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dlu24.pl

Pogotowie ratunkowe infor-
mację o wypadku otrzymało 
w sobotę o godz 6.42. Doszło 

do wypadku w Miłosnej na drodze K 
36 relacji Lubin-Prochowice.
Mieszkańcy z budynku sąsiadują-
cego ze skrzyżowaniem w Miłosnej 
pobiegli na pomoc poszkodowa-
nym. – Usłyszałam potężny huk 
– mówi kobieta. Jej mąż wypro-
wadzał akurat samochód, miał 
jechać do pracy. – Nie zgasił go jak 
pobiegł ratować tych ludzi – mówi 
młoda kobieta. – Zadzwoniliśmy 
po sąsiada, z drugiej strony drogi, 
on w pogotowiu kiedyś pracował.
– Jak przybiegłem przez pole 
to dwóch co siedziało po lewej 
stronie tego auta wyszli, jeden 
chodził drugi siedział – byli w szo-
ku – opowiada pan Edward, były 
ratownik. – Ale tamtej dwójce co 
została w samochodzie nie można 

było już pomóc. Co prawda kiedy 
pogotowie przyjechało, to jeszcze 
próbowali reanimować, ale...
Pracownicy z remontowanej drogi 
mówią, że tyle co przyjechali do 
Miłosnej jak usłyszeli potężny 
huk, ale żaden z nich na własne 
oczy nie widział tego co zaszło. 
– Było tak za piętnaście siódma 
jak tu przyjechałem i jeszcze nic 
nie było – opowiada kierowca 
wywrotki. – Jak podjechałem 
na druga stronę, to chłopacy co 
przyjechali przede mną zaczęli 
biec w kierunku skrzyżowania. 
To wtedy się stało.
Pytając miejscowych, reporter por-
talu DLU24 dotarł do ochroniarza 
z pobliskiego placu, który widział 
co zaszło. – Z Miłosnej wyjeż-
dżał jakiś samochód. Lampa przy 
skrzyżowaniu nie działała, było 
szaro. Nie widziałem co to za auto, 

ale oni chcieli uniknąć zderzenia 
i wjechali w przystanek.
– Szczęście, że na przystanku 
nikogo nie było – dodaje inny 
mężczyzna.
Z informacji DLU 24.pl wynika, że 
na miejscu śmierć poniosło dwóch 
pasażerów osobówki. Siedzieli 
po prawej stronie samochodu. 

Chrysler vision uderzył w solidny 
murowany przystanek. Kierowca 
i pasażer, który siedzieli po lewej 
stronie auta trafili do szpitala. 
Ciemnozielonym samochodem 
na głogowskich tablicach podró-
żowały cztery osoby. Auto jechało 
w kierunku Wrocławia.
Popołudniu ze szpitala RCZ w Lu-
binie nadeszła kolejna tragiczna 
informacją. Zmarł trzeci pasażer 
chryslera – miła poważne obraże-
nia wewnętrzne. 
Prokuratura wyjaśnia sprawę 
sobotniej tragedii pod względem 
samochodu, który mógł wymusić 
pierwszeństwo i to było przyczyną 
hamowania i zjechania na drogą 
stronę drogi. O takiej możliwości 
mówił ochroniarz. Taka infor-
mację przekazali nam również 
mieszkańcy, którzy pierwsi byli 
przy poszkodowanych i słyszeli 
co mówił kierowca – że ktoś 
mu wyjechał. Osobną sprawą 
jest prędkość chryslera. Auto 
pokonało kilkadziesiąt metrów 
zanim z olbrzymią siłą uderzyło 
w solidny murowany przystanek, 
którego dach spadł na zniszczony 
samochód.

Piotr Krażewski 

Jeżeli wyjeżdżał z Miłosnej i uciekł, przyczynił się do śmierci trzech osób

Śmierć na 
przystanku
To był potęzny huk. Ochroniarz z pobliskiego placu widział co 
się stało. Mimo natychmioastowej pomocy mieszkańców dwóch 
pasażerów zginęło na miejscu. Kolejny zmarł w szpitalu.



OR 

www.lubinextra.pl  •  22 października  2014 r.     3

r e k l a m a

wybory 2014

Przypomnijmy: mieszkańcy 
miasta za 1 m3 zużytej wody i od-
prowadzenie ścieków płacą 11,45 
zł, a mieszkańcy gminy dzięki 
dopłatom z budżetu mają obniżoną 
cenę do 6,2 zł. Czy po wyborach 
mieszkańcy wsi nadal będą płacili 
mniej niż ci z Lubina?
Pytanie proste, ale jak się szybko 
okazało, nie dla wszystkich kandy-
datów na Wójta Gminy Lubin.
Na odpowiedź praktycznie nie mu-
sieliśmy czekać od Tadeusza Mać-
kały, Marka Brojanowskiego, Ireny 
Rogowskiej i Wandy Dobrzyńskiej. 
Przyszły szybko w ten sam dzień. 
Były rzeczowe i konkretne. 
Niektóre nawet z propozycjami 
usprawnienia działalności GZU-
KIM w zakresie wody i ścieków. 
Niestety trudniej (czekaliśmy 5 
dni) o rzeczową odpowiedź było 
u Tadeusza Kielana. Na margi-
nesie to właśnie jego przedziwne 
zachowanie i lawirowanie, a wręcz 
ucieczka przed udzieleniem odpo-

wiedzi i uszczypliwości po adresem 
dziennikarzy różnych redakcji, 
dały przyczynek do powstania 
tego materiału i zadania prostego 
pytania.
- Czy w przypadku wygranej, 
zachowa Pani/Pan dopłaty do 
wody i ścieków dla mieszkańców 
Gminy Lubin?
Tadeusz Maćkała: oczywiście, 
jeśli zostanę wójtem, dopłaty 
do wody w gminie Lubin będą 
utrzymane i kontynuowane. Gmina 
będzie dopłacać do wody. Pilnie 
trzeba jednak zrobić porządek 
w kwestii GZUKiM. Mieszkańcy 
na spotkaniach przedwyborczych 
strasznie skarżą się na tę instytucję. 
Jeżeli zostanę wójtem zrobię tam 
porządek. Pozdrawiam! T.Mać-
kała.
Wanda Dobrzyńska: Dopłaty 
do wody zostaną utrzymane. 
Chcemy jednak, aby mieszkańcy 
wiedzieli również ile gminę to 
kosztuje. Dziękuję za zaintereso-

wanie redakcji tym ważnym dla 
mieszkańców tematem. 
Marek Brojanowski: kwestia 
obniżenia cen wody jest na pierw-
szym miejscu mojego programu 
wyborczego. Oczywiste jest, że 
dotyczy to także ścieków. Dopłaty 
do wody muszą być zachowane 
i zwiększone. Jest to konieczne 
i możliwe po odpowiednich prze-
sunięciach budżetowych.
Irena Rogowska: dopłaty do 
wody zostaną zachowane. Nie 
przewiduję zmian. Pozwalają 
one obniżać koszty utrzymania 
gospodarstw domowych naszych 
mieszkańców.

Odpowiedź Tadeusza Kielana 
z uwagi na jej wyjątkowość przy-
taczamy w całości bez żadnych 
skrótów.
„Szanowny Panie,
Jestem szczerze zaintrygowany 
zaskakującą koordynacją rożnych 
osób pisujących na lokalnych fo-

rach, w drążeniu BEZSPORNEGO 
i dość prostego tematu.
1. To jest OCZYWISTE, że 
mieszkańcy nie poniosą żadnych 
dodatkowych kosztów (kary?!) za 
wybranie mnie na wójta i ceny te 
(dostawa wody i odbiór ścieków) 
pozostaną BEZ ZMIAN, za to 
poprawi się jakość i stałość dostaw 
wody.
2. Skoro tak wiele pytających 
mnie osób z Lubina czy Ścinawy 
interesuje kwestia wody w gmi-
nie Lubin, to DEKLARUJĘ że 
korzystając z moich doświadczeń 
w MPWiK przyjrzę się bardzo 
dokładnie nieudolnemu funkcjo-
nowaniu Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych. 
I znajdę sposoby, także kadrowe, 
aby zapewnić jego należyte funk-
cjonowanie na rzecz mieszkańców 
gminy.
3. Uprzedzając kolejne pytania 
lokalnych mediów, pragnę oświad-
czyć że z chwilą wyboru mnie na 

wójta w gminie Lubin NADAL:
- wschodzić i zachodzić będzie 
Słońce;
- będą cielić się krowy;
- a  z pól zbierane będą obfite 
plony.
Pozdrawiam z należnym szacun-
kiem. Tadeusz Kielan”

