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Agencja Pomocne Dłonie 
Helfende Hände 

Honorata Sokołowska 
Pośrednictwo Pracy dla Opiekunów Osób 

Starszych i Niesamodzielnych

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

Mail: sokolowska@pomocne-dlonie.com
ul. Kościelna 1/12
57-400 Nowa Ruda
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Wyszedł zza 
przejeżdżającego 
samochodu. Kierująca 
na szczęście szybko 
zareagowała i nie 
doszło do nieszczęścia. 
Skończyło się na 
potłuczeniach.

Do potrącenia 11-letniego 
chłopczyka idącego do szkoły 
doszło na przejściu dla pieszych 
w ciągu ul. Hutniczej – tuż za 
skrzyżowaniem wiodącym ze 
Starego Lubina. 
Renault megane skręcało w ul. 
Hutniczą w kierunku BP, nie-
spodziewanie zza auta wyszedł 
chłopczyk. Doszło do potrącenia. 
Na szczęście skończyło się na 
potłuczeniach i otarciach. 
Na wszelki wypadek lekarz zde-
cydował, że pogodnego 11-latka 

trzeba przebadać w Legnicy, 
gdzie w szpitalu wojewódzkim 
jest oddział dziecięcy. 
Samochód sprawczyni został 
poddany badaniu technicznemu. 
Tego typu procedura jest stosowa-
na przy potrąceniach z udziałem 
pieszych. 
Kiedy policjanci i ratownicy 
zajmowali się poszkodowanym 
i przygotowaniem dokumenta-
cji z potrącenia na tym samym 
przejściu doszło do kolejnego 
zdarzenia. Kierująca oplem 
signum zatrzymała się przed 
przejściem, aby przepuścić 
pieszych, w tym momencie na 
tył auta najechał ford. Skończyło 
się na drobnej stłuczce. Kierowcy 
zjechali z drogi i porozumieli się 
w kwestii rozliczenia szkody na 
oświadczenie.

 � (red)

Moc pod maską i napęd na tylne koła 
wymaga właściwej techniki jazdy. 
Niezależnie od tego co się stało 
i zniszczonego samochodu, kierujący 
może mówić o dużym szczęściu. 
Nic mu się nie stało, a w momencie 
taranowania płotu działek nikogo nie 
było na chodniku.
Do zdarzenia doszło w piątek (06.10) 
na ul. Hutniczej. Terenowy nissan 

skręcał z ul. Malachitowej w ulicę 
Hutniczą. Kierowca za mocno 
nacisnął pedał gazu i kiedy skręcał 
w ul. Hutniczą. Samochodem zarzuciło. 
Doszło do poślizgu z którego nie udało 
się pojazdu wyprowadzić. W rezultacie 
wjechał na chodnik, otarł się o uliczną 
lampę, skasował ogrodzenie działek 
i poleciał dwa metry w dól zatrzymując 
się niemal w pionie. 

Kierowca wyszedł o własnych siłach. 
Nic mu się nie stało. Przyznał, że to 
nie jego auto i nie udało mu się nad 
nim zapanować. Policjanci rozliczyli 
kierującego, a ponieważ pojazd 
znajdował się poza drogą, wygrodzono 
taśmą miejsce zdarzenia do czasu 
przyjazdu holownika. 

 � (dlu24)

Mieszkaniec Lubina 
zauważył młodego 
mężczyznę, który 
włamał się do jednego 
ze sklepów na 
osiedlu Centrum.

Poinformował o tym dyżurne-
go lubińskiej policji. Funkcjo-
nariusze z wydziału kryminal-

nego zatrzymali włamywacza. 
Trafił do policyjnego aresztu.
Do włamania doszło w nocy. 
Hałas usłyszał jeden z miesz-
kańców. W sklepie dostrzegł 
włamywacza, który po wybiciu 
szyby oddalił się, ale po chwi-
li wrócił sądząc, że będzie 
bezkarny. 
Gdy policjanci przyjechali we 

wskazane miejsce wewnątrz 
sklepu nadal przebywał 
włamywacz. Był tak zajęty 
pakowaniem łupów, że nawet 
nie zauważył ich obecności. 
Został zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu. Alkohol 
i papierosy, które próbował 
ukraść pozostały w placówce 
handlowej.

Funkcjonariusze w dalszym 
ciągu wyjaśniają okolicz-
ności całej sprawy oraz to 
czy zatrzymany 27 letni 
mieszkaniec Lubina nie ma 
na swoim koncie innych wła-
mań. Za usiłowanie kradzieży 
z włamaniem może mu grozić 
kara pozbawienia wolności 
do lat 10.

Potrąciła
chłopczyka

Ale urwał!

Włamał się do sklepu
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Lubińscy Dzielnicowi 
spotkali się z dziećmi 
z przedszkola 
w Krzeczynie 
Wielkim w ramach 
ogólnopolskiej akcji 
prewencyjnej „Kręci 
mnie bezpieczeństwo… 
przez cały rok szkolny”.

Maluchy podczas rozmów z funk-
cjonariuszami wysłuchały m.in. 
cennych wskazówek dotyczących 
prawidłowego poruszania się po 

drogach, unikania rozmów z nie-
znajomymi, a także otrzymały 
kamizelki i opaski odblaskowe.
W ramach akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo... przez cały rok 
szkolny”, dzielnicowi z lubińskiej 
komendy spotkali się z przedszko-
lakami w Krzeczynie Wielkim. 
Funkcjonariusze przypomnieli 
dzieciom o zasadach bezpieczeń-
stwa w domu, podczas drogi do 
szkoły oraz w samej szkole. 
Funkcjonariusze rozmawiali też 
na temat bezpiecznych zabaw, 

a także kontaktu z osobą obcą.
Maluchy z chęcią obejrzały 
policyjny radiowóz, a także 
chętnie ubierały otrzymane od 
policjantów kamizelki odblasko-
we i zapinały opaski na rączkę. 
Wysłuchały z zainteresowaniem 
o pracy policjantów, a zwłaszcza 
kto to jest dzielnicowy. 
Kamizelki i opaski odblasko-
we zakupione zostały dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji 
KGHM Polska Miedź.

 � tekst i zdjęcia: KPP Lubin

Do czasu sekcji zwłoka nie 
ma jasnej informacji co do 
przyczyn śmierci górnika, 
którego poszukiwano od 
soboty. Odnaleziono go 
w miejscu wyłączonym 
z ruchu kopalni – nie 
żył. Z informacji 
Departamentu 
Komunikacji 
Korporacyjnej w KGHM, 
górnik to mieszkaniec 
Polkowic. miał 24 lata, był 
żonaty, osierocił dziecko. 

Prezes KGHM Polska Miedź, 
Radosław Domagalski-Łabędzki 
ogłosił trzydniową żałobę.
Ciało 24 – latka znaleziono 
w miejscu wyłączonym z ruchu. 
Przypomnijmy, akcja poszuki-
wawcza rozpoczęła się w sobotę 
popołudniu. Mężczyzna po 
pierwszej zmianie nie wyjechał 
na powierzchnię. Pracował na 
Oddziale G 25, szyb R 9. na 

miejsce natychmiast skierowano 
ratowników. Pod ziemią poszu-
kiwania prowadziło w sumie 18 
zastępów. Z naszych informacji 
wynika, że poza ratownikami 
poszukiwania prowadzili również 
inni górnicy. Jedna ze zmian 

miała wyjechać z dwie godziny 
później z uwagi na akcję. 
Ostatecznie ciało górnika odna-
leziono w wyrobisku wyłączo-
nym z ruchu, za betonową tamą 
wentylacyjną. Przyczyny śmierci 
wykaże sekcja zwłok. 

Zaginął pod ziemią - odnaleziono go martwego

Badają przyczyny
śmierci górnika

Kamizelki odblaskowe od KGHM

Dzielnicowi u przedszkolaków
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Kolejny rok z rzędu 
Gmina Lubin organizuje 
konkurs „O nasza gminę 
dbamy i sprzątamy”. 
Pierwszymi efektami 
udziału w tegorocznym 
konkursie dzielą się 
z nami gogołowiczanie. To 
sołectwo również bierze 
udział w ekologicznych 
zmaganiach.

Konkurs ma ważny cel – uprząt-
nięcie odpadów z terenów rowów, 
dróg gminnych, placów zabaw 
i miejsc spotkań sołeckich. Chodzi 
również o wzmocnienie odpo-
wiedzialności za stan środowiska 

naturalnego oraz o kształtowanie 
postaw proekologicznych wśród 
najmłodszych mieszkańców.
 – Biorę udział w akcji, ponieważ 
czuję się związana z tą wioską, 
z naszą okolicą. Chciałabym, żeby 
tutaj było zawsze ładnie, przyjem-
nie, żebyśmy mogli miło spędzać 
czas nad stawem i koło świetlicy 
wiejskiej. Na placu zabaw, gdzie 
dzieci bawią się, powinno być czy-
ściutko – mówi Izabela Polańska, 
mieszkanka Gogołowic.
– Dziś nad stawem otrzymałem 
kosiarkę od pani sołtys i kosiłem 
trawę. Można tak powiedzieć, 
że to było najdłuższe zadanie do 
wykonania, ale dla mnie akurat 

najprzyjemniejsze. Teren wokół 
stawu nie będzie wyglądać jak za-
rośnięta łąka, ale zadbane miejsce 
do wypoczynku. Z jednej strony 
młodzież i dzieci przebywają nad 
stawem, a dorośli z drugiej. Rzadko 
spędzam tu czas, jednak w każdej 
chwili mogę tu wpaść – dodaje 
Krzysztof Polański, mieszkaniec 
Gogołowic.
– Do sprzątania stawu namówiły 
mnie przemiłe koleżanki i sąsiadki. 
Grabiłyśmy, zbierałyśmy śmieci 
wspólnie z młodzieżą i dziećmi. 
Starszyzna wykonywała lżejsze 
prace, a trudniejszymi zajmowała 
się młodzież. To jest naturalne, 
że prace wykonywałyśmy 

z przyjemnością, z uśmiechem 
na twarzy, ponieważ odbywało 
się to w ulubionym towarzystwie. 
Teraz jest już ładnie i czysto, mo-
żemy posiedzieć tam, odpocząć, 
spotkać się ze znajomymi – mówi 
Elżbieta Czajkowska, mieszkanka 
Gogołowic.
– Na podsumowanie akcji 
„Mieszkańcy Gogołowic sprzątają 
i odpoczywają” zorganizowane 
zostało wspólne ognisko właśnie 
w miejscu wcześniej uprzątniętym. 
Było wesoło, zabawnie i przyjem-
nie. Do kolejnej akcji pani sołtys 
zaprosi nas już na wiosnę – dodaje 
na koniec Krystyna Węgrzyn.
Konkurs trwa do 31 października.

