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Wspominali księdza 
Jerzego Popiełuszkę
Kościół pw. Świętej Rodziny w Parszowicach to miejsce, 
w którym gromadzą się wierni, by uczestniczyć we mszy 
świętej odprawianej w rocznicę męczeńskiej śmierci 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, którego 
zamordowano 19 października 1984 roku.
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PRANIE:
Dywanów/wykładzin
Tapicerki meblowej
Tapicerki samochodowej

Dojeżdżamy do
30km! od Lubina Czyscioch

TEL. 723-712-723
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Do zdarzenia doszło 
w sobotę (14.10) około 
godz. 17 w Ścinawie. 
Dwóch motocyklistów na 
hondzie jechało ul. Jagiełły 
w kierunku torów. 

Z ul. Jana Pawła II z drogi podporządko-
wanej wyjechał opel vectra. Doszło do 
zderzenia. Motocykl wylądował po dru-
giej stronie drogi. Jeden z motocyklistów 
leżał na trawniku błoni, a kolejny w zatoce 
przystankowej. Pierwszej pomocy udzie-
lili im strażacy ze ścinawskiej OSP. Potem 
z Lubina dojechało  pogotowie ratunkowe. 
Motocykl został kompletnie rozbity, 
wyciekało z niego paliwo. Kierujący 
vectrą przyznawał że spojrzał w lewo, 
czy nic nie jedzie, ale na drodze nic nie 
było, dlatego wjechał na skrzyżowanie. 
TO daje do myślenia, czy motocykl nie 
jechał za szybko. 
Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z Jagiełły 
było zamknięte przez kilka godzin. 

Policjanci w wydziału 
dw. z przestępczością 
gospodarczą rozbili 
grupę wyłudzającą 
kredyty w bankach.

Wśród zatrzymanych osób są 
organizatorzy całego procederu, 
właściciel jednego ze sklepów 
oraz  tak  zwane  „słupy”.  Do 
chwili zatrzymania podejrzane 
osoby zdołały wyłudzić kredyty 
na kwotę nie mniejszą jak 100 
tysięcy  złotych.  Wszystkim 
grozi kara do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością gospodarczą 
lubińskiej policji zatrzymali sie-
dem osób. Wszystkie podejrzane 
są o wyłudzanie kredytów. Trzon 
zorganizowanej grupy stanowiły 
dwie osoby. Funkcjonariusze nad 
tą sprawą pracowali od dłuższego 
czasu. W momencie, gdy mate-
riał dowodowy był w wysokim 
stopniu  już  uwiarygodniony 
przystąpili do zatrzymań.
Jak ustalili policjanci mózgiem 
procederu były dwie osoby i to 
one nim zawiadywały. Na po-
czątku namówili do współpracy 
właściciela jednego ze sklepów 
z terenu powiatu lubińskiego. Ko-

lejnym etapem było znalezienie 
tak zwanych „słupów”. Gdy to 
się udało do placówki handlowej 
wchodziła podstawiona osoba 
wyposażona w  odpowiednie 
dokumenty do zakupu ratalnego. 
Z reguły niemająca zdolności 
kredytowej lub też zatrudnienia. 
Właściciel sklepu wiedział o tym 
a mimo to wysyłał do banku 
wniosek o kredyt potwierdzając 
tym samym wiarygodność kupu-
jącego. Bank udzielał pożyczki 
a  towar  rzekomo  zakupiony 
był zawsze fikcyjny. Następnie 
dochodziło do podziału zysków.

Policjanci w tej sprawie zatrzy-
mali 7 osób w wieku od 23 do 65 
lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty 
oszustwa, za które grozi kara 
do 8 lat pozbawienia wolności. 
Sprawcy do chwili zatrzymania 
wyłudzili kredyty z banków 
na kwotę nie mniejszą jak 100 
tysięcy  złotych.  Gdyby  nie 
zatrzymanie  podejrzanych 
i przerwanie  tego procederu 
straty banków mogłyby być 
znacznie większe. Funkcjo-
nariusze  w  dalszym  ciągu 
wyjaśniają okoliczności całej 
sprawy oraz nie wykluczają 
kolejnych zatrzymań.

 �KPP Lubin

Tuż przed godziną 
17 (14.10) na ulicy 
Szpakowej doszło do 
kolizji, w wyniku której 
jedno z aut przewróciło 
się na bok. Do zdarzenia 
doszło tuż przy 
wyjeździe z kościoła.