Od redaktora naczelnego:
Pytanie proste, a odpowiedzi nadal 
nie ma. Wystarczyłoby napisać: 
tak utrzymam dopłaty do wody. 
Tymczasem czytamy „mieszkańcy 
nie poniosą żadnych dodatkowych 
kosztów” oraz „ ceny te (dostawa wo-
dy i odbiór ścieków) pozostaną BEZ 
ZMIAN”. Dociekamy więc nadal czy 
kandydat ma na myśli ceny z dopłatą 
czy bez dopłaty? Jest to istotne bo 
gdyby nie dopłata do wody z budżetu 
gminy, faktyczna cena na wsiach 
byłaby prawie dwa razy wyższa niż 
obecnie. W odpowiedzi miejskiego 
kandydata na wójta pocieszające 
jest, że jeżeli zostanie wybrany nadal 

będzie wschodzić słońce, krowy 
będą się cielić, a z pól zbierane będą 
obfite plony. Super. Tyle, że na to to 
akurat wójt wpływu nie ma, a na cenę 
wody i owszem.
Równocześnie dziękuję pozosta-
łym kandydatom na wójta gminy 
Lubin za merytoryczne i rzeczowe 
odpowiedzi, na proste i istotne 
dla mieszkańców gminy Lubin 
pytanie.

Piotr Krażewski 

Mieszkańcy gminy słuchają, pytają i zastanawiają się co przyniosą im wybory

Nadal będą cielić się krowy
Dzisiaj mieszkańcy gminy Lubin za wodę płacą o połowę mniej niż lubinianie. Płacą mniej bo dzięki zaplanowaniu 
przez wójta i decyzji rady gminy, na wsiach w przeciwieństwie do miasta są dopłaty do wody. W mieście ich nie ma, 
gdyż prezydent Lubina wprowadzić ich nie raczył, choć radni swego czasu go do tego zobowiązywali.
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Gospodarze gmin: 
Rudna, Lubin, 
Ścinawa, założycieli 
Komitetu Wyborczego 
Wyborców Rogowska 
Bigus Holdenmajer 
niezwykle krytycznie 
ocenili aktualne 
relacje na linii gminy 
powiatu lubińskiego - 
starostwo powiatowe.

W wyborczym starciu o powiatowe 
mandaty pojawił się nowy gracz. To 
samorządowcy z Rudnej, Ścinawy 
i gminy Lubin. Zgodnie podkreśla-
ją, że powiat lubiński jest obecnie 
całkowicie zawłaszczony przez 
jedną opcję polityczną - przedsta-
wicieli ugrupowania rządzącego 
od lat miastem Lubinem. W swoich 
działaniach jest obecnie niemal 

całkowicie skupiony na potrze-
bach miasta. Stanowi właściwie 
dodatkowe zaplecze finansowe 
dla budżetu miasta Lubina co ma 
bezpośredni wpływ na zakres 
oraz jakość realizowanych przez 
powiat zadań w gminach. Wydaje 
się, że samorząd naszego powiatu 
jest jednoosobowo zarządzany 
z urzędu miasta. Były i obecny 
starosta powiatu lubińskiego to, jak 
pokazuje życie de facto wykonawcy 
woli politycznej prezydenta mającej 
na celu stworzenie gigantycznej 
metropolii lubińskiej!” - czyta-
my we wspólnym oświadczeniu 
Ireny Rogowskiej, Andrzeja 
Holdennmajera i Władysława Bi-
gusa. Przedstawiciele trzech gmin, 
którzy założyli wspólny komitet 
wyborczy uważają, że obecne 
władze w starostwie z roku na rok 

systematycznie osłabiają pozycję 
powiatu, na żądanie swego patrona 
pozbywają się zadań i kompetencji. 
Systemowo wypychają z miasta 
instytucje takie jak: KRUS czy 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Programowo 
ignorują potrzeby i interesy gmin 
tworzących powiat!
Samorządowcy dodają również, że 
„nie ma niestety mowy o partner-
skich relacjach, woli porozumienia 
z samorządami ze strony starosty 
czy jakiejkolwiek chęci dialogu. 
Do tego powiat nie realizuje 
właściwie swoich podstawowych 
zadań, w zrównoważony dla 
wszystkich gmin sposób, szcze-
gólnie w zakresie: utrzymania dróg 
publicznych, gospodarki wodnej, 
bezpieczeństwa obywateli, ak-
tywizacji lokalnego rynku pracy 

czy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.
Wójtowie z burmistrzem nie chcą 
monopolu jednej opcji politycznej 
w zarządzaniu powiatem i nieuza-
sadnionego faworyzowania intere-

sów miasta Lubina. Domagają się 
dobrego i samodzielnego gospodarza 
w powiecie, a nie politykierów na 
usługach jednej opcji. 
- Chcemy przywrócenia partner-
skich relacji z gminami wiejskimi 

oraz właściwej realizacji ustawo-
wych zadań powiatu w gminach.
Założyciele KWW Rogowska 
Bigus Holdenmajer zapowiadają 
silną reprezentację w wyborach 
do powiatu.

aktualności

Samorządowcy z gmin mają dość patrzenia jak budżet powiatu ciągle wspiera miasto

Gminy dla Powiatu - Powiat dla Gmin

Z jednej strony 
udział w koncercie, 
z drugiej możliwość 
pomocy bezdomnym 
– 13 listopada 
w lubińskiej Muzie 
odbędzie się impreza 
podczas której będą 
zbierane pieniądze 
na potrzeby 
podopiecznych 
schroniska. 

Nie o zwykłe datki tu chodzi – 
uczestnicy koncertu będą mogli 
wylicytować przeróżne przedmioty 
i usługi. Na pomysł zorganizowania 
koncertu wpadły przedstawicielki 
z Towarzystwa Pomocy im. Św. 
Brata Alberta w Lubinie, które opie-
kują się podopiecznymi schroniska 
dla bezdomnych. – Zapraszamy 13 
listopada do CK Muza w Lubinie 
na 19.00. Na scenie kawiarni wy-
stąpi „Antymatematyka” z Lubina  
i „The Less” z Legnicy. Jest jeszcze 
jeden zespół, który się zgłosił, ale 
nie ma nazwy. Koncert będzie miał 
charakter rockowy. Za wstęp na 
koncert zapłaci się 10 złotych. Tyle 
będzie kosztowała cegiełka. Poza 

tym planujemy przeprowadzenie 
aukcji. Chcemy pod licytację poddać 
różne przedmioty. Wciąż je zbieramy. 
Jesteśmy otwarci na dary od osób 
indywidualnych i od różnych firm. 
Najważniejsze, że Muza udostępniła 
nam kawiarnię za darmo  – mówi 
Barbara Durka kierownik schroni-
ska dla bezdomnych. Placówka jest 
przeznaczona dla 54 osób. Tyloma 
łóżkami dysponuje schronisko. 
– Chcemy zebrać pieniądze, by 
wesprzeć wydatki na bezdomnych. 
Potrzeby są duże, a pieniądze od mia-
sta i mieszkańców nie wystarczają. 
Staramy się jak możemy. W okresie 
zimowym ogrzewanie to bardzo 
duże rachunki, w granicach nawet do 
5 tys. miesięcznie – mówi kierownik. 

Mieszkańcami schroniska są tylko 
mężczyźni, którzy muszą dostosować 
się do przepisów. Obowiązuje bez-
warunkowa trzeźwość. Podopieczni, 
którzy opuszczają placówkę nawet 
na kilka minut po powrocie są 
badani alkomatem. Wiedzą, że nie 
znajdą miejsca w schronisku pod 
wpływem alkoholu. Poza tym muszą 
przestrzegać podstawowych zasad 
higieny oraz dostosować się do sze-
regu obowiązków codziennych jak 
dyżury w kuchni czy sprzątania.
Organizatorzy koncertu liczą na 
dużą frekwencję zarówno miesz-
kańców, jak i darczyńców, którzy 
zechcą przekazać przedmioty 
aukcyjne.