Wolontariusze KGHM 
przy pomocy honorowych 
dawców krwi z HDK 
Serce Górnika ZG Lubin 
przygotowali zbiórkę 
krwi w krwiobusie. 
Punkt poboru na kółkach 
stanął na parkingu przy 
Skłodowskiej na przeciw 
Centrali KGHM. Zgłosiło 
się 41 osób. Krew w ilości 
ponad 15 litrów trafi do 
dolnośląskich szpitali. 

Akcja mobilnej zbiórki krwi 
rozpoczęła się o 12.00 i trwała 
do 15:30. Mimo chłodnej aury 
zgłosiło się 41 osób, z których 34 
zostały dopuszczone do oddania 
życiodajnego płynu. honorowych 
dawców krwi z HDK, wolonta-
riuszy KGHM i służby medyczne 
RCKIK z Lubina cieszy fakt, że 

większość osób, które we wtorek 
oddały krew w krwiobusie przed 
Centralą KGHM to zupełnie nowi 
dawcy. Tradycyjnie już organiza-
torzy zadbali o drobne upominki. 
Każdy kto oddał krew otrzymał 
gadżety, a tym razem również 
słodkie ciastka w kształcie 
serc, pieczone specjalnie na tę 
okazję z symbolem CU. – Dzi-
siejsza akacja to pierwsza tego 
typu zorganizowana w Centrali. 
Polega na zbiórce krwi, płynu, 
który jest dla nas najcenniejszy. 

Akcja dedykowana jest zarówno 
dla pracowników Centrali, jak 
pracowników spółek, oddziału 
COPI i wszystkich mieszkańców 
Lubina. Mimo niesprzyjającej 
aury widzimy, że frekwencja nam 
dopisuje. Panowie z HDK Serce 
Górnika byli dla nas podporą 
i głównym inicjatorem tej akcji. 
Bez nich to by się nie odbyło. 
– mówiła Agata Pelc, gł. spec. 
Departamentu CSR i Dialogu 
Społecznego Centrala KGHM 
Polska Miedź.

Od kilku dni funkcjonuje 
już nowy system nocnej 
i świątecznej opieki 
medycznej. Z dniem 1 
października pomocy 
lekarskiej w Lubinie nie 
szukamy już w Medicusie 
przy Leśnej. 

Lekarze przyjmują w szpitalu przy 
Bema i placówce MCZ przy Skło-
dowskiej. Oba punkty rozdzieliły 
pacjentów. Warto zapoznać się kto 
i gdzie, w razie czego, powinien 
się udać. 
Pacjenci należący do lekarzy 
rodzinnych w MCZ oraz wszyscy 
pracownicy KGHM po pomoc le-
karską nocną i świąteczną udadzą 
się do szpitala MCZ przy ulicy 
M. C. Skłodowskiej. Pozostali 
mieszkańcy Lubina oraz Ścinawy 
powinni trafić do punktu nocnej 

i świątecznej pomocy ambulato-
ryjnej przy Bema na SOR. Miesz-
kańcy Chocianowa, Rudnej i terenu 
polkowickiego taki punkt mają 
w Polkowicach w Centrum Usług 
Medycznych. – Co do wskazań, 
pacjenci muszą mieć świadomość, 
że porady są udzielane w przy-
padku doraźnych zdarzeń czyli 
w zaostrzeniu lub pojawieniu się 
chorób, których domowe leczenie 
nie sprawdziło się lub nie dało efek-
tu, bądź przedłużanie udzielenia 
pomocy medycznej do chwili gdy 
czynne są Poradnie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej niesie ryzyko, 
iż pogorszy się stan zdrowia. Na 
naszych stronach internetowych 
MCZ będą informacje o wska-
zaniach i możliwości uzyskania 
świadczeń oraz o świadczeniach, 
których pacjent nie uzyska. To 
informacje pozyskane ze strony 

NFZ i tego będziemy się starali 
trzymać – wyjaśnia doktor Bartosz 
Bednarkiewicz,lekarz -koordyna-
tor Izby Przyjęć w MCZ. 
Więcej informacji na temat opie-
ki nocnej i świątecznej pomocy 
ambulatoryjnej można uzyskać 
w Miedziowym Centrum Zdrowia 
w Lubinie w budynku główny szpi-
tala w gabinecie 26 na parterze lub 
pod numerem tel. 76 84 60 406 oraz 
w Regionalnym Centrum Zdrowia 
w Lubinie w budynku SOR lub pod 
numerami telefonów tel. 76 840 16 
00, 840 16 90. W tym punkcie dla 
najmłodszych pacjentów zapew-
niony zostanie dodatkowo dyżur 
pediatryczny w soboty, niedziele 
i święta, od godziny 9.00 do 17.00
Podział pacjentów pozwoli uniknąć 
tworzenia się kolejek i długiego 
oczekiwania na pomoc. 

 � (MM)

Konkurs na czyste sołectwo

Lekarze po godzienie 18.00 
i w święta w dwóch szpitalach Ściągnęli krew z Centrali KGHM
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Decyzja
nawet

w 3 minuty
Na dowolny cel

Wystarczy
dowód osobisty

Kredyty i pożyczki

Zadzwoń lub przyjdź i przekonaj się sam

tel.: 536 946 079,
536 955 038, 536 954 025

Lubin,
ul. Chrobrego 4

Podmioty współpracujące z Domem Finansowym QS S.A. będące bankami i instytucjami 
finanowymi, a także informacja o pobieranym wynagrodzeniu i zakresie umocowania Domu
Finansowego QS S.A. wskazane sa na stronie www.dfqs.pl

Wiele ofert w 1 miejscu

Aż 28 ofert czeka na Ciebie

Na oświadczenie
Wysokie kwoty pożyczki

Długie terminy spłaty

Nawet do 144 miesięcy

Oferta specjalna dla:

budżetówki

emerytów i rencistów

rolników

wolnych zawodów i firm

r e k l a m a

Naftor Sp. z o.o.
zatrudni w bazie paliw nr 10 

w Kawicach
kwalifikowanego pracownika 

ochrony fizycznej

Wymagania:
zezwolenie na posiadanie 

broni
tel. 515 24 05 30

Ścinawa

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak 
informuje, że udało się zwiększyć środki 
na ochronę i konserwację zabytków na 
Dolnym Śląsku o kolejne, tym razem 400 
tys. zł z budżetu państwa. Oznacza to, 
że dotacja na zabytki w regionie w 2018 
roku wyniesie w sumie 2 mln zł.

Przypomnijmy, że Wojewoda Dolnośląski w lipcu 
br. poinformował, że podjął decyzję o dwukrotnym 
zwiększeniu swojego budżetu na zabytki do kwoty 
1 mln 600 tys. zł. W 2017 roku dotacja ta wynosiła 
780 tys. zł.
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak od początku peł-
nienia swojej funkcji angażował się w zabiegi mające 
na celu zwiększenie kwoty na ochronę zabytków na 
Dolnym Śląsku. O problemie wielokrotnie informował 
Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Decyzja o zwiększeniu 
budżetu o 400 tys. zł to efekt tych starań.
Na Dolnym Śląsku jest ponad 7 tys. obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków.

 � (inf)

Więcej na zabytki

Ta inwestycja to efekt 
działań burmistrza Kry-
stiana Kosztyły. Ścinawa 

pozyskała blisko 35 mln zł netto, 
tj. prawie 64 % wartości całego 
przedsięwzięcia na budowę ka-
nalizacji. To rekordowe, śmiało 
można mówić historyczne w hi-
storii ścinawskiego samorządu 

dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej.
Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni ście-
ków oraz systemu wodno-kanali-
zacyjnego na terenie aglomeracji 
Ścinawa” obejmuje swoim zakre-
sem także przebudowę kanalizacji 
ogólnospławnej na sanitarną i desz-

czową w samym mieście Ścinawa, 
jednak w pierwszej kolejności 
gmina przystąpiła do wyłonienia 
wykonawcy i ogłosiła przetarg 
dotyczący terenów wiejskich.
Należy podkreślić, że oprócz samej 
kanalizacji, wyłoniony wykonaw-
ca zajmie się również budową 
i odbudową nawierzchni dróg, 

poszerzeniem jezdni, remontem 
chodników, a także budową no-
wych ciągów dla pieszych. Ponadto 
odtworzone mają być istniejące 
rowy przydrożne, przepusty pod 
zjazdami oraz wykonanie odwod-
nienia w części dróg do kanalizacji 
deszczowej. Wszystko w granicach 
administracyjnych wyżej wymie-
nionych miejscowości, dodatkowo 
powstanie w nich ujednolicone, 
nowoczesne oraz energooszczędne 
oświetlenie uliczne.
– W gminie Ścinawa jest 21 wsi, 
pierwsze kanalizowane były La-
sowice, a było to już 13 lat temu, 
przez ten okres siecią sanitarną 
objęto tylko 4 miejscowości wiej-
skie, w miniony poniedziałek 
ogłosiliśmy przetarg na skanali-
zowanie łącznie aż 14 wsi, to po-
kazuje skalę tego przedsięwzięcia 
– mówi burmistrz Krystian Kosz-
tyła. – Jednak, co myślę bardzo 
istotne dla mieszkańców, ta warta 
kilkadziesiąt milionów złotych 
inwestycja nie jest związana tylko 

z samą budową kanalizacji, ale 
także z odtworzeniem i budową 
zupełnie nowych dróg, chodników 
oraz energooszczędnego oświe-
tlenia i właśnie to co widać gołym 
okiem, co nie jest zakopane pod 
ziemią zmieni zupełnie oblicze 
Dziesławia, Ręszowa, Zaborowa 
itd.- podkreśla burmistrz. – Po 
wykonaniu wszystkich prac, wsie 
te wyglądać będą tak jak teraz 
Chełmek Wołowski, wcześniej 
już skanalizowany, gdzie również 
z unijnych funduszy wybudowali-
śmy w ubiegłym roku nowe drogi 
i oświetlenie – dodaje Kosztyła.
– Dokładnie 7 listopada br. prze-
widziano otwarcie ofert w ogło-
szonym przetargu, a wyłonienie 
wykonawcy, z uwagi na fakt, iż jest 

to przetarg unijny, może potrwać 
więcej niż miesiąc- informuje 
Przemysław Linda kierownik Re-
feratu Inwestycji i Rozwoju w ści-
nawskim urzędzie. – Liczymy, 
że na przełomie roku 2017/2018 
podpiszemy umowę z wykonawcą, 
który wszystkie prace powinien 
zakończyć do grudnia 2020 roku – 
dodaje Linda. – Należy zaznaczyć, 
że przetarg jest ogłoszony w trybie 
zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, 
iż firma z którą zawrzemy umowę, 
najpierw, na podstawie naszej 
ogólnej dokumentacji opracuje 
projekt budowlany, uzyska pozwo-
lenie i dopiero ruszy z robotami 
w terenie, co powinno nastąpić 
latem przyszłego roku- wyjaśnia 
kierownik.