Kierująca citroenem, na niemiec-
kich numerach rejestracyjnych, 
zahaczyła  o  lusterko  jednego 
i uderzyła w bok drugiego pojaz-
du, które były zaparkowane przy 
krawężniku. Siła uderzenia była 
na tyle duża, że jadący citroen 

przewrócił się na lewy bok.
Jak się okazało, uszkodzeniu uległ 
także trzeci samochód, gdyż kie-
rująca uderzając w czarnego peu-
geota przesunęła go o około metr. 
W wyniku tego przesunięcia został 
zarysowany zderzak w BMW.
W momencie całego zdarzenia, 
w zaparkowanych pojazdach, nie 
przebywała żadna osoba.
Szczęście w nieszczęściu, mówią 
przechodnie, gdyż jak się okaza-
ło pogotowie było zaledwie po 
kilku sekundach od zdarzenia na 
miejscu, gdyż w tym czasie jeden 
z ratowników brał w kościele ślub.

Przybyła na miejsce straż pożarna 
zabezpieczyła teren. Policjanci 
z WRD w Lubinie musieli, kiero-
wać ruchem, gdyż był wyłączony 
jeden pas ruchu.

Kierująca citroenem po przebada-
niu przez zespół pogotowia, została 
zwolniona i przekazana w „ręce 
policjantów”. 

 � (red)

Motocyklem w osobówkę
Jeździli po Ścinawie uderzyli w opla vectrę. Obaj trafili do szpitala. 

Na boku na Szpakowej

Rozbili grupę
wyłudzającą
kredyty w bankach

Wszyscy usłyszeli zarzuty 

oszustwa, za które grozi kara do 

8 lat pozbawienia wolności.
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Dzięki otrzymanej 
z powiatu lubińskiego 
dotacji na prace 
konserwatorskie, 
parafia pw. Chrystusa 
Króla w Dłużycach (gm. 
Ścinawa) doczeka się 
remontu zabytkowej 
barokowej ambony.

Decyzję o przekazaniu pieniędzy 
na remont podjęli radni powiatu 
lubińskiego na ostatniej sesji
Na ostatniej sesji radni powiatu 
lubińskiego podjęli uchwałę do-
tyczącą przekazania dotacji na 
ten cel. Koszt całej inwestycji to 
40 tysięcy złotych
– Kwota 40 tysięcy złotych, o jaką 
wnioskowała  parafia,  pozwoli 
w całości sfinansować generalny 
remont  tej  zabytkowej  ambony 
– mówi starosta lubiński Adam 
Myrda. – Rokrocznie staramy się 
przekazywać środki finansowe na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, po to, aby uchronić je od 
degradacji i całkowitego zniszczenia. 
Jest to przecież nasze dziedzictwo 
kulturowe – dodaje starosta.
Zakres prac jest bardzo szeroki, po-
cząwszy od wykonania dokumen-
tacji, oczyszczenia powierzchni 
ambony jej demontaż i dezynsekcję 
drewna, aż po wykonanie sond 
schodkowych, pobranie próbek, 

impregnację, oczyszczenie malo-
wideł i uzupełnienie brakujących 
detali w drewnie i w warstwie 
malarskiej oraz zabezpieczenie 
malatury i montaż ambony.
Prace mają  potrwać  do  końca 
grudnia 2019 roku. Na ich prze-
prowadzenie wyraził zgodę Dol-
nośląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.

 � (scinawa.pl)

Piotruś to  6 – latek, który choruje 
na cukrzycę typu I. To na jego 
rzecz tym razem przygotowano 
turniej Klima Cup. – Ta cukrzyca 
jest chorobą przewlekłą. Wymaga 
stałej opieki rodzica, podawania 
insuliny do każdego posiłku, 
do każdej sytuacji, gdy cukier 
w organizmie syna jest za wy-
soki. Pracuje tylko mój mąż, bo 
ja muszę być w każdej sytuacji 
do dyspozycji np. gdy syn ma 
wycieczkę z przedszkola, gdy 
ma posiłek w przedszkolu i trze-
ba mu robić pomiary, podawać 
insulinę. Panie w przedszkolu 
nie mogą tego robić. Mierzymy 
mu cukier z paluszka kilkanaście 
razy dziennie. Wszystko zależy 
od poziomu glikemii  – mówi 
Katarzyna  Wenerska,  mama 
Piotrusia. 
Teraz rodzice zbierają pieniądze, 
by nabyć niezbędny sprzęt, który 
ułatwi mierzenie poziomu cukru 
we krwi dziecka. – Potrzebny 