(inf) 

Charytatywny koncert na rzecz schroniska dla bezdomnych

Muzyka, datki, 
wsparcie

r e k l a m a
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Kolory we wnętrzu są jednym 
z tych czynników, na które 
zwracamy uwagę najszyb-
ciej. Oprócz oddziaływania 
estetycznego wpływają także 
na naszą psychikę. Bardziej 
lub mniej świadomie, wraz 
z nadejściem kolejnych pór 
roku, odmieniamy wnętrza 
mieszkań, wprowadzając do 
nich elementy kolorystycznie 
min. dekorując okna.

 Z jednej strony podkreślają cha-
rakter pomieszczenia i poprawiają 
samopoczucie, z drugiej pozwalają 
ochronić się przed nadmiernym 
słońcem – osłony okienne, to 
element, który jest niezbędnym 
wyposażeniem domów, mieszkań 
i biur. Na profesjonalną obsługę,su-
gestię, pomiar i montaż lubinianie 
mogą liczyć odwiedzając Studio 
Rolet przy ulicy Sportowej 27.
Jakie osłony wybrać dekoracyjne 
czy przeciwsłoneczne? Żaluzje 
drewniane, aluminiowe czy rolety 
materiałowe? Wszystko zależy od 
potrzeb kupującego. Najnowsze 
trendy, wzornictwo i jakość to 
cechy, którymi w doborze asor-

tymentu kieruje się Studio Rolet 
w Lubinie. - Jesteśmy producentem 
i pracujemy na najwyższej jakości 
komponentach. Od pomiarów 
u klienta, poprzez produkcję aż 
do montażu. 
Tkaniny i komponenty sprowadza-
my z Niemiec i z Holandii – ofe-
rujemy niepowtarzalne kolekcje. 
Mówi właścicielka Studia Rolet 
Pani Justyna Ostrowska. W ten 
sposób każdy może mieć coś wyjąt-
kowego. Przodującym produktem 
oprócz plis i tradycyjnych rolet, 
są rolety dzień & noc, montowane 
na skrzyło okienne, wnękę,ścianę 
czy też do sufitu. Spełniają one 

funkcję przeciwsłoneczną, zasła-
niającą i dekoracyjną – jednym 
słowem 3 w 1. Działają na zasadzie 
przesuwających się poziomych 
pasów. Istotną sprawą przy zakupie 
wszelkich osłon okiennych jest 
dobór systemu i kolorów. Kolory 
pełnią w naszym codziennym życiu 
ważną rolę. 
Postrzeganie barw jest jednak 
subiektywne i zależy od kilku 
czynników. Dlatego dobry facho-
wiec powinien uwzględniać para-
metry takie jak rozmiar, proporcje 
i przeznaczenie pomieszczenia oraz 
ilość i rodzaj padającego w nim 
światła. 

 Za pomocą koloru ludzie chcą 
wytworzyć w danej przestrzeni 
odpowiedni nastrój. Dlatego warto 
spytać zainteresowanych, czy 
interesuje ich konkretny kolor, 
przygaszone barwy, układ żywych 
odcieni czy też spokojna i stono-
wana atmosfera otoczenia. Mając 
odpowiedzi na te pytania można 
zdecydować, jaki dobrać system 
i jaką paletę kolorów rozważyć 
– czy sięgnąć po delikatne kolory 
czy też po żywe, nasycone i ostre 
barwy. 
 Idealny dobór do ścian, wyposa-
żenia i detali wykończeniowych, 
jest rzeczą trudną. Wymaga bo-

wiem wzięcia pod uwagę wielu 
elementów, odcieni i faktur, oraz 
uruchomienia wyobraźni prze-
strzeni. Rolety rzymskie,żaluzje 
drewniane czy aluminiowe znajdą 
zastosowanie w różnych pomiesz-
czeniach.
 Wskazówek w tej kwestii naj-
częściej udzielamy bezpośrednio 
u klienta jak również w naszych 
salonach sprzedaży – tłumaczy 
pani Justyna Ostrowska.
 Kolory mają niewątpliwy wpływ 
na nasze samopoczucie i trzeba 
o tym pamiętać. Czasami klienci 
kierują się chwilową modą, nie 
zwracając uwagi, często nie świa-

domie,wybierając nie przemyśla-
ny odcień. np. czerwony : kolor 
żywy, widoczny. Wywołuje duży 
efekt, przyciąga, jest pobudzający 
i niewskazany dla choleryków 
i ludzi zestresowanych. Jak widać 
samodzielny wybór osłon okien-
nych i koloru po tym względem 
może być nie udany.
Producent Osłon Okiennych Rol 
Den działa od 2007 roku, zdobyte 
doświadczenie pozwala nam na 
zdobywanie coraz większego grona 
zadowolonych klientów. 
Zapraszamy!

reklama

Na lubińskich portalach pojawiło 
się ogłoszenie, które zdaje się nie 
do końca jest zgodne z prawem. 
Pracodawca żąda od osoby 
aplikującej o pracę przesłania 
skanu dowodu osobistego.
Do naszej redakcji zgłosiła się lubinianka poszukująca pra-
cy. Natrafi ła w internecie ogłoszenie, , że Poszukiwana jest  
osoba na stanowisko ekspedienta/ekspedientki w sklepie 
odzieżowym. Oferujemy zatrudnienie na cały etat, 
szkolenie w zakresie obsługi kasy fi skalnej, dobre warunki 
pracy. CV proszę przesyłać na adres e-mail. Odpowiemy na 
zgłoszenia wybranych osób. - W odpowiedzi na zgłoszenie 
dostałam takiego maila – mówi nam lubinianka „Witam, 
Pragniemy poinformować, przeszła Pani pierwszy etap 
rekrutacji a CV zostało rozpatrzone pozytywnie. Drugim 
etapem jest utworzenie wzoru umowy, który otrzyma 
Pani w celu zapoznania się z warunkami pracy i jeśli 
będzie Pani nadal zainteresowana dojdzie do spotkania 
w celu jej podpisania. W tym celu prosimy o nadesłanie 
skanu lub zdjęcia dwóch stron dowodu do sporządzenia 
wzoru umowy”.
- Taka praktyka jest niezgodna przede wszystkim z ustawą 
o ochronie danych osobowych - wyjaśnia Mateusz Dróżdż, 
Asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni 
Łazarskiego w Warszawie. Prawnicy dodają, że nasz 
dowód może zostać wykorzystany do innego celu niż 
zapewniano w rekrutacji.

Uwaga!
poszukujący pracy Dwa dni wyjątkowych 

wrażeń dla lubinian 
w ciężarówkach 
McDonald’s. Dzięki 
technologii 3D 
i prezentacjom 
pracowników można 
było poznać cały 
proces produkcji 
w McDonald’s.

Widzowie w ramach akcji „Nasze 
produkty, Twoje pytania” mogli 
m.in. wirtualnie przejść przez 
kuchnię czy obejrzeć uprawę 
warzyw w kinie 3D.
Co tydzień są w innej miej-
scowości. Docelowo chcą 
odwiedzić 13 miast w Polsce. 
W ubiegły weekend trafi li do 
Lubina. W amfi teatrze przed 
galerią Cuprum Arena ustawili 
swoje stanowiska i pokazywali 
lubinianom na czym polega 
przygotowanie produktów 
wykorzystywanych w ofercie 
żywnościowej McDonald’s. – Po-
kazujemy w nowoczesny sposób 
naszą ofertę produktową. Mamy 
dwie wielkie amerykańskie cię-
żarówki. Jedna to multimedialna 

ekspozycja, w której za pomo-
cą technologii 3D nasi goście 
mogą się dowiedzieć, z jakich 
surowców przygotowywane są 
produkty McDonald’s. Na drugim 
trucku zainstalowaliśmy mo-
bilną restaurację, by wszyscy 
mogli spróbować jak smakuje 
nasza jakość – informuje Woj-
ciech Puchacz koordynator PR 
McDonald’s Polska. Co ciekawe 
Polska jest pierwszym krajem, 
w którym McDonald’s prowadzi 
takie prelekcje dla swoich klien-
tów. Jak się okazało nie tylko 
najmłodsi chętnie wchodzili do 
ciężarówek, by w trzech salach 
ubrać specjalne okulary i obej-
rzeć na ekranach w technologii 
3D świat jakości McDonald’s. 
Wśród zwiedzających obecna 
była Sylwia Biały, fi nalistka 
ogólnopolskiego programu 
Hell’s Kitchen. Lubinianka nie 
ukrywa, że sceptycznie pod-
chodzi do żywienia się w po-
dobnych restauracjach, ale 
udział w prezentacji pozwolił 
jej poznać istotne szczegóły 
oferty McDonald’s. - To bardzo 
dobry sposób, by poznać realia 