Tak dużej inwestycji, z tak olbrzymią dotacją, w historii Ścinawy
i należących do niej miejscowości jeszcze nie było.

Przetarg ogłoszony
Ta wielomilionowa inwestycja zmieni oblicze 14 miejscowości na terenie gminy Ścinawa. Z początkiem ubiegłego 
tygodnia ogłoszono przetarg na skanalizowanie: Buszkowic, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Środkowej, Dłużyc, 
Dziesławia, Dziewina, Krzyżowej, Parszowic, Przychowej, Ręszowa, Sitna, Turowa, Wielowsi oraz Zaborowa.

r e k l a m a
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MCZ S.A. wspiera Zagłębie Lubin S. A.

MCZ w grupie Zagłębie Biznes Klub
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. jest jedną ze spółek, które przynależą do Zagłębie Biznes 
Klub. Inauguracja działalności tej grupy miała miejsce 27 września w siedzibie miedziowego 
klubu. Spotkało się 120 przedstawicieli różnorodnych firm i przedsiębiorstw, które wspólną 
działalnością promują sport, zdrowie i własny biznes.

Klub Zagłębie Lubin S.A. 
skupia wokół siebie coraz 
więcej firm, które wspie-

rają klub finansowo. Cała pula 
środków, które wpłyną w ramach 
Zagłębie Biznes Klub posłuży 
rozwojowi Akademii Piłkarskiej. 
Grupa firm współpracujących 
z klubem Zagłębie Lubin S.A. ro-
śnie. Przedsiębiorstwa stawiając na 
prestiż chcą sponsorować miedzio-
wy klub, a tym samym reklamować 
swoją markę obok ekstraklasowych 
osiągnięć lubińskich piłkarzy.
W inauguracyjnym spotkaniu 
Zagłębie Biznes Klubu wzięło 
udział blisko 120 osób, reprezen-
tujących różnorodne firmy z całej 
Polski. Zainteresowani współpracą 
przyjechali m.in. z Bydgoszczy, 
Zielonej Góry, Kłodzka, Czę-
stochowy, Grudziądza czy Piły. 
Wśród firm wspierających lubiński 
klub piłkarski od lat są lokalne 

przedsiębiorstwa głównie z grupy 
kapitałowej Polskiej Miedzi. Nie 
brak tam również Miedziowego 
Centrum Zdrowia S.A.
– Jesteśmy sponsorem Zagłębia 
Lubin od lat. nasza współpraca 

polega m. in. na tym, że zajmujemy 
się badaniami, zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. Uczestniczymy 
we wszystkich imprezach orga-
nizowanych przez Zagłębie Lubin 
ze szczególnym uwzględnieniem 
tych, dla dzieci i młodzieży. 
Świadczymy też usługi medyczne 
w obrębie naszych obiektów, które 
są nie tylko w Lubinie i nie tylko 
dla Zagłębia Lubin. Zagłębie Lubin 
jest spółką kapitałowo powiązaną 
z MCZ, bo mamy jednego właści-
ciela, czyli KGHM Polska Miedź. 
W związku z tym Zagłębie jest dla 
nas wiodącym partnerem w tym 
zakresie. Dzięki tej współpracy 
logo MCZ pojawia się przy okazji 
każdego meczu. Jest to na pewno 

nasza wizytówka na świat. Dzięki 
temu jesteśmy widziani w telewizji 
podczas meczu, w prasie i innych 
mediach. Rzecz jasna zależy nam 
nie tylko na promocji, ale też na 
profilaktyce zdrowotnej. Często 
o tym mówimy i to nie tylko przy 
okazji takich spotkań. Chcemy 
iść w takim kierunku, jak jest to 
szeroko praktykowane w krajach 
Europy Zachodniej. Tego typu 
profilaktyka w odniesieniu do 
dzieci i młodzieży daje, szansę na 
zdrowy rozwój, a jednocześnie 
pozwala bardzo często zdiagnozo-
wać chorobę w początkowej fazie. 
Dziś przy dość wysokim poziomie 
farmacji w Polsce jesteśmy w stanie 
środkami farmakologicznymi daną 

chorobę wyleczyć – mówił Walde-
mar Sułek, wiceprezes zarządu ds 
finansowych MCZ S.A.
Zagłębie Lubin S.A. w ramach 
Biznes Klubu pozyskuje spon-
sorów i partnerów finansowych, 
dzięki czemu zdobywa środki 
przeznaczone na rozwój Akademii 
Piłkarskiej. – W założeniu Zagłębie 
Biznes Klub to klub dla lokalnej 
społeczności biznesowej, która 
wykorzystując potencjał Zagłębia 
będzie miała możliwość kontaktu 
ze sobą, ale też z firmami o zasięgu 

ogólnopolskim i dolnośląskim. 
Chodzi o to, by wokół Zagłębia 
skupić firmy, które będą chciały 
się nawzajem poznać, a w przy-
szłości nawiązać współpracę 
biznesową. Z której Zagłębie 
też będzie miało możliwość 
czerpania dodatkowego przy-
chodu finansowego. Przychód 
ten w całości będzie przeznaczony 
na podniesieniu jakości szkolenia 
w Akademii Piłkarskiej – mówił 
Robert Sadowski, prezes Zagłębie 
Lubin S.A.

r e k l a m a

lekarzy specjalistów lub lekarzy wyrażających gotowość
rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

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

Jest
praca

dla
lekarzy

Miedziowe Centrum Zdrowia 
rozszerza działalność 

i poszukuje lekarzy. Ma to 
związek z wprowadzoną 

od 1 października siecią szpitali.

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

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenia i dogodny czas pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wiceprezesem 
Zarządu – Dyrektorem ds. Medycznych.
tel. 76/84 60 110, mail: praca@mcz.pl
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Pani Katarzyno co to jest flo-
ating?
Floating jest to innowacyjny 
zabieg spa na miarę XXI wieku. 
Idea narodziła się około 50 lat 
temu w USA i bardzo szybko 
znalazła pasjonatów na całym 
świecie. W Polsce nadal jest ona 
nowością. Od niedawna z takiego 
relaksu możemy korzystać również 
w Lubinie, w salonie Float Lubin.
Co wyróżnia floating z pośród 
ogólnodostępnych zabiegów spa?
 Przede wszystkim forma zabiegu. 
Floating polega na swobodnym 
dryfowaniu w kabinie wypełnio-
nej roztworem wody z leczniczą 
solom epsom, przy równoczesnym 
ograniczeniu od bodźców słucho-
wych, zapachowych, wizualnych 
i dotykowych. Osoba poddana 
takiemu zabiegowi nie odczuwa 
działania grawitacji, czuje jakby 
lewitowała. Kolejnym aspektem 
jest głęboki relaks ciała i umysłu. 
Według badań naukowych go-
dzinna sesja odpowiada czterem 

godzinom regeneracyjnego snu 
fazy rem. Efekty odczuwalne są już 
po pierwszym zabiegu. Organizm 
produkuje ogromne ilości seroto-
niny i endorfin, tzw. hormonów 
szczęścia , które wywołują euforię 
i naturalnie uśmierzają ból. Jed-
nocześnie z organizmu usuwany 
jest hormon stresu czyli kortyzol.
Komu poleca Pani takie zabiegi?
Floating dedykowany jest wszyst-
kim osobom dbającym o swoje 
zdrowie i urodę, chcącym zregene-
rować swój organizm czy wspomóc 
rehabilitację. Sesje w naturalny 
i szybki sposób zapewniają głęboki 
relaks zarówno dla ciała jak i umy-
słu. Przede wszystkim floating 
przeznaczony jest dla osób boryka-
jących się z przewlekłymi bólami, 
stanami zapalnymi, mającymi 
problem z układem krążenia, od-
dechowym czy odpornościowym. 
Jest to również jeden z najlepszych 
sposobów wspierania rehabilitacji. 
Dzięki sesjom odczuwalne jest 
zmniejszenie bólu, poprawienie 
krążenia krwi, szybsze gojenie, 
unormowanie napięcia mięśnio-
wego, zwiększenie wytrzymałości 
i siły. Sesje floatingowe świetnie 
sprawdzają się również u osób 
uprawiających różne dyscypliny 
sportowe. Dzięki floatingowi 
zwiększa się wydajności treningów 
a organizm szybciej regeneruje się 
po intensywnym wysiłku. Jednym 
z najsłynniejszych lekkoatletów 
korzystających w przygotowaniach 