jest ciągły pomiar glikemii. Są 
sensory, które mierzą glikemię 
z automatu. Nie trzeba nakłu-
wać paluszków. Dla syna byłaby 
wygoda.  – mówi Krzysztof  We-
nerski, pracownik ZG Rudna, 
tato Piotrusia.
Piotruś nie jest jedynym dziec-
kiem, dla którego przygotowano 

turniej Klima Cup. – W tamtym 
roku turniej był dla mojego dziec-
ka, które choruje na padaczkę 
lekooporną. tamto wsparcie nam 
pomogło. Sfinansowaliśmy kilka 
wyjazdów  rehabilitacyjnych. 
Bez tego trudno zdobyć takie 
pieniądze. Taka pomoc zależy od 
każdego człowieka. Zapraszamy 
na takie turnieje, bo każdy grosz 
naprawdę się liczy   – mówi Mar-
cin Sukiennik, pracownik K- 1 
ZG Rudna. 
Zwycięstwo w sobotnim turnieju 
przypadło piłkarzom z Zakładu 
Hydrotechnicznego. W niedzie-
lę w siatkówkę wygrał zespół 
Tartan. 
Dla  Piotrusia  póki  udało  się 
uzbierać 5,5 tys. zł. 

Odnowią ambonę

Klima Cup IV, czyli górnicy ponownie pomagają!

Dla Piotrusia 5,5 tysiąca!
Gra w piłkę nożną  halową i siatkówkę wypełniła dwa dni uczestnikom 
turnieju Klima Cup IV. W hali sportowej w Polkowicach pracownicy ZG 
Rudna przy współpracy ze Stowarzyszeniem Madness przygotowali w sobotę 
14 października rozgrywki futsalowe, a w niedzielę 15 października 
w siatkówkę. Były licytacje, losy i słodkie płatne przekąski, z których 
dochód wyniósł 5500 zł. Pieniądze mają pomóc 6 – letniemu Piotrusiowi.
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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

Z roku na rok do Parszowic przyby-
wa coraz więcej wiernych proszą-
cych o łaski błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszkę, który właśnie 
tam odprawiał jedną ze swoich 
mszy prymicyjnych.
W minioną niedzielę na uroczy-
stość do kościoła w Parszowicach 
przyjechali m.in.: poseł na sejm 
Krzysztof Kubów, przedstawiciele 

władz samorządowych: przewod-
nicząca Rady Powiatu w Lubinie 
Jadwiga Musiał, burmistrz Ścina-
wy Krystian Kosztyła, miejscowi 
radni oraz członkowie lokalnych 
stowarzyszeń i solidarnościowych 
związków zawodowych, których 
jednym z patronów jest właśnie ks. 
Popiełuszko.
Mszę poprowadził biskup świd-

nicki Ignacy Dec, nie zabrakło 
również  byłego  proboszcza 
tamtejszej parafii, duchownych 
z gminy Ścinawa oraz sąsiednich 
miejscowości. Całość eucharystii 
uświetnił udział góralskiej kapeli 
„Janicki”.
Podczas kazania biskup nawiązał 
do życiorysu ks. Jerzego. – Je-
steśmy  tutaj, w Parszowicach, 

bo on tutaj był i przychodzimy 
tu, aby dziękować Bogu za jego 
świadectwo wiary, za jego wiarę 
i z tejże wiary wypływającą miłość 
do bliźniego- podkreślał kapłan.
Po  zakończeniu  mszy  świętej 
przed publicznością zgromadzoną 
w kościele, w krótkim, ale bardzo 
emocjonującym koncercie wyko-
nanym prawdziwą gwarą góralską, 
zaprezentowała się kapela „Janic-
ki” z Czarnego Boru.

Po występie wierni mieli moż-
liwość ucałowania relikwii ks. 
Jerzego. Można było także obej-
rzeć wystawę prac plastycznych 
poświęconą błogosławionemu, 
a także poczęstować się ciepłymi 
posiłkami przygotowanymi przez 
mieszkańców wsi.
Uroczystość przyciągnęła także 
pielgrzymów, z których część 
przybyła  z Lubina  i  część  ze 
Ścinawy. Do Parszowic podą-

żali na pieszo, biegiem, a  inni 
na rowerach. Już po raz piąty 
duchową wędrówkę ze stolicy 
polskiej miedzi zorganizowało 
Stowarzyszenie Turystyki Pie-
szej „Wędrowiec” w Lubinie. Ze 
Ścinawy po raz kolejny pobiegli 
członkowie Klubu Sportowego 
START, a po raz pierwszy na pie-
szo do Parszowic pielgrzymowali 
mieszkańcy Ścinawy.