McDonald’s. Dziś pozytywnie 
zaskoczyła mnie informacja, 
że w ich produktach nie ma 
konserwantów i sztucznych 
barwników. To daje większą 
pewność - mówiła Sylwia Biały. 
Najmłodsi mieszkańcy Lubina 
też otrzymali kilka zaskaku-
jących dla nich informacji. - 
Oglądaliśmy produkcję Big 
Maca. Spodziewałem się, że 
używają prawdziwego mięsa, 
ale nie wiedziałem, że to jest 

100% wołowiny dobrej jakości – 
mówili trzynastolatkowie Patryk 
i Kuba z Lubina. Przewodnikami 
po ekspozycji byli pracownicy 
McDonald’s z terenu całej Pol-
ski. - To są osoby, które służą 
zwiedzającym swoim własnym 
doświadczeniem. Mają z jako-
ścią McDonald’s do czynienia na 
co dzień do czynienia. Jeżdżą 
z nami, by opowiadać o naszych 
produktach i dostawcach – wy-
jaśnia Wojciech Puchacz.

Świat McDonald’s w 3D

Jak kolory we wnętrzu wpływają na nasze życie...

Nasz wykwalifi kowany 
personel służy fachową 

poradą i jest do dyspozycji 
w naszych salonach 

w Legnicy
w Galerii Wnętrz

przy ul. Gwiezdnej 4 
i w Lubinie przy ul. 

Sportowej 27,
tel 790-218-913.
www.rol-den.pl
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BANERY  REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

O sprawie pisaliśmy trzy lata temu. 
Wtedy zarząd powiatu którym 
kierował Tadeusz Kielan z wyjątko-
wym uporem dążył do obsadzenia 
stołka dyrektora Domu Dziecka 
w Ścinawie „swoim” człowiekiem. 
Z funkcji w skandaliczny sposób 
odwołano ówczesną dyrektorkę 
Joannę Bałasz. Bardzo szeroko 
pisały o tym media niezależne od 
miasta i powiatu. Kiedy kobieta 
wygrywała przed sądem pracy 
i była przywracana do pracy, 
zarząd powiatu w żywe oczy kpił 
sobie z prawa i pozbawiał kobietę 
możliwości pracy. Ostatecznie 
i tak wygrała wszystko, a nawet 
doczekała się wyroku, w którym 
Tadeusz Kielan i Krzysztof Maj 
publicznie zgodnie z decyzją nie-
zawisłego sądu musieli przepraszać 
Joannę Bałasz. „Tadeusz Kielan 
i Krzysztof Maj przepraszają Panią 
Joannę Bałasz i wyrażają ubole-
wanie z powodu twierdzeń, które 
okazały się nieprawdziwe, a zostały 
rozpowszechnianie na konferencji 
prasowej w dniu 20.01.2012 r. 
w Starostwie Powiatowym w Lu-
binie i przyznają, że twierdzenia te 
mogły narazić Panią Joannę Bałasz 
na utratę zaufania potrzebnego do 
wykonywania zawodu.”
Była dyrektorka nie wróciła już do 
pracy w Domu Dziecka (Powiatowe 
Centrum Opieki, Wychowania 
i Adopcji w Ścinawie) i tu zaczyna 
się kolejna smutna dla tej placówki 

opowieść. Niestety również zwią-
zana z działaniami zarządu powiatu 
(Lubin2006) oraz powołanej przez 
niego na dyrektora placówki Ewy 
Cieślowskiej - żony miejskiego 
radnego z ...Lubin 2006.
Od samego początku ta nominacja 
budziła wiele wątpliwości. Raz, 
że była to żona radnego, dwa, że 
nie do końca jasne były powody 
jej odejścia z miejskiego żłobka. 
Wtedy z nieoficjalnych informacji 
wynikało, że odejście Cieślowskiej 
ze żłobka mogło mieć związek 
ze znamionami mobbingu na 
pracownikach. Dzisiaj mamy 
tego potwierdzenie w sądowym 
wyroku, że sprawa o mobbing 
była wtedy prowadzona przed 
sądem w Lubinie, ale zakończono 
ją dzięki zawartej ugodzie. Ugody 
nie było już w przypadku domu 
dziecka w Ścinawie. - Odebrano 
mi godność, dumę, niszczono i nie 
pozwalano pracować na rzecz dzie-

ci – opowiada była pracownica 
PCOWiA, która w Domu Dziecka 
pracowała od 82 roku. Mimo wielu 
zmian dyrektorów w Ścinawie była 
przez każdego cenionym  szanowa-
nym i wyróżnianym pedagogiem. 
W momencie, w którym dyrek-

torem została Ewa Cieślowska, 
zaczęły się poważne problemy. 
Już w wyroku pierwszej instancji 

naganne zachowanie dyrektorki 
obnażyła sędzia Agata Mularska-
Karamon. Obnażyła tak samo 
jak dwa lata temu skandaliczne 
zwolnienie Joanny Bałasz z funkcji 
dyrektora PCOWiA. W omówieniu 
wyroku do ówczesnego starosty 

Tadeusza Kielana powiedziała 
„żenada panie starosto”.
Wśród zarzutów do dyrektor Cie-
slowskiej było przeprowadzenie 
kontroli (można uznać to niemal 
za rewizję) gabinetu zajmowanego 
przez Bogusławę Sobol. Kon-
troli dokonano pod jej dłuższą 
nieobecność. Należy dodać, że 
sama nie zajmowała tego gabinetu. 
Dzieliła go z przyjętym do pracy 
w domu dziecka radnym Lubin 
2006 - Piotrem Motylińskim. Z ko-
biety próbowano zrobić złodzieja. 
Wydawano jej polecenia, których 
wykonanie nie było możliwe. Naj-

smutniejsze było to, że ostatecznie 
dom dziecka stracił cenionego pe-
dagoga, dostrzegającego problemy 
dzieci, mającego z nimi bardzo 
dobry kontakt. Stracił, bo przez 
mobbing doszło do załamania ner-
wowego i długiej przerwy w pracy, 
a ostatecznie jej zmiany.
Po wnikliwym przeanalizowaniu 
wszystkich aspektów sprawy, sąd 
zdecydował, że powództwo za-
sługiwało na uwzględnienie. Sąd 
uznał, że pracownica domu dziecka 
została poddana działaniom mob-
bingowym przez dyrektora Ewę 
Cieślowską. 

Wśród stwierdzonych przez sąd 
działań mobbingowych jest aż 
19 punktów! Wśród nich wygła-
szanie nieprawdziwych opinii; 
wydawanie poleceń, których nie 
można było wykonać; bezzasadne 
zarzuty nieprawidłowego wykony-
wania obowiązków służbowych; 
zlecanie czynności spoza zakresu 
obowiązków; pozbawienie miejsca 
i warsztatu pracy; organizowanie 
grafiku w taki sposób, aby powód-
ka nie mogła realizować swojego 
zakresu obowiązków, a następnie 
upominanie, że go nie realizuje. 
Działań mobbingowych jest znacz-
nie więcej. Ostatecznie na bazie 
zeznań i przesłuchań świadków sąd 
w całości dał wiarę szeregowemu 
pracownikowi.
Nie był to jednak koniec. Dyrek-
torka zgodnie z prawem złożyła 
apelację od niekorzystnego dla 
siebie wyroku.
Sąd apelacyjny nie miał jednak wąt-
pliwości. Wyrok, w którym wska-
zano, że Ewa Cieślowska stosowała 
mobbing został podtrzymany. Mało 
tego sąd odwoławczy stwierdził, 
że działania zakwalifikowane 
jako noszące znamiona mobbin-
gu miały też cechy uporczywości 
i długotrwałości. Sąd Apelacyjny 
zmniejszył jedynie wysokość 
zadośćuczynienia z 20 tys. zł na 8 
tys. zł wraz z odsetkami.
Do sprawy powrócimy.

Piotr Krażewski 

Pracownica dwa lata walczyła o dobre imię i wygrała sprawę

Dyrektorka mobbingowała
Sprawa jest bezdyskusyjna, a prawomocny wyrok sądu apelacyjnego jasny i bardzo czytelny. Władze powiatu (Lubin 2006) na stanowisku 
dyrektora Domu Dziecka w Ścinawie obsadziły osobę, która swoimi „dokonaniami” udowodniła, że nie powinna się tam znaleźć. 

