyć i umówić

koniec tygodnia zakończą się nie-

możliwe. W sprawach sercowych

spraw zawodowych, ﬁnansowych,

jaciółmi nie zaniedbać spraw

zabije Ci mocniej.

się na spotkanie?

porozumienia.

- przyjemna niespodzianka...

jak i osobistych.

służbowych.

Kiwka w prawo, kiwka w lewo...

Komu zrobiono dobrze?

Związkowe pracusie
przekonały rządzących, że
trzeba nam Polakom mówić
co mamy robić w niedzielę.
Ktoś kiedyś powiedział, że
...każde bydlę swój rozum
ma. Idąc tym tokiem myślenia
każdy zapewne zgodzi się,
że człowiek do rozumnych
należy i rozum posiada,
a zatem i wybierać potraﬁ...
Związkowi pracusie chcieli być sprytniejsi od systemu. Od lat marudzili, że
niedziela musi być wolna, dla rodziny,
co bardziej zagorzali zwolennicy
wskazywali nawet, że niedziela musi
być dla Boga, a nie handlu. Wszystko
to piękne jest, wspaniałe no będziemy
mieli w niedzielę idealne, rodzinne
i bogobojne społeczeństwo, które
będzie pędzić do kościoła, aby dzień
święty święcić... Dotychczas było tak,
że po kościele w marketach był tłok,
tacy to jesteśmy katolicy...
Nasze społeczeństwo cały czas rozwija się i dorabia lepszej przyszłości,
goniąc Europę. Stąd sami dokonaliśmy wyboru co, gdzie i kiedy chcemy
robić, zwłaszcza w kwestii zakupów.
Zakupy w sobotę czy niedzielę to nie
wybryk ewolucji, przypadek czy mus.
Każdy Polak sam dokonał wyboru
kiedy chce to robić. Całymi rodzinami
szło się do galerii. Tam robiło się
zakupy, szło do kina, zjadło obiad.
Teraz? W niedzielę można o tym za-

pomnieć. Ten wybór jest ograniczony,
bo jaśnie państwo związkowcy co
to niby działają w dobrze pojętym
interesie pracownika i na koszt jego
i jego pracodawcy, mieli takiego
pomysła... Jeszcze raz podkreślam,
że pomysł pomocy pracownikom nie
jest zły, ale jego wykonanie totalnie
fatalne. Trzeba było zmienić prawo
pracy i dać znacznie wyższe stawki za
pracę w niedzielę i po temacie. Rynek
sam uregulowałby sprawę.
Koleżanka, która na zmiany pracuje
w sklepie u prywaciarza, jest wściekła
na niedzielny zakaz. - Zawsze mogłam
sobie dorobić w niedzielę. Szef za dni
wolne zawsze dobrze płacił, bo w te
dni utarg mieliśmy najlepszy, a teraz
sklep zamknie. Nie zarobi ani on ani
ja. Do du... z taką robotą – nie kryła
rozgoryczenia.
Kiedy rozmawia się ze kupującymi
trudno wśród nich znaleźć kogoś kto
jest całkowicie zadowolony. Wśród
pracowników sieci handlowych też
pełnego szczęścia nie ma. Przecież
praca jest na zmiany. Nikt nie tyra
przez 7 dni w tygodniu! Tymczasem
dzisiaj, i jednym, i drugim narzucono
co mają robić w niedzielę.
Przykłady rozwiązania tego „problemu” już słychać, a znając naszą polską
pomysłowość będzie ich przybywało.
Przykład ze stacjami benzynowymi
tylko pokazał, że wszystko można.
A sprzedaż biletów na komunikację
zbiorową. Jedna z galerii pokazała, że

można i dzięki temu sklepy wszelkich
marek będą w niedzielę obsługiwały
...podróżnych. Prawda że pięknie ominięto przepisy? Poczekamy, a potrzeba
zwana matką wynalazków da jeszcze
o sobie znać...
Można pytać: dlaczego tylko handel
i to w bardzo określonych ramach.
Dlaczego nie posunięto się dalej? Cukiernie, kawiarnie, kluby rekreacyjne,
stacje benzynowe, może stadiony
i hale też trzeba zamknąć, tam też
przecież ktoś kupuje miejsce lub czas
do gry - to też przecież jest handel.
Patrząc na ten genialny pomysł z niedzielą, związkowcy wciskają ciemnotę ludziom, że im zrobili dobrze...
Nie jest dobrze, bo sieci handlowe
pozwalniały część pracowników.
Kolejne już wymyśliły jak dla dobra
klientów, zrobić „dobrze” swoim
pracownikom. Ano będą zasuwali
dłużej, a raczej normalnie w ramach
ustawowych godzin, ale do późna.
Matka nie wróci już do domu o po
zamknięciu marketu np. o godzinie
21, tylko w sobotę po zamknięciu
marketu będzie zasuwała do 24 żeby
w poniedziałek klienci mieli co brać
z półek po piątkowym i sobotnim
czyszczeniu magazynu. Na tym
niestety nie koniec. Towar trzeba
jeszcze uzupełnić. Zatem na bank
w poniedziałek po północy do sklepu
przyjedzie dostawa... Ktoś zgadnie,
czy rozładuje się samodzielnie?
 Piotr Krażewski
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