 � (scinawa.pl)

Wspominali ks. Jerzego Popiełuszkę
Kościół pw. Świętej Rodziny w Parszowicach to miejsce, w którym gromadzą się wierni, by 
uczestniczyć we mszy świętej odprawianej w rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, którego zamordowano 19 października 1984 roku.

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

Będzie nowe 
połączenie drogowe 
Miroszowic 
z Kłopotowem. 
Dotychczasowe nie 
nadawało się do jazdy. 

Droga należy do gminy Lu-
bin. O jej remoncie miesz-
kańcy mówili od dawna. 
Aktualnie prowadzone są 
prace w ramach pierwszego 
etapu remontu.
Zadanie współfinansowane 
jest z budżetu państwa. 
Zakres prac jest duży. 
W ramach pierwszego 
etapu wykonana zostanie 
utwardzona asfaltowa 
nawierzchnia na długości 
około 700 metrów. DO tego 
dojdzie zatoka autobusowa, 
a także zjazdy na drogi 
gruntowe. 

Nowa droga znacznie ułatwi 
komunikację między Miro-
szowicami, a Kłopotowem. 
Będą mogły nią również jeź-
dzić autobusy komunikacji 
miejsko-gminnej. 
Wzdłuż remontowanego 
odcinka pojawią się nowe 
energooszczędne i wydajne 
latarnie. 
Całość prac będzie kosz-
towała prawie 600 tys. 
zł, z czego gmina Lubin 
otrzymała dofinansowanie 
z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, który 
uczestniczy w realizacji 
„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-
2019”.
Pierwszy etap prac ma 
zakończyć się w połowie 
listopada. 

Miroszowice - Kłopotów
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lekarzy specjalistów lub lekarzy wyrażających gotowość
rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

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

Jest
praca

dla
lekarzy

Miedziowe Centrum Zdrowia 
rozszerza działalność 

i poszukuje lekarzy. Ma to 
związek z wprowadzoną 

od 1 października siecią szpitali.

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

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenia i dogodny czas pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wiceprezesem 
Zarządu – Dyrektorem ds. Medycznych.
tel. 76/84 60 110, mail: praca@mcz.pl

Nie przez telefon, nie w okienku, a przez internet – szybciej i prościej

Rejestracja do lekarza on-line
Od lipca 2015 w Miedziowym Centrum Zdrowia funkcjonuje e-rejestracja dotycząca wizyt 
u lekarzy opieki podstawowej. Jak dotąd w systemie zalogowanych jest blisko 6 000 
użytkowników. Tylko we wrześniu z tej formy rejestracji skorzystało 2000 pacjentów. 
Największą popularnością e-rejestracja cieszy się wśród osób pracujących.

Wizyta u lekarza ogólnego jak 
dotąd wiązała się z wczesnym 
odwiedzeniem okienka rejestracji, 
by zarezerwować sobie miejsce. 
Od lipca 2015 Miedziowe Cen-
trum Zdrowia S.A. uruchomiło 
dla swoich pacjentów inną formę 
rejestrowania się do lekarza pierw-
szego kontaktu. Moduł e- reje-
stracji wdrożono w Miedziowym 
Centrum Zdrowia S.A. w ramach 
projektu  „Elektroniczna
Dokumentacja Medyczna -  współ-
praca dla dobra pacjentów regionu 
legnicko-głogowsko–lubińskiego”. 
Program jest finansowany ze środ-
ków Unii  Europejskiej. E-rejestra-
cja z miesiąca na miesiąc cieszy się 
coraz większą popularnością wśród 

pacjentów. - Rejestracja on-line 
dotyczy pacjentów, którzy w MCZ 
złożyli deklarację wyboru lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
Dzięki temu uzyskują dostęp do 
e-rejestracji na portalu informa-
cyjnym na stronie w.erejestracja.
mcz.pl  - mówi Ewa Rudowicz, 
koordynator ds. rejestracji w MCZ. 
- Każdy pacjent, który chce korzy-
stać z takiej formy zapisania się do 
swojego lekarza powinien  pierw-
szy raz zgłosić się osobiście w reje-
stracji w jednej z przychodni MCZ 
S.A., gdzie otrzymają swój login  
i hasło. Niezbędne jest posiadanie 
adresu mailowego.  - Godziny, 
w których rejestrujemy pacjentów 
są określone. Na każdy dzień są 

zarezerwowane dwie godziny do 
poszczególnych lekarzy ogólnych. 