do zawodów z sesji jest Carl Le-
wis (9 krotny mistrz olimpijski 
i 8 krotny mistrz świata). Zabiegi 
skierowane są także do osób 
chcących poprawić swoje wyniki 
w nauce i zwiększyć efektywność. 
Podczas głębokiego relaksu stymu-
lowana jest prawa półkula mózgu 
odpowiedzialna między innymi za 
lepsze zapamiętywanie. Pozwala to 
zwiększyć koncentrację i kreatyw-
ność. Sesje w kabinach doskonale 
wspomagają leczenia depresji, 
a nawet w wielu przypadkach stają 
się alternatywą leczenia farma-
kologicznego. Podczas zabiegu 
następuje synchronizacja półkul 

mózgu i stabilizacja poziomu ich 
pracy, co powoduje wyciszenie 
lęków, uspokojenie organizmu, 
jaśniejsze myślenie, wzrost energii 
i optymizmu.
Niezliczone korzyści wynika-
ją również z zastosowania do 
zabiegów soli epsom. Z uwagi 
na zawartość jonów magnezu 
i jonów siarczanowych. Epsom 
ma wielorakie oddziaływanie 
na nasz organizm: odtruwa, 
oczyszcza, odmładza, działa 
antyzapalnie, antybakteryjnie 
i antyłojotokowo. Jest bardzo 
dobrym środkiem dla osób 
borykających się z problemami 

skórnymi. Kąpiele w solance 
łagodzą bóle, obniżają ciśnienie 
krwi, pomagają w przeziębie-
niach i poprawiają jakość snu. 
Magnez zawarty w soli epsom 
jest dużo szybciej i efektywniej 
wchłaniany przez skórę niż w po-
staci suplementów diety.
Ile trwa i ile kosztuje sesja flo-
atingowa?
Podstawowa sesja trwa 60 minut 
i kosztuje 100 zł. Mamy również 
w ofercie sesję 90 minutową, która 
kosztuje 130 zł. Zabiegi można 
także wykupywać w karnetach: 3 
sesje 270 zł, 5 sesji 400 zł.
Dziękujemy za rozmowę.

Floating poczuj stan nieważkości, zrelaksuj ciało i umysł
Rozmowa z Katarzyną Stasiak, właścicielką pierwszego w Lubnie salonu floatingu.

r e k l a m a

Kilka tysięcy przyborów 
szkolnych trafi w najbliższych 
dniach do potrzebujących dzieci 
w całym regionie. Zagłębie 
Lubin zakończyło właśnie drugą 
edycję akcji „Szkoła będzie 
wesoła”, której wynik może robić 
wrażenie. Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom oraz partnerom akcji!

- Liczyliśmy na hojność sponsorów i kibiców 
i jak zwykle się nie zawiedliśmy – mówi 
Zygmunt Kogut, rzecznik prasowy Zagłębia 
Lubin.
Początkowo akcja „Szkoła będzie wesoła” 
miała trwać tylko do rozpoczęcia roku szkol-
nego, jednak już po kilku tygodniach okazało 
się, że potrzeby domów dziecka są znacznie 
większe. – Dlatego zdecydowaliśmy się na 
przedłużenie jej o miesiąc – wyjaśnia rzecznik 
miedziowego klubu.
Do potrzebujących dzieci trafi m. in. 1131 
zeszytów, 231 kompletów kredek, 801 
długopisów, 576 ołówków, 89 zestawów 

farb i 96 kompletów mazaków. Do tego 320 
bloków technicznych i rysunkowych. W sumie 
zebrano kilka tysięcy przyborów szkolnych.
Imponujący efekt to zasługa nie tylko kibiców, 
ale również sponsorów akcji „Szkoła będzie 
wesoła”. Wsparły ją takie firmy jak Centrum 
Dekoral w Lubinie, salon samochodowy 
Dejon&Dąbrowski, lubiński Auchan, Ko-
leje Dolnośląskie, Zakłady Bukmacherskie 
Milenium oraz FitArena.
- Bardzo dziękujemy wszystkim partnerom 
oraz ich klientom, którzy bardzo hojnie włą-
czyli się w naszą akcję - podkreśla Zygmunt 
Kogut. - Dzieciom pomogli również piłkarze 
pierwszej drużyny KGHM Zagłębia Lubin.
Druga edycja akcji „Szkoła będzie wesoła” 
wystartowała pod koniec lipca. Artykuły 
szkolne można było przynosić na mecze 
KGHM Zagłębia Lubin, zostawiać w sklepie 
klubowym w Cuprum Arenie oraz w punktach 
sprzedaży partnerów akcji.
Przybory zostaną rozdysponowane pomię-
dzy kilka domów dziecka, funkcjonujących 
w Zagłębiu Miedziowym oraz całym regionie.

Szkoła na pewno będzie wesoła! 
Zagłębie pomaga dzieciom z domów dziecka
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Pełna nazwa projektu brzmi: 
„Nowa koncepcja górnicza 
pozyskiwania metali ze 

złóż głębokich przy wykorzystaniu 
biotechnologii”. 
Eksperyment polega na próbie uży-
cia kwasu i bakterii do odzyskania 
miedzi bezpośrednio z górotworu 
za pomocą roztworu ługującego. 
W projekt zaangażowanych jest 
ponad 20 firm z całego świata.bi
- Rola koordynatora BioMOre, 
którą pełni KGHM jest prestiżowa. 
Prowadzenie projektu wartego 8,5 
mln EUR oznacza docenienie rangi 
i możliwości operacyjnych Spółki, 
ale jest też dla nas możliwością 

zdobycia nowych kompetencji. 
To jeden z trzech projektów, które 
realizuje KGHM w ramach unij-
nego programu Horyzont 2020. To 
największy w historii Unii program 
naukowo-badawczy i trzeba umieć 
z niego korzystać. Właśnie to robi-
my – powiedział Rafał Pawełczak, 
wiceprezes zarządu ds. rozwoju.
W ramach BioMOre zaprojekto-
wano i zabudowano podziemną 
instalację do przeprowadzenia testu 
bioługowania w złożu w warun-
kach zbliżonych do rzeczywistych. 
- Głównym celem projektu 
BioMOre jest zweryfikowanie 
w warunkach rzeczywistych, 

możliwości wykorzystanie połą-
czenia technologii szczelinowania 
i bioługowania, celem odzyski-
wania metali ze złóż głębokich 
i ubogich położonych na terenie 
Europy – mówi Paulina Mołodyń-
ska-Glapska kierownik Projektu 
z departamentu badań i rozwoju 
KGHM Polska Miedź.
Instalacja projektowa znajduje 
się w specjalnie przygotowanej 
komorze na terenie kopalni Rudna. 
W pierwszym etapie, za pomocą 
standardowych urządzeń pra-
cujących w warunkach kopalni, 
zostały przygotowano otwory 
w odsłoniętej ścianie zbudowanej 

z skały piaskowcowej , które po-
służyły do wytworzenia szczelin 
w złożu. Tak przygotowane złoże, 
po sprawdzeniu jego szczelności 
oraz filara ochronnego wokół złoża 
podane jest procesowi ługowa-
nia. Podczas testów prowadzony 
jest szczegółowy monitoring 
wszystkich istotnych dla procesu 
parametrów. W ich trakcie nie będą 
stosowane ani wytwarzane żadne 
niebezpieczne substancje. 
- To jest eksperyment, który nie był 
do tej pory wykonywany nigdzie 
indziej. Mamy dwa główne cele: 
pierwszy, to sprawdzić czy proces 
jest wykonalny technicznie, a na-

stępnie zebrać jak najwięcej danych 
do wyznaczenia opłacalności 
ekonomicznej projektu - powie-
dział Theodore Ineich, z HATCH 
UK.- Projekt obejmował budowę 
reaktora skalnego, o objętości oko-
ło 250 m3, który został wykonany 
przez pracowników ZG Rudna. Do 
tego reaktora podłączona została 
pilotowa instalacja, która została 
zaprojektowana i przygotowana 
przez firmę Hatch. Instalacja jest 
złożona z kilku zbiorników, pomp 
oraz powiązanej aparatury.
Instalację Biomore zmontowano 
kilka tygodni temu. Złożona jest ze 
zbiorników, pomp oraz aparatury 
monitorującej m.in. takie parametry 
procesu, jak pH, elektroprzewodność 
czy potencjał redox krążącego roz-
tworu. Sam eksperyment składa się 
z trzech etapów. 
- Jesteśmy mniej więcej w 1/3 
testu. Kończymy etap płukania 
wodą górotworu. Robimy to, by 
zmniejszyć zawartość chlorków 
w reaktorze skalnym. Następnym 
etapem będzie etap zakwaszania, 
czyli wtłaczania w górotwór 
kwasu, celem płukania węglanów. 
Trzecim, docelowym etapem bę-
dzie bioługowanie, w którym będą 
wykorzystywane bakterie oraz 
roztwór kwasu siarkowego - Woj-

ciech Anacki, operator instalacji 
Bio More z ZG Rudna.
Rolą bakterii będzie prowadzony 
proces odnawiania pierwotnego 
stężenia substancji potrzebnych 
do ługowania minerałów miedzi. 
Pierwsze rezultaty powinny być 
dostępne pod koniec roku 2017. 
-Pierwsze rezultaty testu spo-
dziewane są na przełomie roku. 
Jednocześnie na podstawie 
wyników badań opracowany zo-
stanie raport ekonomiczny oraz 
wskazane zostaną potencjalne 
miejsca wykorzystania technologii 
w przyszłości – zapewnia Paulina 
Mołodyńska-Glapska. 
Prowadzenie projektów, których 
100% kosztów kwalifikowanych 
ujętych w budżecie Projektu zo-
stanie zrefinansowane ze środków 
UE, w ramach Programu HORI-
ZON 2020, nie tylko nie obciąża 
budżetu KGHM Polska Miedź, 
ale także może przynieść wy-
mierne korzyści w postaci udziału 
w opracowaniu nowej technologii 
eksploatacji złoża.
KGHM Polska Miedź S.A.- pełni 
prestiżową role koordynatora 
projektu oraz Lidera Pakietu Ro-
boczego WP3. 
Całkowity budżet Projektu wynosi 
8 564 962,00 EUR.

Innowacje testowane w KGHM. Pierwszy raz na świecie w naszych kopalniach

Bakterie przerobią
rudę miedzi w złożu?
KGHM Polska Miedź uczestniczy w trzech projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz 
IntMet. Projekty te są finansowane w 100% ze środków Komisji Europejskiej. W kopalni Rudna trwa eksperyment BioMOre.