Odebrano mi godność, dumę, niszczono 

i nie pozwalano pracować na rzecz 

dzieci – opowiada była pracownica

r e k l a m a
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- Drobne naprawy mechaniczne
- Wymiana oleju, płynów
- Wymiana filtrów

Telefon: 731-301-731

- Serwis ogumienia
- Komputerowe wyważanie kół

- Sprzedaż opon i felg

59-300 Lubin

(teren mleczarni)
ul. Chocianowska 1

intergum.lubin@gmail.com

Jesteśmy tutaj

r e k l a m a

W ubiegły wtorek 
około godz. 16 
w centrum Ścinawy 
doszło do napadu 
na jubilera. Kobietę 
obezwładniono 
gazem. Nie 
wiadomo co i ile 
zrabowano.

Bandytów było dwóch, choć 
obserwatorzy wskazują, że nie 
jest wykluczone, że ktoś jeszcze 
obserwował zakład jubilerski. 
Z informacji DLU 24.pl wynika, 
że dwóch napastników weszło 
do jubilera, byli zamaskowani. 
Kobiecie stojącej przy ladzie pry-

snęli gazem po oczach. Następnie 
najprawdopodobniej pałką rozbili 
ladę i zabrali kosztowności, które 
były w zasięgu ręki.
– Usłyszałam alarm i zobaczyłam 
jak dwóch mężczyzn wybiega 
od jubilera. Pobiegli na tył ul. 
Mickiewicza w stronę rzeczki 
tam wsiedli do zielonego renault 
na żółtych tablicach i uciekli 
tyłem od podwórek w stronę 
ul. Jana Pawła II – dowiedział 
się reporter DLU24.pl, który 
był na miejscu  i rozmawiał ze 
świadkami zdarzenia.
Policjanci wypytali świadków, 
rozmawiali z napadniętą. Na 
miejscu pojawili się również 

ochroniarze z firmy dozorującej 
zakład jubilerski.
Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że zielone renault 
policjanci znaleźli dość szyb-
ko. Najprawdopodobniej mają 
również informacje kto może 
stać za napadem. Z informacji 
otrzymanych przez portal 
DLU24.pl wynika, że napastnicy 
mogli już w niecałą godzinę po 
napadzie robić zakupy w po-
bliskim markecie. Policjanci 
mieli w tym sklepie sprawdzać 
nagrania z monitoringu. Na nim 
najprawdopodobniej wypatry-
wali trzech osób.

(inf) 

- W Szklarach spotkanie z miesz-
kańcami zaczęliśmy na ulicy. Nie 
ma tam chodnika, to ruchliwa po-
wiatowa droga wiodąca do Szklar 
Dolnych. Ludzie boją się tamtędy 
chodzić. Bezsprzecznie trzeba tam 
pilnie wykonać chodnik.
Maćkała przyznaje, że w trakcie 
spotkań z mieszkańcami bardzo 
często wskazują oni na problem 
bezpieczeństwa na ulicy. - Drogi 
są w kiepskim stanie, nie ma przy 
nich chodników, a to drogi głów-
nie powiatowe. Matki z dziećmi 
i osoby starsze obawiają się po 
nich chodzić. 
Wśród spraw poruszanych na 

spotkaniach był również temat 
wody i mediów, a najogólniej 
rzecz ujmując problemów które 
mieszkańcom (tak przynajmniej 
twierdzą) stwarza Gminny Zakład 
Usług Komunalnych i Mieszkanio-
wych. Z rozmów z mieszkańcami 
można wywnioskować, że to jakieś 
państwo w państwie. Maćkała 
zapowiada, że jak zostanie wój-
tem szybko zrobi porządek w tej 
instytucji.
- Mieszkańcy w rozmowach ze 
mną i naszymi kandydatami na 
radnych mówią  rzeczy, które trud-
no zrozumieć – opowiada Tadeusz 
Maćkała kandydat na wójta gminy 

Lubin. - Mówią o pewnego rodzaju 
nierównym traktowaniu ich przy 
załatwianiu różnego rodzaju spraw. 
To jest dla mnie bardzo niepoko-
jące, niezależnie od tego czego te 
sprawy dotyczą i trzeba się będzie 
temu przyjrzeć i zaradzić. 
Olbrzymim problemem jest jak 
się okazuje plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Jego 
przygotowanie przez gminę jest 
zaawansowane, ale trwa strasz-
nie długo skarżą się mieszkańcy 
gminy Lubin. - Plan wyklucza 
uznaniowość w warunkach zabu-
dowy, a pozwala na sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich.

W gminie Lubin kampania wyborcza trwa na całego Prysnęli ekspedientce gazem w twarz i zrabowali kosztowności

Napad na jubileraSpotkania z mieszkańcami
Kandydaci rozmawiają z mieszkańcami i przekonują ich do swoich 
programów. Pracowicie spędzili koniec ubiegłego tygodnia Tadeusz 
Maćkała. Był m.in. w Szklarach Górnych i Krzeczynie Małym. 
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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
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26 października
Wrocław

27 października
LUBIN i Głogów

Uciekający czas 
na połączenie, 
dyspozytorka, która 
nie ma pojęcia 
o miejscu, do którego 
wzywana jest 
karetka, przełączenie 
rozmowy do Lubina 
opowiadanie tego 
samego od nowa 
i wreszcie czas 
oczekiwania na 
przyjazd – wszystko 
bezcenne – pod 
warunkiem, ze 
nie chodzi 
o ludzkie życie. 

Sobotni wieczór, jeden z lubiń-
skich pubów, szarpanina między 
mężczyznami i nieprzytomny 
poszkodowany – historia jakich 
nie brak w naszym mieście. Tym-
czasem reakcja służb ratunkowych 
i interwencyjnych daleka jest od 
doskonałej. 
Nie jest to pierwszy raz, gdy lu-
binianie zadają sobie pytanie na 
jakim poziomie są służby ratunko-
we i interwencyjne? Na sobotnim 
przykładzie w skali 1- 10 ocena 
byłaby fatalna. Świadków zajścia 
przy pewnym pubem na lubińskim 
Przylesiu przy ul Piłsudskiego 
było wielu. Bohater wieczoru to 
nietrzeźwy mężczyzna, który uparł 
się że musi wejść do lokalu. Była 

pyskówka, a nawet szarpanina 
między nim i kimś jeszcze. W pew-
nym momencie pijany mężczyzna 
najprawdopodobniej popchnięty 
przewraca się i uderza głową 
o kostkę brukową. Nie rusza się. 
Widać jak spływa krew. Natych-
miast wybrano numer alarmowy 
112. Niestety tu zaczyna się historia 
rodem z serialów „13 posterunek” 
i „Daleko od noszy”, historia, która 
pokazuje, że centralizacja numeru 
112 nie jest dobrym pomysłem, 
kiedy chodzi o ludzkie życie. 
Osoba, która odbiera nie ma 
najwyraźniej zielonego pojęcia 
o wskazywanej przez zgłasza-
jącego lokalizacji, a czas mija 
nieubłaganie. - Czas oczekiwania 
na połączenie z numerem 112 – 
około minuty – relacjonuje nasza 
rozmówczyni, a tam pani, której 
nie wystarcza informacja w stylu 
„W Lubinie przy ul. Piłsudskiego 
pod pubem taki, a takim doszło 
do bójki. Mężczyzna w wieku 
około 45 lat nietrzeźwy, uderzył 
głową w beton, jest nieprzytomny, 
jest dużo krwi. Został ułożony 
w pozycji bocznej ustalonej”. Po 
chwili już wiadomo dlaczego pani 
ze 112 docieka dokładnego adresu 
–  mówi, ze jest z Legnicy, ona nie 
zna Lubina. Po rozmowie ze 112 
połączenie zostaje przekierowane 
do Lubina do miejscowego pogo-
towia ratunkowego. Niestety czas 