Załóżmy, że doktor przyjmuje 
od 8:00 do 14:00 to od 12:00 do 
13:00 jest czas wyznaczony tylko 
i wyłącznie dla osób rejestrujących 
się online. Mówiąc krótko, na te 
godzinach nie zapisujemy pacjen-
tów, którzy do nas zadzwonią lub 
przyjdą osobiście. Zauważamy, 
że ta forma rejestracji do lekarza 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem przede wszystkim wśród 
osób pracujących, które nie zawsze 
mają czas podejść i zarejestrować 
się. Wolą za pomocą kilku kliknięć 
zarezerwować termin wizyty- do-
daje Ewa Rudowicz.
We wrześniu tego roku z takiej 
możliwości  umówienia  się  do 
lekarza za pomocą e-rejestracji 
skorzystało około 2000 pacjentów. 
- Miejsca do lekarzy przeznaczone 

dla pacjentów rejestrujących się 
online zawsze są zajęte. Ta opcja 
naprawdę jest oblegana i cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Poza-
wala zaoszczędzić pacjentom czas 
i samodzielnie wybrać z dostęp-
nych godzin te, które nam  pasują. 
Taka rejestracja sprawdza się 
przede wszystkim w przypadku, 
gdy pacjent chce zarejestrować 
się z wyprzedzeniem np. gdy 
kończą nam się lekarstwa albo, 
gdy potrzebujemy skierowanie 
na jakieś badania – mówi Ewa 
Rudowicz – W momencie, gdy 
pacjent wpisuje się online w re-
jestracji musimy monitorować 
listę  i gdy zobaczymy, że ktoś 
zarezerwował termin przez inter-
net, to zaopatrujemy dany gabinet 
w kartotekę danego pacjenta, 

który nawet po przyjściu nie musi 
zgłaszać się do rejestracji, stać 
ponownie w kolejce   odbierać 
swoją  dokumentację.  Pacjent 
otrzymując dostęp do rejestracji 
online musi wpisać swój numer 
telefonu. To służy nam temu, by 
wysłać pacjentowi wiadomość 
potwierdzającą  wizytę  wraz 
z godziną i numerem gabinetu, 
do którego się zgłosi – wyjaśnia 
Ewa Rudowicz,koordynator ds. 
rejestracji w MCZ S.A. E-reje-
stracja nie dotyczy dzieci, a zatem 
do pediatry.  Z e-rejstracji można 
korzystać wówczas, gdy pacjent 
ma w komputerze do dyspozycji 
przeglądarki  GoogleChrome 
lub Firefox oraz wtyczki Adobe 
Flash Player. Takie są wymogi 
techniczne modułu.
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Choć lista startowa dla chętnych 
do Biegu Barbórkowego już dawno 
została zamknięta,bo odnotowano  
2000 osób, które uiściły opłatę, to 
22 października w biegu głównym 
wzięło udział około 1400 osób 
biegaczy. Jako pierwszy na metę 
wbiegł Kenijczyk Cherutich. Za 
nim II, III i IV miejsce zajęli je-
go rodacy. Czarty na mecie był 
mieszkaniec Ukrainy. Pierwszym 
Polakiem, który pojawił się na me-
cie był Paweł Ochal z Bydgoszczy, 
który startował po raz czwarty 
w Biegu Barbórkowym.
– Jestem zadowolony, że jestem 
pierwszym Polakiem na mecie. 
Musze przyznać, że było cięzżko 
bo jestem w trakcie zgrupowania 
sportowego.  Zjechałem  prosto 
z gór, więc nie było świeżości. 
Konkurencja duża – Kenijczycy  
i koledzy z Ukrainy. Na trasie nie 
było kałuż, liści, nie było ślisko, 
zabezpieczono wszystko więc tylko 
pochwalić organizację – mówił 
Paweł Ochal. Co ciekawe pierwszą 
Polką,która wbiegła na metę była 
żona Pawła Ochali, Olga. – Nie 
ukrywam, że ciężko się biegło. 
Były górki i jeszcze wiatr prze-
szkadzał.  Dwa razy już w Lubinie 
wygrałam,chciałam  walczyć, 
szkoda, że nie dziś. Cieszę się, że 
jestem chociaż jako pierwsza Polka 
na mecie – mówiła tuż po biegu 
Olga Ochal. 
Bieg Barbórkowy organizowany 
jest przez ZG Lubin przy współ-
pracy z RCS. – Jest to już tradycja. 
Kiedyś biegaliśmy w listopadzie 
w naprawdę trudnych warunkach. 
Dziś aura nie stwarza na szczę-

Biegacze z całego świata. Bieg Barbórkowy ma
dzisiaj wysoką rangę. Odbył się po raz XXXII.