Wiercenie otworow w reaktorze.

Reaktor po robotach strzalowych. Reaktor po robotach strzalowych.
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Naszym horyzontem jest co najmniej rok 2050

Innowacje dla przyszłości przemysłu

Porozumienie zakłada 
działanie na rzecz zwięk-
szenia aktywności i udziału 

firm Grupy Kapitałowej KGHM 
w projektach Programu Ramowego 
Horyzont 2020, promowanie pro-
gramu i potencjału Spółki oraz sze-
rokie informowanie o rezultatach 
zrealizowanych projektów, a także 
wsparcie na etapie aplikowania 
wniosków, poszukiwania part-
nerów konsorcyjnych i realizacji 
projektów.
- Program Horyzont 2020 to naj-
większy w historii Unii Europej-
skiej program naukowo-badawczy. 
KGHM realizuje w jego ramach 
trzy projekty i chcemy rozszerzyć 
nasz udział, ale też wspomóc 
promocję programu na Dolnym 
Śląsku. To program w 100% reali-
zowany ze środków unijnych, daje 
dostęp do najnowszej światowej 
myśli technologicznej, umożli-
wia budowanie sieci kontaktów 
zagranicznych i poszerza własne 
kompetencje. Dla nas ma kapitalne 
znaczenie, bo nowe technologie są 
niezbędne dla naszego rozwoju – 
powiedział Radosław Domagalski-
-Łabędzki, prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych Unii 
Europejskiej (KPK PB UE) 
wspiera polskie uczestnictwo 
w programach ramowych Unii 
Europejskiej, by wzmocnić pozycję 
polskiej nauki i innowacyjności na 
arenie międzynarodowej.
- Wykorzystajmy dobrą koniunk-
turę na inwestycje w badania 
i rozwój oraz możliwości, jakie dają 
konkursy Programu Ramowego 
Horyzont 2020. To budżet ok. 30 
mld euro w ostatnich 3 latach. 
Temu mają służyć zaplanowane 
wspólne działania KPK i KGHM. 
Należy skorzystać z doświadczenia 
Grupy - czołowego gracza - dla 
zwiększenia udziału polskiego 
przemysłu w największym Pro-
gramie Ramowym UE. Systemowe 
działania dają szansę na osiągnię-
cie celów postawionych w Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju - podkreśla dr inż. Zygmunt 
Krasiński, dyrektor Krajowego 
Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE.
Program Ramowy Horyzont 

2020 to największy program Unii 
Europejskiej w zakresie badań 
naukowych i innowacji, realizo-
wany w latach 2014-2020. Budżet 
Horyzontu 2020, blisko 80 mld 
euro, ma wzmocnić rolę nauki 
i innowacji oraz ich wykorzystanie 
i zastosowanie m.in. w przemyśle. 
Celem programu jest powstanie 
w Europie światowej klasy nauki 
i technologii, które będą stymulo-
wać wzrost gospodarczy krajów 
Unii Europejskiej oraz krajów 
stowarzyszonych z programem.
W województwie dolnośląskim 
w programie uczestniczy 50 pod-
miotów, które uzyskało finansowe 
wsparcie na kwotę ponad 14 mln 
euro. Dla porównania: w woj. 
mazowieckim, które jest liderem 
w korzystaniu z Programu Ramo-
wego Horyzont 2020, 449 podmio-
tów uzyskało dofinansowanie ze 
środków unijnych w wysokości 
ponad 116 mln euro.
- Tym większe wyzwanie dla nas, 
by region wykorzystał w pełni 
możliwości, jakie stwarza Ho-

ryzont 2020 – mówią zgodnie 
sygnatariusze Porozumienia.
KGHM Polska Miedź uczestniczy 
w trzech projektach realizowanych 
w ramach programu Horyzont 
2020: BioMOre, DISIRE oraz 
IntMet. Projekty te są finansowane 
w 100% ze środków Komisji Eu-
ropejskiej. Realizowane projekty 
są skoncentrowane na efektywnej 
gospodarce surowcowej.
Projekt BIOMore jest dedyko-
wany koncepcji alternatywnego 
górnictwa - wydobycia metali ze 
złóż głębokich bez konieczności 
transferu rudy na powierzchnię, 
poprzez wykorzystanie biotech-
nologii. Instalacja jest obecnie 
testowana w ZG Rudna. Wyniki 
eksperymentu będą znane na 
przełomie roku 2017/2018.
W projekt zaangażowanych jest 
ponad 20 firm z całego świata. 
KGHM pełni prestiżową rolę koor-
dynatora projektu. Budżet projektu 
wynosi 8,5 mln euro.
Głównym założeniem projektu 
DISIRE jest opracowanie nowej 

metody oceny i sterowanie pro-
cesem produkcyjnym w oparciu 
o właściwości surowców i wy-
magane parametry produktów. 
Projektem zainteresowana jest 
branża przemysłu metali. Jego 
celem jest zwiększenie efektyw-
ności procesów przemysłowych. 
W programie uczestniczy 15 
międzynarodowych podmiotów, 

zakończenie projektu jest pla-
nowane na I kwartał 2018 roku. 
Budżet przedsięwzięcia wynosi 
5,9 mln euro.
Głównym zadaniem IntMet jest 
zastosowanie na terenie kopalni 
procesów hydrometalurgicznych 
do przerobu koncentratów znacz-
nie zwiększających efektywność 
i podnoszących uzysk surowców 

(miedź, cynk, ołów) o ponad 60% 
w stosunku do stosowanej obecnie 
flotacji selektywnej. Celem tego 
działania jest maksymalizacja 
efektywności odzysku metali oraz 
minimalizacja zużycia energii i ne-
gatywnego wpływu na środowisko.
W programie uczestniczy 12 
międzynarodowych podmiotów, 
zakończenie projektu jest pla-
nowane na I kwartał 2019 roku. 
Budżet przedsięwzięcia wynosi 7 
999 328,00 euro. 
Nasza perspektywa nie zamyka się 
wyłącznie na 2020 roku. Naszym 
horyzontem jest co najmniej rok 
2050. Wzmocnienie branży wy-
twórczej metali nieżelaznych jest 
jednym z europejskich wyzwań, 
KGHM jest jej niezbędnym ogni-
wem. Doskonałość technologiczna 
wkomponowana w Gospodarkę 
Obiegu Zamkniętego, realizującą 
zrównoważony rozwój, to nasz cel. 
Ta wizja determinuje nasze działa-
nia – podkreślił Rafał Pawełczak, 
wiceprezes zarządu ds. rozwoju 
KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. podpisała porozumienie o ścisłej współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym 
Programów Badawczych Unii Europejskiej.
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SZUKASZ PRACY? 
Zadzwoń 518-010-336 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Kasjer-Sprzedawca 
Zastępca Kierownika Sklepu 

POLOmarket/ Ścinawa 
 

W pierwszym sezonie 
zespół odpadł już 
w fazie grupowej 

wygrywając zaledwie jedno 
spotkanie. Sezon później 
wsparci zawodnikami Bielawa 
Sneakes Wojownicy wywal-
czyli awans do dalszej fazy 
rozgrywek kończąc sezon na 8 
miejscu. W tym sezonie do wal-
ki stanęli samodzielnie wąskim 
18 osobowym składem co jest 
ewenementem, bo liczące się 
drużyny mają w swoich skła-
dach ponad 30 zawodników 
w drużynie. Pomimo wąskiej 
kadry Wojownicy pewnie wy-
walczyli sobie awans do dalszej 
fazy rozgrywek, a nawet wal-
czyli o tytuł lidera w grupie 
zachodniej. Ostatecznie sezon 
zakończyli na 7 miejscu ulega-
jąc w bezpośrednim spotkaniu 
decydującym o awansie do 
turnieju finałowego drużynie 
z Gdańska.
– Sezon uważamy za bardzo 
udany. Udało nam się dotrzeć 
do etapu rozgrywek, w którym 

graliśmy z najlepszymi. W naj-
lepszej ósemce znalazły się 
drużyny z Gdańska, Szczecina, 
Poznania, Warszawy, Opola 
i Bielawy. Są to doświadczone 
kluby z tradycjami wspierane 
zawodnikami z wyższych lig 
rozgrywkowych. Tegoroczny 
wynik z pewnością zmobilizuje 
nas jeszcze bardziej do pracy 
nad rozwojem klubu zarówno 
pod względem sportowym 
jak i organizacyjnym bo jeśli 
chcemy dołączyć do najlep-
szych musimy się cały czas 
rozwijać – kapitan drużyny 
Patryk Niemiec.
– Mamy cicha nadzieję, 
że w końcu nasze miasto 
zwróci na nas swoją uwagę 
i dostrzeże ogrom pracy jaki 
wykonaliśmy by znaleźć się 
w tym, a nie innym miejscu po 
trzech latach funkcjonowania 
klubu. Mamy ambitne plany 
jednak bez odpowiedniego 
wsparcia nie jesteśmy w sta-
nie przeskoczyć pewnych 
kwestii. Budujemy powoli 

i mozolnie profesjonalny 
klub, który z roku na rok coraz 
mocniej promuje nasze mia-
sto na arenie ogólnopolskiej” 
– rzecznik prasowy Monika 
Kowalska. – Najbliższy okres 
poświęcimy przede wszystkim 
na rekrutację nowych za-
wodników zatem przed nami 
cykl treningów otwartych 
wprowadzających wszystkich 
chętnych w tajniki futbolu 
amerykańskiego. Pod koniec 
października zaplanowaliśmy 
wspólnie z drużynami z Ża-
gania i Gorzowa dwudniowe 
szkolenie pod okiem jednego 
z najlepszych trenerów w Pol-
sce, a od listopada zaczynamy 
już przygotowania do kolej-
nego sezonu i jeśli ktoś myśli 
o dołączeniu do drużyny to 
jest to najlepszy czas by to 
zrobić. Priorytetem jest dla 
nas także sekcja juniorska 
i takie zajęcia rozpoczną się 
w grudniu kiedy to wejdziemy 
na halę sportową – prezes 
Patryk Budziosz.