nadal ucieka w oczekiwaniu na 
połączenie z osobą dyżurującą: 
„proszę czekać będzie rozmowa, 
proszę czekać....” W końcu udaje 
się nawiązać połączenie. Odbie-
rająca osoba od razu wiedziała 
gdzie wysłać karetkę. Niestety czas 
oczekiwania na karetkę sięgnął 
...15 minut.
Najszybciej na miejsce przyje-
chali policjanci w oznakowanych 
i nieoznakowanych radiowozach. 
Otoczyli poszkodowanego, próbują 
go ocucić i pytali jak się nazywa, 
czy dobrze się czuje? Nieumundu-
rowany funkcjonariusz próbował 
dowiedzieć się co zaszło pod pu-
bem. Wiele się nie dowiedział... 
Tymczasem oczekiwanie na 
karetkę trwa. Leżący mężczyzna 
poruszył się, wydał jakieś dźwięki. 
Nie mógł się jednak podnieść. Tym-
czasem nadal bardzo intensywnie 
z jego nosa leje się krew. 
O problemach ze 112 nieśmiało 
i anonimowo mówią sami ratowni-
cy i nie ma tu wielkiego znaczenia, 
czy mówimy o pogotowiu, czy 
strażakach. Jest wiele wątpliwości. 
Kiedyś w prywatnej rozmowie je-
den ze strażaków powiedział nam, 
że jak się pali to lepiej dzwonić pod 
998 niż 112 – szybciej dotrzemy na 
miejsce, zwłaszcza kiedy od każdej 
minuty jeżeli nie sekundy zależy 
ludzkie życie. 

off 

W powiecie lubińskim 
zawiązała się ciekawa ini-
cjatyw wyborcza. Nie jest 
wykluczone, że może być 
alternatywą dla obecnego 
monowładztwa w mieście 
i powiecie. 
Razem dla Lubina i Powia-
tu skupia osoby o różnych 
poglądach i przekonaniach. 
Niektórzy przyznają, że 
należeli już do organizacji 
lewicowych, prawicowych, 

albo działali w stowarzy-
szeniach. Razem dla Lubina 
i Powiatu jako pierwszy 
komitet zaprezentował listy 
kandydatów na radnych miej-
skich i powiatowych. Łącznie 
wystartują 64 osoby. Wśród 
liderów  stowarzyszenia jest 
m.in. Krzysztof Olszowiak, 
Małgorzata Drygas-Majka, 
Wiktor  Błądek, Zofi a Heksel, 
czy Ryszard Kabat.
Komitet zatroszczył się o pary-

tet płci więc 45% kandydatów 
to kobiety to więcej niż wyma-
ga tego ustawa. Najliczniejsza 
jest grupa osób dojrzałych 
w wieku 40-60 lat.
- Wspólnym mianownikiem 
wszystkich kandydatów jest 
przeświadczenie, że najważ-
niejsze jest wsłuchiwanie 
się w potrzeby mieszkańców 
i znajdowanie sposobów ich 
realizacji – czytamy w  mate-
riałach komitetu. 

64 kandydatów porozumienia ponad podziałami

Razem dla Lubina i Powiatu
Dwa razy opowiadać o tym samym – tak często działa numer 112

Scentralizowana
porażka
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W minioną niedzielę w Parszowi-
cach, koło Ścinawy miała miała 
miejsce uroczystość religijno-
patriotyczna. Odbyła się w 30 
rocznicę męczeńskiej śmierci. 
Uczestnicy uroczystości mieli oka-
zję obejrzeć wystawę fotograficzną 
poświęconą życiu księdza Jerzego, 
wziąć udział w uroczystej Mszy 
Św. z ucałowaniem relikwii oraz 
wysłuchać koncertu w wykonaniu 
chóru z Lubina. Na uczestników 
uroczystości czekały również inne 
atrakcje, m. in. pamiątka z uro-
czystości, poczęstunek, wspólne 
zdjęcie oraz mecz siatkówki.
Parszowice są szczególnym 
miejscem czci księdza Jerzego. 
Przypomnijmy, 28 maja 1972 
bł. ks. Jerzy przyjął święcenia 
z rąk Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Archikatedrze 

św. Jana w Warszawie, a już 4 
czerwca 1972 roku w kościele 
w Parszowicach razem ze swoim 
kolegą Bogdanem Liniewskim 
odprawili jedną z pierwszych Mszy 
Św. tuż po święceniach. O tym 
fakcie przypominają pamiątkowe 
tablice w kościele.
Od 2005 roku w tym właśnie miej-
scu gromadzą się licznie wierni, 
członkowie Solidarności Zagłębia 
Miedziowego oraz przedstawiciele 
wielu środowisk ludzi pracy, by 
upraszać wstawiennictwo Ks. 
Jerzego – patrona ludzi pracy, 
a od tego roku oficjalnego patrona 
„Solidarności” 
Dodajmy, że 15 października 2010 
roku kościół w Parszowicach 
otrzymał na własność relikwie 
błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki.

aktualności

Stylizowane domki, 
mikroskopijne meble 
dla lalek, ręcznie 
szyte dekoracje 
oraz ubranka. 

Niezwykła kolekcja, która od 18 
października jest w Galerii Cuprum 
Arena, jest nie tylko okazją do 
zachwytu nad precyzją wyko-
nania oraz powrotem do czasów 
dzieciństwa. To również kompen-
dium wiedzy na temat elementów 
wyposażenia oraz umeblowania, 
charakterystycznych dla minionej 
epoki.

 Wśród prezentowanych domków 
dla lalek, wykonanych w dużej 
mierze w I połowie XX wieku, 
znajdą się takie ekspozycje jak 
mieszkanie w kamienicy z 1930 
roku, angielskie domki plażowe, 
funkcjonujące w 1910 roku, apteka, 
poczta czy też niemiecka cela dla 
zakonnicy. Każde wnętrze po-
siada unikalne wyposażenie, jak 
ręcznie szyte kołdry napełniane 
pierzem oraz ceramikę łazienkową 
produkcji japońskiej. Szeroki prze-
krój tematyczny prezentowanych 
pomieszczeń, obejmujący zarówno 
całe domki, różnego typu sklepy 

jak i pokoje, zainteresuje zarówno 
amatorów jak i kolekcjonerów, 
dzieci jak i dorosłych. 
 Podczas wystawy zaprezentowane 
zostanie również blisko 250 lalek, 
najróżniejszej wielkości oraz ubra-
nych w stroje narodowe i regional-
ne. Eksponaty pochodzą z różnych 
regionów świata - od Europy, przez 
obie Ameryki aż po egzotyczną 
Azję. Wszystkie  zostaną zapre-
zentowane na 6 wyspach: lalki 
w strojach ludowych, unikatowe, 
teatralne, regionalne lalki polskie, 
przedstawiciele zawodów oraz lalki 
historyczne.

 Tradycyjnie już, wystawa zostanie 
połączona z warsztatami, podczas 
których klienci Galerii Cuprum 
Arena będą mogli przygotować 
własne prace tematyczne. -  W 
najbliższy weekend natomiast, 
planujemy warsztaty lalkarskie 
– mówi Ewa Sieńko manager ds. 
marketingu w Galerii Cuprum 
Arena. Podczas zajęć, dzieci, mło-
dzieży oraz dorośli poznają tajniki 
tworzenia, renowacji i budowy 
domków oraz o zajęcia ukazujące 
symbolikę i role jakie mogą pełnić 
lalki w różnych kulturach i dzie-
dzinach życia. 

Ponad 300 eksponatów lalek z różnych stron świata

Wystawa Lalek w Galerii

W 30 rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

Uroczyście
w Parszowicach

Do niedawna 
28- letnia Beata 
Radomska - matka, 
żona, ratownik 
WOPR, instruktor 
pływania, była 
uśmiechniętą, 
pełną życia młodą 
kobietą. Sytuacja 
zmieniła się kiedy to 
w lipcu br. wykryto 
u niej nowotwór. 