Polak w Biegu o Lampkę
górniczą – szósty
10 km ulicami Lubina, inauguracja obchodów uroczystości barbórkowych, impreza nie tylko 
ogólnopolska, ale międzynarodowa – to XXXII Big Barbórkowy o Lampkę Górniczą, który stolica 
polskiej miedzi ma już za sobą. Na starcie stanęło blisko1400 osób. Pierwsze pięć miejsc zdobyli  
obcokrajowcy, w tym czterech Kenijczyków. Polak wbiegł na metę dopiero jako szósty.

ście aż tak trudnych warunków. 
W tym momencie starują ludzi 
z całej Polski, z KGHM startują. 
Główny bieg to nie wszystko.  Są 
sztafety, startują kobiety, męż-
czyźni, dzieci ze szkól średnich 
i podstawowych. W tym roku jest 
nowa kategoria w biegu Głównym 
– dla pań zatrudnionych w KGHM 
Polska Miedź. Trzydzieści dwa lata 
organizujemy ten bieg i gdybyśmy 
byli konserwatystami, to ten bieg 
chyba już nie funkcjonował. Co 
roku dokładamy coś nowego, ktoś 
nam coś podpowiada i jesteśmy 
otwarci. Górnicy zachęcają do 
sportu, bo sport   podobnie jak 
górnictwo uczy wytrzymałości, 
odpowiedzialności, konsekwencji 
i dobrego stylu życia.  – mówił 
Marek Marzec dyrektor ZG Lubin 

o/KGHM Polska Miedź. 
Rokrocznie przed begiem głów-
nym ma miejsce szereg konkurencji 
dodatkowych. Był Bieg Sztygarski 
na 1 milę, który wygrał Arkadiusz 
Szlendak, pracownik ZG Lubin. 
Była również sztafeta Międzyza-
kładowa 4 x 400 metrów, której  
szczyt podium zdobyli pracownicy 
KGHM Zanam. Poza tym  starto-
wano w Sztafecie Dyrektorskiej 4 
x 100 metrów, w Biegach Młodzie-
żowych na 500 metrów w różnych 
kategoriach wiekowych. 
W tegoroczny Bieg Barbórkowy 
wpisał  się  cel  charytatywny. 
Wolontariusze KGHM zbierali pie-
niądze na chorego Kamila. Akcja 
pomocy od pracowników Polskiej 
Miedzi dla chorego chłopczyka 
ruszyła w sierpniu podczas Zlotu 

Pojazdów Zabytkowych w Choj-
nowie. Od tamtej pory nieustanie 
gromadzone są pieniądze, które 
mają pomóc w operacji dziecka. 

Chłopiec by słyszeć musi mieć 
wszczepione implanty ślimaków 
usznych.  Jak  dotąd  udało  się 
zgromadzić około 50 tys. złotych. 

Bieg Barbórkowy zainaugurował 
w Zagłębiu Miedziowym obchody 
Dnia Górnika. 

 � (red)
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KGHM jest jedną 
z dużych firm w Polsce, 
która zaangażowała się 
w pomoc repatriantom 
z Kazachstanu. Dzięki 
Polskiej Miedzi do kraju 
wróciło już 58 osób, 
które od grudnia 2016 
r. przebywały w Domu 
Polonii w Pułtusku.

-  Zaoferowaliśmy  pomoc  15 
rodzinom. Część z nich zdecy-
dowała się na przeprowadzkę na 
Dolny Śląsk. Do tej pory 5 rodzin 
przyjęło oferty pracy w Grupie 
KGHM i zdecydowało osiedlić 
się w Zagłębiu Miedziowym. Jako 
firma z polskimi korzeniami mamy 
poczucie spełnienia obowiązku 
wobec naszych rodaków ze Wscho-
du – mówi Radosław Domagalski-

-Łabędzki, prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.
Osoby,  które  były  zaintereso-
wane pracą w KGHM i miały 
odpowiednie  kwalifikacje  zo-
stały zatrudnione w Oddziałach 
i Spółkach KGHM. – Oczekiwane 
kwalifikacje oraz kompetencje 
adekwatne do zapotrzebowania 
KGHM umożliwiły repatriantom 
podjęcie pracy w naszej firmie. 