Warriors w pierwszej 
ósemce najlepszych
Drużyna futbolu amerykańskiego WARRIORS zakończyła swój trzeci 
sezon rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Wojownicy 
drugi rok z rzędu dotarli do bezpośredniej walki o turniej finałowy 
i znaleźli się w ósemce najlepszych zespołów w Polsce.

13 lat temu ruszył 
parkrun. Podczas 
pierwszego biegu 
wystartowało 
w londyńskim parku 
13 śmiałków, którzy 
zapewne nie spodziewali 
się, że parkrun 
osiągnie taki sukces.

Na chwilę obecną parkrun skupia 
ponad 2,5 miliona uczestników 

i choć liczby są naprawdę imponu-
jące to nie one w głównej mierze 
zadecydowały o sukcesie parkrun. 
Znacznie bardziej przyczyniły się 
do tego kontakty, przyjaźnie, pozy-
tywne zmiany w życiu uczestników 
i pozytywny przekaz oferowany 
przez parkrun.
W Polsce jest 49 parkrunów wśród 
Lubińskich wolontariuszy na 
szczególne wyróżnienie zasługu-
je: Elżbieta Sowa, Ewa Pacyniak, 

Zdzisław Bortnik. To dzięki nimi 
zawsze mamy należycie przy-
gotowaną trasę, zmierzony czas 
a rezultaty biegu możemy śledzić 
w internecie już po godzinie od 
zakończenia spotkania.
121 bieg świętowaliśmy wraz 
z naszym juniorem Maćkiem Cy-
bulskim, który ukończył 10 biegów 
oraz Zdzisławem Bortnikiem – 100 
biegów. Jubilaci otrzymali dyplo-
my. Wszyscy uczestnicy, którzy 
ukończą 10 (juniorzy). 50, 100, 
250 biegów otrzymują koszulki 
specjalnie przygotowywane z tej 
okazji.
Przed nami kolejny 122 bieg i spo-
tykamy się bez względu na pogodę 
przypominając, że parkrun jest bie-
giem a nie wyścigiem, na parkrun 
nie ma zwycięzców, świętujemy 
przede wszystkim udział i na 
równi z samym bieganiem cenimy 
spacerowanie po trasie parkrun, 
marsz, bieganie czy też udział 
w charakterze wolontariusza.

121 parkrun w Lubinie

r e k l a m a
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- Artykuł i kolorowe wykresy 
pokazują jak pod rządami wójta 
Kielana wszystkie słupki inwe-
stycyjne idą w górę, a za czasów 
poprzednich wójtów były znacznie 
mniejsze. To ma jeden cel. Ma zma-
nipulować mieszkańców i pokazać, 
że w latach poprzednich nic się 
nie robiło a teraz jest wspaniale – 
mówi radna Barbara Skórzewska. 
- Wykresy mają to do siebie, że 
tak jak sondaże przedwyborcze 
wszystko zależy - kto je robi i co 
się chce pokazać a co przemilczeć. 
A papier? Wydrukuje wszystko!

Budżet co roku jest inny. Jeśli 
w jednym roku więcej wydaje się 
np. na oświatę i sport to mniej 
wydaje się na drogi. W kolejnym 
roku jeżeli zwiększa się wydatki na 
drogi to mniej jest np. na sport. - To 
bardzo prosta zasada – mówi radny 
Paweł-Łukasiewicz, komentując 
wykresy pokazane w gminnej 
gazecie. - Wójt chwali się jakie to 
ogromne pieniądze idą na drogi 
w jego kadencji i pokazuje, że 
w poprzednich latach było ich 
znacznie mniej. To jest prawda, 
ale pomija fakt, że na inne zadania 

gminy wydano znacznie mniej niż 
za poprzedników. 
W czasie 8 lat kadencji poprzednie-
go wójta dokonano remontów kapi-
talnych 15 świetlic, wybudowano 
od podstaw 5 nowych świetlic 
(Obora, Osiek, Krzeczyn Mały, 
Gola, Zimna Woda), wybudowano 
boiska sportowe przy szkołach pod-
stawowych, wybudowano nową 
szkołę w Szklarach Górnych, za-
kupiono nowe ciężkie samochody 
dla straży pożarnej. Sfinansowano 
budowę chodników w Oborze, 
Osieku, Chróstniku, Raszówce, 

Karczowiskach, Miłosnej, Bu-
kownie. Natomiast w trzyletniej już 
kadencji wójta Kielana zakupiono 
samochód dla OSP Księginice 
i mały samochód dla OSP Gorzyca. 
Nie wybudowano jednak żadnej 
nowej szkoły, nie wyremontowano 
ani nie wybudowano żadnej nowej 
świetlicy, a na to w poprzedniej 
kadencji poszły przecież grube 
miliony. W tej kadencji ma być 
postawiona tylko jedna świetlica 
i mało tego, jej budowa nie zakoń-
czy się w przyszłym roku. 
Dlaczego tak jest? Radny Łukasie-

wicz wskazuje na proste wytłuma-
czenie - bo takie są teraz potrzeby. 
Świetlice i szkoły już mamy, bo są 
z poprzednich kadencji. Teraz nie 
wydajemy na nie pieniędzy więc 
możemy wydać większość kwot 
na drogi. Za jeden budynek szkoły 
lub świetlicy możemy zrobić kilka 
dróg, kilkanaście placów zabaw 
i dlatego teraz w przedstawionych 
przez wójta wykresach wygląda to 
medialnie lepiej.
Barbara Skórzewska pokazuje 
na gminną gazetę i wykresy z ze 
zwiększającymi się wydatkami na 

inwestycje i docieka - Dlaczego nie 
napisano, że np. w roku 2012 po-
przedni wójt miał budżet tylko 48 
milionów i wydatki inwestycyjne 
wynosiły 7 milionów złotych, a np. 
w 2016 roku gmina miała budżet 
sięgający 74 milionów złotych, 
a wydatki na inwestycje niewie-
le ponad 12 milionów złotych. 
Ten sukces to tylko i wyłącznie 
wynik większych dochodów 
gminy w postaci podatków od 
firm i mieszkańców. Więcej po-
datków płaci KGHM, podatki 
płacą żwirownie, które sprzedają 

W wiadomościach gminnych tylko wójt ma głos, co na to radni?

Czarowanie za publiczne
Przed wakacjami wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan udzielił obszernego wywiadu w gazecie gminnej, 
finansowanej z podatków mieszkańców. Z wywiadu, wynika, że wszystko jest doskonałe. Grupa radnych 
prezentuje swoje stanowisko...
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ZADZWOŃ

Sprawa sięga połowy 
ubiegłego roku. 
Wtedy prywatna firma 
wydobywająca piasek 
na terenie Zimnej Wody 
dostała zgodę od Powiatu 
Lubińskiego na wywóz 
kruszywa z kopalni 
i poruszanie się po 
drodze powiatowej.

Dotyczyło to dwukilometrowe-
go odcinka między Zimną Wodą 
a Karczowiskami. Stało się tak, 
gdyż pierwotnie piasek miał być 
wożony drogami nadleśnictwa. 
Leśnicy jednak nie zgodzili się 
bo wiedzieli, że ciężarówki 
zniszczą ich drogi. Szybko oka-
zało się, że utwardzona droga 
powiatowa nie wytrzymała 
ciężkich transportów. 
Przez kilka miesięcy ani Staro-
stwo Powiatowe jako właściciel 
drogi, ani Gmina Lubin jako jej 
zarządca nie potrafiły zmusić ko-
palni, aby naprawiła uszkodzenia 
w jezdni mimo tego, że umowa 
nakazywała kopalni wykonać 
naprawę w czasie trzech dni od 
pojawienia się uszkodzenia.
Sprawą zajmował się radny Paweł 
Łukasiewicz, który zainicjował 
blokadę drogi. Dopiero wtedy 
urzędy wzięły się do działania. 
Pierwsze prace naprawcze zostały 
wykonane w kwietniu tego roku, 
czyli po 7 miesiącach rozjeżdża-
nia drogi przez kopalnię.
Dlaczego tak się działo? - Zanim 
doszło do podpisania umowy 
z kopalnią zwracałem uwagę, że 
umowa użyczenia drogi nie za-
bezpiecza interesu mieszkańców. 
Nie trzeba być jasnowidzem, aby 
wiedzieć, że ciężki sprzęt na starej 
i słabej drodze spowoduje jej szyb-
kie zniszczenie – mówi radny Pa-
weł Łukasiewicz.-  Otrzymałem 
zapewnienie z Powiatu i Gminy 
abym się nie martwił, że wszystko 
będzie w porządku. Jak jest dzisiaj 
widać, a w umowie urzędnicy 
zapomnieli zapisać kar dla kopal-
ni i formy zabezpieczenia jeżeli 
droga zostanie zniszczona. 

Radny na dowód pokazuje 
dokumenty w tym umowę na 
użyczenie drogi. - Nie rozu-
miem jak prawnicy powiatu 
i gminy mogli przeoczyć ten 
fakt. Przedstawiciele kopalni 
na moje prośby naprawy drogi 
reagowali śmiechem. Dopiero 
zorganizowana przeze mnie 
blokada ciężarówek spowo-
dowała, że zaczęli coś robić. 
Niestety dzisiaj dalej zmagamy 
się z problemem zniszczonej 
drogi. Zgodnie z poprawioną po 
wielu miesiącach od podpisania 
umową dopisano w niej kwotę 
50 tys. zł tytułem zabezpie-
czenia za zniszczoną drogę. 
Niestety kwota ta jest za mała 
na pokrycie wszystkich kosztów 
napraw. Połatano bowiem tylko 
dziury, a obrzeża drogi nadal są 
pozapadane i popękane nawet 
do szerokości 1 metra na 2 
kilometrach. 
- podatek, który na działalności 
kopalni otrzymała gmina, skoro 
właściciel i zarządca drogi nie 
potrafili zabezpieczyć interesu 
mieszkańców, powinien zostać 
wykorzystany na naprawę tej 
drogi – uważa radny Łukasie-
wicz. - Dlatego pilnuję tej sprawy 
i otrzymałem zapewnienie od 
starosty, że przygotuje projekt 
remontu w tym roku. Miał się 
do niego dołożyć wójt, który 
obiecał to na zebraniu w marcu. 
Mijają kolejne miesiące, a wójt 
dalej szuka pieniędzy i znaleźć nie 
może, a droga niszczy się dalej.
Dodajmy, że radny Łukasiewicz 
trzy tygodnie temu złożył do 
przewodniczącego rady wniosek 
z propozycją uchwały, w której 
powiat otrzyma dofinansowanie 
do projektu modernizacji drogi 
Zimna Woda-Karczowiska. 
Do chwili obecnej wniosek nie 
wszedł do porządku sesji rady 
gminy. - Odnoszę wrażenie, że 
ta dobra dla mieszkańców Zimnej 
Wody, Wiercienia, Liśćca i Bu-
kownej inicjatywa remontu drogi 
jest celowo blokowana – mówi 
radny Łukasiewicz.