Obrzęk pod kolanem okazał 
się guzem - sarcoma Ewinga. 
W Polsce zabiegiem dającym 
jej możliwość wyleczenia jest 
amputacja nogi powyżej 
stawu kolanowego i dokoń-
czenie cyklu chemioterapii, 
który rozpoczęła w połowie 
sierpnia. Za granicą innym 
rozwiązaniem może być 
wstawienie endoprotezy, 
przeszczep mięśni i skóry. 
Koszty takiej operacji sięgają 
orientacyjnie ok. 270 tys zł, 
to suma znacznie przekra-
czająca możliwości Beaty i 
jej rodziny.
- Jeśli możecie - proszę po-
móżcie mi - mam niewiele 
czasu a guz niestety zaczął się 
powiększać zajmując swoją 
powierzchnią kolejne zdrowe 
tkanki- apeluje Beata.
Na apel odpowiedzieli bliscy, 

znajomi zakładając na FB 
„Grupa wsparcia dla Beaty”. Z 
ich inicjatywy zorganizowano 
18 października I Legnicki 
Charytatywny Maraton Pły-
wacki. Pierwsze 25 m prze-
płynęła Beata, było to dla niej 
wielką radością, na facebooku 
napisała: 
- Bo łączy nas jedno - miłość 
do wody - WODA TO ŻYCIE! 
SZACUNEK dla wszystkich 
którzy razem ze mną walczyli 
i walczą o moje zdrowie i 
życie!!!

Do walki tej przyłączył się 
również legnicki klub bie-
gaczy KB LEW, który jest 
organizatorem 
I Legnickiego Biegu dla 
Beatki. Impreza odbędzie 
się 26 października w godz. 
10.00- 18.00 
w Parku Miejskim w Legnicy w 
okolicach kawiarni „Vincero”. 
Szczegóły na www.kblew.pl
 -Jeśli chcesz pomóc mi po-
konać chorobę nowotworową, 
bym mogła szybko wrócić do 
zdrowia, zapraszam Cię na „1. 

Legnicki Bieg dla Beatki h.
Jeżeli ktoś chciałby w jakikol-
wiek sposób pomóc i włączyć 
się w akcje niesienia pomocy 
Beacie Radomskiej proszony 
jest o kontakt z Dawidem 
Kruszyną tel. 792 694 471 lub 
Andrzejem Kozakiewiczem 
tel. 607 977 047. 
Można też wysłać, nawet 
symboliczną złotówkę na: Nr 
konta 27 1160 2202 0000 0002 
1589 7680 z dopiskiem „dla 
Beaty”.

(red) 

W Polsce leczeniem jest amputacja, za granica wszczepienie endoprotezy

Beata walczy
o życie
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Klub piłki nożnej 
rusza z nowym 
programem mającym 
za zadanie, 
z jednej strony 
zachęcić uczniów 
do chodzenia na 
mecze i aktywnego 
dopingowania 
Miedziowych, 
z drugiej zaś do 
zaangażowania się 
w życie społeczności 
lokalnej i krzewienie 
ducha patriotyzmu 
lokalnego. 

Dla klas najbardziej zaan-
gazowanych przewidziano 
zajęcia z w- f z zawodnikiem 
Miedziowych. Pilotażowy 
projekt właśnie wystartował 
w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie. 
Zagłębie Lubin we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Sympaty-
ków Zagłębia Lubin – „Zagłębie 
Fanatyków” wybrało trzech 
uczniów koordynatorów, którzy 
w swojej szkole będą odpo-
wiedzialni za propagowanie 
wszelkich inicjatyw i informacji 
związanych z klubem bądź 
z akcjami Stowarzyszenia. - Na 
początek osoby te będą odpo-
wiedzialne za zorganizowanie 
grupowego wyjścia na mecz 
przyjaźni pomiędzy Zagłę-

biem Lubin a Arką Gdynia już 
w najbliższą sobotę. Wszyscy 
uczniowie tej szkoły, którzy 
zgłoszą się do koordynatorów, 
za bilet zapłacą jedynie zło-
tówkę. 
- Liczę na dobre przyjęcie 
akcji. Dla najliczniej i najbar-
dziej aktywnej klasy przygo-
towaliśmy nagrodę w postaci 
wf-u prowadzonego przez 
naszych zawodników – mówi 
Natalia Duda odpowiedzialna 
za program z ramienia klubu. 

Natomiast Dyrektor zespołu 
Szkół Dariusz Tomaszewski, 
który sam aktywnie kibicuje 
Miedziowym mówi - Wierzę 
w młodzież i mam nadzieję, że 
dzięki temu projektowi ucznio-
wie nie tylko będą chodzić 
na mecze, ale zaangażują się 
w życie klubu i będzie to dla 
nich przyjemne acz wymagają-
ce zajęcie pozalekcyjne. 
Uczniów innych szkół, którzy 
chcieliby wprowadzić projekt 
u siebie w placówce klub za-

prasza do kontaktu z Natalia 
Dudą: 76-746-96-31 lub mailo-
wo: natalia.duda@zaglebie.
kghm.pl
Mecz przyjaźni odbędzie się  
25 października o 17.45. Chęt-
nych do wzięcia w nim udziału 
Zagłębie Lubin zaprasza do 
zgłaszania się drogą mailową 
na adres: zaglebie-zs1@tlen.pl 
lub do otwartej grupy na FB: 
Zespół Szkół nr 1 w Lubinie - 
Zagłębie Lubin wysyłając imię, 
nazwisko i numer PESEL.

sport

Mieszko Fortuński 
zgarnął złoto, 
nie przegrywając 
w turnieju żadnego 
pojedynku. Konrad 
Juszczyszyn zdobył 
brąz, przegrywając 
jedynie w półfi nale 
z kolegą z drużyny. 
Dla Fortuńskiego 
to już trzecie 
zwycięstwo w tym 
roku i dzięki temu 
powraca na fotel 
lidera rankingu 2014.

W Kętrzynie zakończył się 
ostatni turniej z cyklu Grand 
Prix Polski WiK Pol TOUR 2014, 

ale zainaugurowało działalność 
Bałtyckie Centrum Bilardowe. 
Wśród uczestników zawodów 
nie zabrakło nikogo z polskiej 
czołówki. Byli wicemistrzowie 
świata, mistrzowie i medaliści 
mistrzostw Europy. Była także 
silna reprezentacja z Litwy. W tym 
doborowym gronie zwycięzcą 
został Mieszko Fortuński z ERG 
Filie Bieruń Bandaclub Wrocław. 
Po emocjonującym finale pokonał 
Mateusza Śniegockiego z Konsal-
netu Warszawa. Brązowe medale 
powędrowały na piersi Konrada 
Juszczyszyna z ERG Filie Bieruń 
Bandaclub Wrocław oraz Tomasza 
Kapłana z Nosanu Kielce. 
W rywalizacji w 10-bil polscy 

zawodnicy nie byli gościnni i bilar-
dziści z Litwy nie przeszli fazy gru-
powej. Na tym etapie praktycznie 
niespodzianek nie było. Zwyciężyli 
faworyci, a miłą niespodzianką był 
awans do najlepszej 24. jedynej ko-
biety grającej w imprezie Ewy Bąk. 
W ćwierćfinałach było zacięcie. T. 

Kapłan pokonał klubowego kolegę 
K. Skowerskiego; K. Juszczyszyn 
wyeliminował rewelacyjnie gra-
jącego W. Trajdosa z Konsalnetu 
Warszawa; M. Fortuński pozbawił 
złudzeń juniora W. Zielińskiego 
z Hadesu Poznań, a mistrz Eu-
ropy M. Śniegocki okazał się 

lepszy od wicemistrza świata W. 
Szewczyka z Konsalnetu War-
szawa. W półfinale w pojedynku 
klubowych kolegów M. Fortuński 
nie dał szans K. Juszczyszynowi, 
a M. Śniegocki o jedną partię 
zdobył więcej od T. Kapłana. 
Finał Śniegocki-Fortuński, roz-
począł się od prowadzenia 3:0 

przez Śniegockiego. Kolejne 6 
partii wygrał jednak Fortuński. 
Mateusz nadrobił jeszcze dwie 
partie, ale w kolejnym rozbiciu 
Mieszko zakończył mecz partią 
z kija, sięgając po raz trzeci w tym 
sezonie po zwycięstwo. 

Fot./inf. DSB ERG BIERUŃ FOLIE  
BANDACLUB WROCŁAW

ZG Lubin ma za 
sobą pierwszą 
barbórkową imprezę 
sportową. O Puchar 
Dyrektora ZG 
Lubin w strzelaniu 
z pistoletu 
i karabinka 
rywalizowano 
na strzelnicy na 
Przylesiu w Lubinie.

Trudno zliczyć od ilu już lat 
pracownicy ZG Lubin biorą 
udział w tych corocznych za-
wodach strzeleckich. Kiedyś 
imprezę organizowały związki, 
od kilku lat funkcję tę przejęła 
kopalnia Ponad 40 zawodników 
– panów i pań wzięło udział 
w dwuboju o Puchar Dyrektora 
ZG Lubin. 