Zdajemy sobie sprawę, że poczu-
cie stabilizacji zawodowej jest 
istotnym elementem w procesie 
przystosowania do nowej sytuacji 
życiowej. Jesteśmy firmą globalną, 
która stale zasila swoje zasoby 
w wiedzę, a z tą właśnie przybyli 
nasi rodacy – dodaje szef miedzio-
wej Spółki.
Pomoc dla Polaków ze Wschodu 
nie dotyczy tylko powrotu do Pol-
ski. Bardzo ważnym kryterium 
jest chęć podjęcia pracy. W Pol-
skiej Miedzi nikt nie ukrywa, 
że  poszukiwani  są  fachowcy 
w określonych dziedzinach i tacy 
właśnie znajdują zatrudnienie 
w KGHM. Uzupełnieniem te-
go jest sfinansowanie pobytu 
wraz z wyżywieniem do czasu 
zakupu własnych lokalni miesz-
kalnych, a także bieżąca pomoc 
w adaptacji repatriantów w spo-
łeczeństwie (obecność i pomoc 
podczas poszukiwania mieszkań, 
towarzyszenie podczas podpisy-
wania przedwstępnych umów oraz 
ostatecznych aktów notarialnych 
na zakup lokalu mieszkalnego 
w biurach nieruchomości, koor-
dynacja zgodności podpisywanych 
umów z wymogami dotyczącymi 

przyznania państwowych środ-
ków  finansowych  do  zakupu 
mieszkania. Do tego dochodzi 
współpraca z osobą wspierającą, 
wyznaczoną przez lokalne władze 
samorządowe. 

Najuboższe  rodziny mogą  tez 
liczyć na wsparcie ze strony Fun-
dacji KGHM poprzez darowiznę 
na przygotowania lokali miesz-
kalnych, które są w złym stanie.

 � (inf/prasa)

KGHM pomaga repatriantom z Kazachstanu

Szukają fachowców

*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat

r e k l a m a

W związku z kolejnym 
etapem budowy drogi 
ekspresowej S-3 
utrudnienia pojawiły się 
na drodze relacji Lubin 
– Krzeczyn Wielki.

Zastosowana tymczasowa sygna-
lizacja świetlna i wprowadzony 
ruch wahadłowy, powodują, że 
zwłaszcza  w godzinach szczytu 
tworzą się tam gigantyczne korki.
Ten odcinek drogi nr 335 na ra-
zie lepiej omijać. Tzw. wahadło 
obowiązuje na odcinku około 700 
metrów, co wiąże się z długim 
oczekiwaniem na włączenie się 
do ruchu.
– Można korzystać z objazdów 
ul. Przemysłową lub drogą przez 
Chróstnik – mówi Jan Pociecha, 
oficer prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Lubinie.
Na tym odcinku budowane są dwa 
ronda, które stanowić będą wjazd 
i zjazd z drogi krajowej S-3. Prace 

tego etapu  mają się zakończyć do 
17 listopada 2017 r.
Na terenie Gminy Lubin powstanie 
około 11 kilometrów drogi S-3. 
Oprócz  budowanego  obecnie 
zjazdu  w  okolicy  Krzeczyna 
Wielkiego, kolejne powstaną na 
wysokości miejscowości Owczary 
i Chróstnik.

 � (MG/www.ug.lubin.pl)

Korek do Krzeczyna
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Radni rady miejskiej 
w Lubinie obudzili się, 
że uchwała, którą podjęli 
w czerwcu, w sprawie 
reklam i kasy, z której 
chcą doić przedsiębiorców 
to żaba, której nie 
da się przetrawić. 

Tydzień temu na sesji zdecydowali, 
że uchwała zostanie poprawiona, 
ale choć dostrzegli, że uchwalili 
gniota, który jak to ktoś określił 
urodził się „od tyłu”, za uchwalo-
nego na wniosek prezydenta Lubina 
gniota i tak dalej trzeba płacić. 
Uchwała to „widzimiś” interpreta-
cyjny urzędnika. Kiedy chodził po 
mieście i sprawdzał co wisi na szy-
bach - oceniał że są to np. reklamy. 