Droga w Zimnej Wodzie w fatalnym stanie.
Nie wytrzymała transportów z kopalni

Kto naprawi drogę?pieniądze
kruszywa na budowaną drogę S-3. 
Ale najważniejszym płatnikiem 
do kasy gminy są jej mieszkańcy. 
Nie ma tu żadnej cudownej dzia-
łalności wójta. Ma on po prostu 
szczęście, że jest więcej pieniędzy 
w kasie. Nie ma tu żadnego cudu 
gospodarczego w gminie – kwituje 
Skórzewska. 
Mieszkaniec gminy, który pracuje, 
każdego roku odprowadza podatek 
do urzędu skarbowego. Urząd skar-
bowy 40% zapłaconego podatku 
oddaje gminie gdzie zamieszkuje 
podatnik, 10% do powiatu, 2% do 
województwa a reszta czyli 48% 
idzie do budżetu państwa. Czyli im 
więcej jest w gminie zameldowa-
nych osób i im więcej zarabiają jej 
mieszkańcy to gmina ma większy 
budżet,a  tym samym może więcej 
wydawać i tak stało się w ubiegłym 
i w tym roku.
Radny Krzysztof Łukowski dodaje, 
że tegoroczny boom inwestycyjny 
w gminie to nie jakaś zasługa wój-
ta, tylko efekt zadłużenia gminy. 
- To powinno dać mieszkańcom 
do myślenia. Wójt pochwalił się, 
w jednym z wykresów, że w roku 
2017 pod jego rządami gmina wyda 
prawie 31 milionów złotych na 
inwestycje! Fakt, takiej kwoty 
dotychczas nie było. Wygląda to 
wspaniale. Niestety na 44 stronach 
gminnej gazety służby prasowe 
wójta zapomniały napisać, że Gmi-
na Lubin wyemituje obligacje na 
27 milionów złotych! Jako miesz-
kańcy będziemy to spłacali przez 
kolejnych 10 lat, ale w tym roku 
wójt już mógł ogłosić ile to zainwe-
stuje pieniędzy. Obligacje to inna 
forma kredytu. Trzeba je później 
wykupić, czyli upraszczając spłacić 
ten kredyt. O tym jednak wójt już 
głośno nie mówi i na wykresach 
rosnącego zadłużenia gminy już 
nie pokazuje... 
Grupa radnych od dawna na 
spotkaniach z mieszkańcami 

wskazuje, że intensywny rozwój 
gminy to przede wszystkim 
zasługa mieszkańców. - Jeśli 
komuś należą się podziękowania 
to mieszkańcom a nie wójtowi 
– dodaje radny Łukowski. - Dla-
tego my jako radni chcieliśmy, 
aby wójt pokazał mieszkańcom 
tzw. rejestr umów, czyli spis 
wszystkich wydatków gminy od 
najmniejszej do największej kwoty. 
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć 
na co są przeznaczane ich pienią-
dze. Nie potrafimy zrozumieć, 
dlaczego ten wójt mimo dwóch 
wyroków sądowych, które kazały 
mu ujawnić rejestr nie chciał tego 
zrobić. Tak samo jest w przypadku 
GZUKiM-u i ośrodka kultury. Tu 
chyba również sąd będzie musiał 
przypomnieć wójtowi o obowiązku 
udzielania informacji.
Grupa radnych mimo tego, że jest 
regularnie krytykowana przez 
wójta, nie poddaje się w dążeniu do 
zmuszenia wójta do przejrzystego 
prowadzenia finansów gminy. Wójt 
informuje, że radni opozycji nie 
są merytoryczni i przeszkadzają 
mu w wykonywaniu pracy. Radni 
przypominają, że rolą rady gminy 
jest nadzór nad pracą wójta i radni 
to właśnie robią. Pilnują pieniędzy 
mieszkańców. - Włodarze gminy 
nie lubią jak ktoś patrzy im na ręce, 
i nie lubią kiedy muszą tłumaczyć 
się dlaczego wydają pieniądze 
w taki a nie inny sposób. Ogólno-
dostępny rejestr umów powoduje, 
że szanują wydawane z budżetu 
pieniądze powierzone przez miesz-
kańców w płaconych podatkach 
– mówi radna Skórzewska. 
Roman Komarnicki, który radnym 
jest od 25 lat, lekko zirytowany 
przyznaje, że czegoś takiego jak 
teraz w gminie nie było. - Jest tylko 
wójt i jego radni. Kiedy my radni 
jak to oni mówią z opozycji o coś 
pytamy, okazuje się, że w mediach 
zostajemy ocenieni przez wójta 

i jego rzecznika w wyjątkowo 
bezczelny i niezgodny z prawdą 
sposób. Rzecznik w  wypowiedzi 
dla lubin.pl z 12 sierpnia 2017 roku 
w artykule „Walczą w sądzie o pra-
wo do informacji” powiedziała: 
(...) Natomiast wnioski składane 
przez niektórych opozycyjnych 
radnych paraliżują wręcz pracę 
urzędu, jesteśmy nimi po prostu 
zasypywani. Bywa, że jest ich kilka 
w ciągu tygodnia.” (...).
Komarnicki śmieje się z tego 
cytatu. - Ja rozumiem, że pani 
rzecznik chciała zdyskredytować 
radnych, ale strzeliła ślepą kula 
w płot. Przez dwa dwa i pół roku, 
opozycyjni radni, których było 9 
złożyli łącznie 6 wniosków o dostęp 
do informacji publicznej. Musieliśmy 
skorzystać z takiego trybu bo w nor-
malny sposób z panem wójtem nie da 
się. A i tak, aby otrzymać odpowiedź 
w kwestii rejestru umów, czyli komu 
i na co wójt wydaje nasze pieniądze 
sprawa musiała być rozpatrywana 
przez sąd, wniosek powtarzaliśmy 
kilkakrotnie bo wójt nie rozumiał 
tego co oczywiste, że wydatki 
i umowy są jawne... Był jeszcze 
wniosek o udostępnienie nagra-

nia z jawnej sesji, na którą może 
przyjść każdy. 
Komarnicki dodaje, że w ciągu 
trzech lat wielokrotnie prosili-
śmy wójta o spotkanie. Nigdy nie 
znalazł czasu. Na sesje przychodzi 
raz w roku na absolutorium, kiedy 
można zrobić medialne show, bo 
dostaje kwiaty. Stąd biorą się na-
sze pytania. Jeśli wg. wójta i jego 
rzecznika te wnioski dotyczące 
codziennej pracy urzędu powodują 
paraliż tegoż urzędu, to pozosta-
wiam to bez komentarza. 
Radni komentując tematy poru-
szone w gminnej gazecie zwracają 
uwagę na jeszcze jeden drobny fakt. 
Studiując lekturę gazety można 
dojść do wniosku, że materiały 
w tej gazecie są cenzurowane. 
Pokazuje się tylko wójta i jego 
popleczników z rady. W gazecie 
trudno uświadczyć informacji od 
np. radnych opozycji. Nie ma ich 
nawet na zdjęciach. - Nie chcę 
nawet przypuszczać, że zdjęcia 
z nami stojącymi koło wójta są tak 
kadrowane, aby nas nie było widać 
– kwituje całą sprawę z gminną 
propagandą wójta, radny Paweł 
Łukasiewicz.
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Mają się radni gminy Lubin z jej służbami prasowymi. Służby prasowe 
i radni są na wszystkich ważnych wydarzeniach w gminie i poszczególnych 
miejscowościach, ale o tym, że radni są, z gminnych wydawnictw nikt 
się nie dowie. Na problem zwrócił ostatnio uwagę jeden z sołtysów. 
W bardzo bezpośredni sposób na sesji dał rzecznikowi gminy do 
zrozumienia, aby jak ma coś pisać, to o nim niech już nie pisze. 

Nowe drogi, miejsca 
parkingowe, zadaszenia 
nad wejściem do 
budynku, ogrodzenie, 
bramy, szlabany 
i energooszczędne 
oświetlenie – wszystkie 
te elementy poprawiły 
bezpieczeństwo uczniów 
największej w gminie 
szkoły i przy okazji 
wpłynęły pozytywnie na 
estetykę terenu wokół.

Remont przy siedzibie Zespołu 
Placówek Oświatowych w Ścina-
wie (SP 3), trwający od sierpnia, 
doczekał się finału. Zadanie 
dotyczyło przebudowy całego 
układu komunikacyjnego w ob-
rębie ścinawskiej podstawówki 
i ul. Królowej Jadwigi.
– Zmieniliśmy układ komunika-

cyjny, autobusy zatrzymują się przy 
samej szkole, a dzieci wysiadają 

kilka metrów od wejścia główne-
go do budynku – mówi Krystian 

Kosztyła burmistrz Ścinawy. – 
Pojawiły się też dodatkowe miejsca 

parkingowe. Dotąd wokół szkoły, 
rano i po południu, kiedy rodzice 
przywozili i odbierali swoje po-
ciechy, dochodziło do paraliżu 
komunikacyjnego. Osoby poru-
szające się pieszo, a pomiędzy nimi 
samochody, często były to bardzo 
niebezpieczne sytuacje. Teraz są 
już nowe nawierzchnie, barierki, 

bramy i szlabany rozgraniczające 
ruch pieszych od samochodowego, 
jest bezpieczniej – dodaje gospo-
darz gminy.
Skorzystali tez mieszkańcy dal-
szej części ul. Królowej Jadwigi. 
W końcu mają chodnik i porządną 
drogę dojazdową do domów.