Strzelano z  karabinka sporto-
wego z odległości 50 metrów 
oraz  z pistoletu z odległości 
25 metrów. - W pierwszej 
konkurencji było ciężko, 
bo zacięła mi się broń, ale 
wystrzelałem 34 punkty. 
W drugiej konkurencji była 
katastrofa. Chyba nawet nie 
trafi łem w tarczę. Biorę udział 
w zawodach któryś raz rzędu 
. Jest super. Przychodzi się 
tutaj, żeby spotkać się z ko-
legami z pracy, których się 
już długo nie widziało. To też 
sposób, by nie siedzieć w do-
mu - mówił Robert Kędzierski, 
emeryt, który w ZG Lubin był 
górnikiem operatorem od 1975 
roku. Zawody obserwowały 
rodziny uczestników. 

(inf) 

40 zawodników stanęło do walki
o miano najlepszego strzelca

Dwubój w strzelaniu
na Barbórkę

Nowy projekt Zagłębia i Stowarzyszenia Zagłębie Fanatyków

O doping, frekwencję i ducha

Niesamowity wynik osiągnęli w Grand Prix Polski lubińscy zawodnicy ERG Bieruń Folie Bandaclub Wrocław

Lubinianin na podium
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nie umie
tłoczone domek

myszy

znana
marka
piwa

krótki
motyw w
muz.

rockowej

dręczą-
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Baran 21.03 - 19.04 
„Szanuj szefa swego, bo mo-
żesz mieć gorszego” – masz 
dosyć „dorzucania” kolejnych 
zdań przez szefa, zanim skoń-
czysz jedną pracę, szef zleca 
Ci kolejną. Mimo, że to on 
będzie winny Twojemu złemu 
nastroju nie buntuj się. Na 
razie nie masz przecież lepszej 
perspektywy zawodowej.

Byk 20.04 - 22.05
Uważaj na konkurencję, chyba 
nie chcesz aby to oni przypisali 
sobie owoce Twoich trudów. 
Jesteś bogatszy o wiedzę, 
której oni nie posiadają. Użyj 
jej w odpowiedni sposób, a za 
kilka dni będziesz delektować 
się swoim sukcesem.

Bliźnięta 23.05 – 21.06
W najbliższym czasie połącz 
swoją determinację z dy-
plomacją. Skutecznie prze-
ciwstawisz się w ten sposób 
przeciwnością losu. Zadbaj 
o zdrowie – jesienne infekcje 
Cię nie ominą.

Rak 22.06 - 22.07
Po przebytym przeziębieniu 
potrzebny Ci jest jeszcze od-
poczynek. Niestety już pod 
koniec tygodnia rozpaczliwie 
będziesz szukał dla siebie 
jakiegoś zajęcia – przecież 
nie usiedzisz spokojnie na 
miejscu.

Lew  23.07 - 23.08
W pracy szykują się zmiany. 
Czas wykazać się mobilnością 
a jeśli się nie dostosujesz, 
zostaniesz w tyle. Bacznie 
obserwuj sytuację i wkrocz 
w odpowiednim momencie.

Panna 24.08 – 22.09
„Z motyką na słońce” – prze-
licz siły na zamiary i nie 
porywaj się na ambitny pro-
jekt. Nie posiadasz jeszcze 
odpowiedniej wiedzy i do-
świadczenia aby poprowadzić 
go jako lider. 

Waga 23.09 – 22.10
Bądź twardy, ustal priory-
tety i zacznij działać. Czas 
wziąć sprawy w swoje ręce 
– a wyjdziesz z tej potyczki 
zwycięsko. Po wszystkim 
przynajmniej jeden dzień 
poświęć na odpoczynek.

Skorpion 23.10 - 21.11
To nie wstyd czy ujma na 
honorze prosić o pomoc. Tym 
razem sam sobie nie pora-
dzisz a „osoba z zewnątrz” 
popatrzy na Twój problem 
z innej perspektywy. Emocje 
z tym związane trzymaj na 
wodzy – po co ryzykować 
kłótnią z partnerem.

Strzelec 22.11 - 21.12
Nie boisz się trudnych wy-
zwań – wręcz przeciwnie 
– to one Cię nakręcają. Praca 
pochłonie Cię bez reszty, 
ale pamiętaj nie przekrocz 
granic zdrowego rozsądku. 
Organizm też potrzebuje 
odpoczynku.

Koziorożec 
22.12 – 19.01
W pracy zapowiadają się 
zawirowania. Na szczęście 
będą one chwilowe ale po-
staw na spokojniejsze relacje 
zawodowe. Nie kieruj się 
impulsami bo źle wpływają 
na Twoje zdrowie.

Wodnik 20.01 - 18.02
Jesteś kierowcą? Uważaj jak 
jeździsz – w najbliższym 
czasie grozi Ci stłuczka. 
Uważaj też w pracy – poproś 
o pomoc bo Twoje emocje 
wprowadzają zamęt w tym 
co robisz.

Ryby 19.02 - 20.03
Masz szansę wybić się 
zawodowo. Unikaj tanich 
zagrań. Jeśli postawisz na 
oryginalność, wówczas masz 
szansę, że zostaniesz zauwa-
żony i doceniony.

Krzyżówka 78 z biletem do kina
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Pierwsze miejsca 
zarówno wśród 
pań jak i wśród 
panów należały 
do Kenijczyków.

To był już XXIX Bieg Barbórkowy 
o Lampkę Górniczą organizowany 
przez ZG Lubin. Imprezę tradycyj-
nie rozpoczęła zakładowa orkiestra 
górnicza oraz dyrektor oddziału. 
W tym roku frekwencja pobiła 
wszelkie rekordy. Listy startowe 
zapełniły się na długo przed bie-
giem. Impreza miała charakter 
otwarty, ale mogło w niej wziąć 
udział tylko 1600 osób. Zwycięzca 
ubiegłorocznego biegu znalazł się 
dopiero na siódmym miejscu. Sześc 
pierwszych pozycji zdobyli goście 
z Afryki. - Dzisiaj jestem bardzo 
zadowolony z czasu, ale z miejsca 
już mniej. Jest taka tendencja w Pol-

sce, że coraz bardziej opanowują 
je Kenijczycy i trzeba się do tego 
dostosować – mówił po biegu Artur 
Kozłowski.
Bieg Barbórkowy każdego roku 
rozpoczyna obchody Dnia Górnika 
w Zagłębiu Miedziowym. Popular-
ność tej imprezy sportowej sprawia, 
że KGHM jest firmą rozpoznawal-

ną na świecie nie tylko ze względu 
na wyniki produkcyjne, ale również 
na promowanie sportu i zdrowego 
trybu życia. Zawody od wielu lat są 
już wpisane w terminarz Polskie-
go Związku Lekkoatletycznego. 
- W przyszłym roku kończy się 
atest naszej trasy, która obowią-
zuje również dzisiaj. Jesteśmy już 

umówieni z władzami związku 
i atestatorami, którzy na przyszły 
rok przygotują i przetestują taką 
trasę. Wtedy liczba biegaczy będzie 
mogła być zdecydowanie większa 
– zapewniał Krzysztof Tkaczuk, 
dyrektor naczelny ZG Lubin. 
Frekwencja wśród widzów była 
równie wysoka, jak na trasie biegu. 
Biegaczom dodawali sił wierni 
od lat kibice, ale nie zabrakło też 
takich, którzy na imprezie pojawili 
się po raz pierwszy. W tym roku 
organizatorzy oprócz konkurencji 
sportowych i corocznych loterii 
fantowych zapewni najmłodszym 
również inne atrakcje. Na trybu-
nach znalazły się zorganizowane 
drużyny dopingujące sportowców. 
Zespoły ze szkół podstawowych 
w Lubinie walczyły o nagrodę 
w postaci wycieczki. Tradycyjnie 
już oprócz biegu głównego na 10 

km na stadionie RCS odbywały 
się biegi dodatkowe. Biegacze 
zmierzyli się w biegu sztygarskim 
na 1 milę, biegu na 800 m, sztafecie 

międzyzakładowej 4x400 m oraz 
dyrektorskiej a także w biegach 
młodzieżowych na 500 m. 

(red) 

Bieg Barbórkowy zgromadził 1600 uczestników. Taki był limit, choć chętnych było znacznie więcej

Afryka zdominowała podium
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