 � Scinawa.pl

Na cenzurowanym

Oczekiwanie wydaje się bardzo 
dziwne. Kiedy jednak spojrzymy 
na przyczyny, każdy zrozumie 
w czym jest problem. W gminie 
Lubin niczym jak w PRL-u za-
częła na nowo działać cenzura. 
Taka nowoczesna, bardziej wy-
rachowana, niby przyjazna dla 
wszystkich, ale z jedną zasadą 
– niewygodnych nie pokazujemy 
i o nich nie piszemy, a jak piszemy 
to bez nazwiska. Kto wójtowi i je-
go prasowym służbom zabroni? 
O tych praktykach radni już nam 
dawali znać, jednak ich słowa 
traktowaliśmy z przymrużeniem 
oka. No przecież w każdej gmi-
nie jest tak samo i nie ma się co 
ścierać z rzeczywistością, że 
gminne media udają, że radni 
opozycji nie istnieją, a swojego 
szefa i radnych sprzyjających 
szefowi-wójtowi hołubią i po-
kazują z każdego profilu na 
licznych zdjęciach i w licznych 
publikacjach...
Kiedy jednak na sesji rady gminy 

w tej sprawie głos zabrał wkurzo-
ny sołtys, nie pozostało nic inne-
go jak napisać słów kilka. Sołtys 
wyjechał do pani rzecznik, że 
pomija nazwiska w publikacjach, 
że nie mieści się na zdjęciach 
z wójtem. Z wypowiedzi Krzysz-
tofa Lewickiego sołtysa z Księ-
ginic (wymieniamy nazwisko, 
aby i nam nie się nie oberwało) 
wynika ogólnie, że skandal to jest 
niebywały i w gminie cenzura 
na nowo działać zaczęła. O co 
poszło?
Ano była w Księginicach ważna 
uroczystość nadania imienia 
boiska sportowego. Na fetę 
połączoną z dniami Księginic 
przyjechała świta z gminy, 
a nawet dawny wójt. Nie za-
brakło oczywiście tych, którzy 
przygotowali uroczystość w tym 
i sołtysa, który zainicjował 
nadanie imienia gminnemu 
boisku. 
Wszystko było piękne i ładne, 
można było posmarować miodem 

...do czasu publikacji w gminnym 
portalu. Okazało się, że jest wójt 
i przyjaciele, ale tych co mu się 
nie podobają, albo mają inne niż 
on zdanie ...już nie ma.. W taki 
cudowny sposób ze zdjęć wy-
parował sołtys Lewicki. Do 
publikacji trafiło zdjęcie wójta 
i kolegów, ale bez sołtysa, bo 
akurat przemawiał do zebra-
nych. Tak samo na zdjęciach 
nie zmieścili się radni z opozycji. 
I o ile gdyby tylko o tych rad-
nych chodziło ten tekst by nie 
powstał. Szkoda nam się jednak 
zrobiło sołtysa. Narobił się chłop 
z mieszkańcami przy przygoto-
waniu tej uroczystości. Mało tego 
to właśnie to on sołtys Lewicki, 
był inicjatorem nadania imienia 
boiska Mieczysława Lodzińskie-
go, a ostatecznie nikt się o tym nie 
dowiedział, bo całą śmietankę 
spił wójt i przyjaciele. Oj nie 
ładnie panie wójcie, nie ładnie...

 �Borek Wszędobylski

felieton

W końcu można normalnie dowieźć dziecko do szkoły. Rozwiązano też problem bezpieczeństwa dzieci dowożonych autobusami, 
wysiadają niemal pod wejściem do szkoły

Cywilizacja zawitała pod SP3
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horoskop
Baran 21.03-20.04
Jesienna plucha sprzyja 
zachorowaniom. Jeśli nie 
chcesz mieć problemów 
zdrowotnych to zadbaj już 
teraz o siebie. Odpocznij tro-
chę i nie zapomnij o dawce 
witamin, które wzmocnią 
Twoją odporność.

Byk 21.04-21.05
Jesienny wiatr przyniesie Ci 
chęci na zmiany. Będziesz 
chciał zmienić coś w swoim 
uporządkowanym, poukłada-
nym życiu. Jeśli ktoś zapropo-
nuję Ci weekendowy wypad 
poza miasto, nie odmawiaj. 
Odpoczniesz. 

Bliżnięta 22.05-20.06
W pracy nie wdawaj się w dłu-
gie dyskusje. Jeśli zaś będziesz 
uczestnikiem konfliktów 
powiedz jasno i wyraźnie co 
Ci leży na sercu. Osoba, której 
to będzie dotyczyło zastanowi 
się dwa razy i zmieni swoje 
postępowanie. Nie odmawiaj 
pomocy i nie zaprzeczaj wła-
snym słowom. 

Rak 21.06-22.07
Powrócą sprawy z przeszłości 
na których Ci kiedyś zależało. 
Ucieszysz się z takiego obrotu 
sprawy i na pewno poprawi 
Ci to humor. Kusić Cię będą 
nowe znajomości i spotkania. 
W miłości uważaj, bo łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie.

Lew 23.07-22.08
W pracy spokój, cisza ale nie 
odrzucaj propozycji szkoleń. 
Warto nabyć nową wiedzę, 
poznać nowych ciekawych 
ludzi. W domu trochę więcej 
zamieszania. Czeka Cię ważna 
narada lub wizyta.

Panna 23.08-22.09
W pracy niespokojny czas 
ryzykowanych decyzji. Zasta-
nów się czy warto je powziąć, 
czy nie opóźnią one realizację 
wcześniej podjętych działań. 
W weekend zamiast zmuszać 
się do wizyt czy wyjazdów  
wykorzystaj na odpoczynek. 

Waga 23.09-23.10
Sprawy zawodowe wysuną 
się na pierwszy plan.  Będą 
czekały na Ciebie zadania 
wymagające wiedzy i do-
świadczenia. Jeśli wykażesz 
się delikatnością w negocja-
cjach możesz zawrzeć bardzo 
korzystne umowy. Nawet jeśli 
nie będą one na papierku, ich 
efekty przejdą 

Skorpion 24.10-21.11
W pracy nerwowo, niespokoj-
nie. Zapragniesz odpocząć od 
szefa, rywalizacji i zawodo-
wych stresów.
Mimo wszystko jeśli będziesz 
trwał na swoim stanowisku 
zostaniesz doceniony. 

Strzelec 22.11-21.12
Choć pieniędzy Ci nie brakuję, 
to nie zaszkodzi wykazać się 
odrobiną rozwagi i chęcią 
zaoszczędzenia.
Będziesz miał plany wobec 
bliskiej Ci osoby. Nie zdra-
dzaj ich nikomu, bo mogą 
się pokrzyżować. Zamiast 
spokojnego, romantycznego 
spotkania może wyjść huczna 
impreza. 

Koziorożec 22.12-19.01
Nie pozwól sobie teraz na 
lenistwo, możliwe dodatko-
we obowiązki zawodowe, 
które przyniosą ci pieniądze 
i uznanie. Jeśli szukasz pra-
cy, czas zabrać się za swoje 
sprawy. Sprzyja ci szczęście 
w kontaktach. 

Wodnik 20.01-18.02
Powiodą się teraz sprawy, które 
wymagają drobiazgowych obli-
czeń i szczegółowych planów. 
Twoja pracowitość zostanie do-
ceniona, nagrodzona podwyżką 
czy innym bonusem. 

Ryby 19.02-20.03
Jeszcze bardziej niż zwykle 
dociekliwy i spostrzegawczy. 
Pamiętaj też, że należy do-
trzymywać słowa i danych 
obietnic. Pracownicy lub szef 
przypomną sobie o obietni-
cach, jakie im kiedyś złożyłeś. 

Prace lubińskiego artysty 
Adama Kopca można 
podziwiać w legnickiej 
Galerii Sztuki. Wernisaż 
wystawy „Tuszem 
i Grafitem traktowane” 
odbędzie się w Galerii 
Ring w Legnicy przy ulicy 
Rynek 13 października.

Galeria Sztuki w Legnicy ser-
decznie zaprasza na wystawę 
i wernisaż prac Adama Kopca, 
lubińskiego artysty, absolwenta 
wrocławskiej ASP. Wystawa 
w Galerii Ring to powrót do gra-
fiki warsztatowej – pierwotnej 
pasji artysty zajmującego się 
również tworzeniem obiektów 
przestrzennych i projektów sceno-
graficznych. Swoje grafiki Kopiec 
wykonuje w technice akwaforty. 
Dzięki zastosowaniu pełnej 
gamy cieni i przejść tonalnych 
osiąganych dzięki żmudnemu 
kropkowaniu prace te cechuje 

niezwykła szczegółowość. 
Z misternych łączeń linii, kropki 
i kreski wyłaniają się kompozycje 
o charakterystycznym klimacie 
opisujące otaczającą autora rze-
czywistość.
W skład legnickiej ekspozycji 
wchodzą powiązane ze sobą dwa 

cykle prac. Pierwszy – „Panorama 
trawionej pamięci” – to prace, 
które powstawały na przestrzeni 
wielu lat. Stanowią autorską re-
miniscencję, próbę powrotu do 
nieistniejących już dzisiaj miejsc 
z jego dzieciństwa. Drugi cykl to 
rozwinięcie tematu związanego 

z przyrodą. Jest to 
zabawa strukturą 
i fakturą „wyrwa-
nych z pierwotnego 
kontekstu” elemen-
tów przyrody, próba 
nadania im nowego 
znaczenia, uchwy-
cenia nowych wy-
miarów postrzegania 
przyrody.
Adam Kopiec uro-
dził się w 1985 w Lu-
binie. Jest absolwent 
Akademii Sztuk 
Pięknych im. Euge-
niusza Gepperta we 
Wrocławiu, wydzia-

łu Malarstwa i Rzeźby, wcześniej 
studiował także w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
w Głogowie. To artysta plastyk, 
grafik, rysownik, a od kilku lat 
również twórca scenografii z po-
wodzeniem realizujący kolejne 
projekty scenograficzne.

Galeria Ring z lubinianinem
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