Tak było w przypadku estetycznie 
wyklejonych folią szyb naszej re-
dakcji. Wydawca LubinExtra!  nie 
zerwał „reklam” uznając, że z dur-
nym prawem wymyślonym przez 
prezydenta nie można się zgadzać 
i postanowił zweryfikować temat. 
Szybko okazało się, że „reklamy” 
przestały być reklamami, a stały 
się szyldami. Mamy to na piśmie! 
Różnica jest znaczna, bo za szyld 
nie trzeba płacić... A tak wyszłoby 
2 tys. zł. rocznie. 
Chciałoby się użyć nieparlamentar-

nych słów pod adresem prezydenta 
i radnych za te durne prawo, ale nie 
wypada. Można natomiast powie-
dzieć, że białych rękawiczkach 
i żeby było śmieszniej w majestacie 
prawa przedsiębiorcy, którzy za-
trudniają lubinian i dają podatki 
do miejskiej kasy są „okradani” 
nowym wyśrubowanym podat-
kiem. Ta uchwała spowodowała 
podział na lepszych i gorszych. 
Czym różni się fryzjer od gastrono-
mi? Gastronomia może umieszczać 
treści reklamowe o swoim menu, 
a fryzjer nie może informować, 
że strzyże. Czym różni się sklep 
osiedlowy od marketu, że market 
może reklamować się na swoim 
terenie, a osiedlowy sklep już nie? 
Takich przykładów durnego prawa, 

które zawarto w tej uchwale jest 
znacznie więcej. 
Złośliwie zapytaliśmy urzędników 
a co z zewnętrznym klimatyzato-
rem z dużym logo jego producenta? 
Odpowiedź była jasna za to nie 
trzeba płacić... Gdzie tu sprawie-
dliwość?
Pozostaje mieć nadzieję, że radni 
wreszcie doczytają w szczegó-
łach idiotyczne zapisy zawarte 
w uchwale i wyrzucą durne prawo 
do śmietnika.

 �Borek Wszędobylski

felieton

Reklamowy 
pasztet CD

Ta uchwała spowodowała podział 

na lepszych i gorszych. Czym różni 

się fryzjer od gastronomi?

Szkolimy 
doradzamy, 
organizujemy warsztaty, szkolenia, fora
 i informujemy o ważnych prawach dla organizacji pozarządowych.

Odwiedź nas lub skontaktuj się z nami  w Lubinie, ul. Sienkiewicza 5
tel. stacj.: 76 844 98 47;   kom: 606 735 030, e-mail: dpkdlubin@wp.pl
Jesteśmy do Waszej dyspozycji w Poniedziałki  od 14.00 do 19.00  i  w  środy   od 09.00 do 14.00
W pozostałe dni  udzielamy informacji telefonicznie: 606 735 030

Wspieramy organizacje pozarządowe oraz aktywnych obywateli, którzy chcą działać w III sektorze, świadczymy BEZPŁATNIE usługi 
doradcze  – stacjonarne, internetowe, telefoniczne oraz w razie potrzeby również mobilne (wyjazdowe) z zakresu:
a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) 
b) pisania i rozliczania projektów
c) sprawozdawczości
d) księgowości 
e) zakładania organizacji
f) wspierania wolontariatu oraz innych inicjatyw prospołecznych
g) aktywizacji, animacji  i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych
h) szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych, dla osób zainteresowanych działalnością społeczną i obywatelską.
i) Informacji  o wydarzeniach dotyczących III sektora.

DOLNOŚLĄSKI PUNKT
KONSULTACYJNO – DORADCZY
W LUBINIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZADOWYCH

Więcej informacji o działalności Punktu Konsultacyjno – Doradczego   można uzyskać, odwiedzając naszą 
stronę na portalu: https://www.facebook.com/CivisEuropae1 bądź stronę Dolnośląskiej Sieci Doradztwa 
Pozarządowego http:// http://www.inkubatorngo.info/1/aktualnosci;    www.facebook.com/dsdp.org

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2017 powołana została 
uchwałą nr 3302/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 
2 3 stycznia 2017 r. , a jej Operatorem jest Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu.

Orkan, który 5 października 
przechodził nad Polską nie 
spowodował większych 
szkód w naszym regionie.
Owszem były powalone drzewa,  jednak 
poważniejszych  strat  na  budynkach  nie 
odnotowano. Również w KGHM, który ma 
najwyższe obiekty w Zagłębiu Miedziowym 
orkan nie wyrządził szkód. Prezes spółki  
Radosław Domagalski – Łabędzki, przyznaje 
jednak, że silny wiatr przeszkodził w pracy 
górników pod ziemią. 
Było tak w przypadku szybu SW-1, gdzie 
wystąpiły przerwy w dostawie energii elek-
trycznej.
- Nie odnotowaliśmy istotnych strat w wyniku 
przejścia orkanu. Mieliśmy zerwaną jedną linię 
energetyczną, co spowodowało konieczność 
wstrzymania jednej zmiany, ale te straty nie są 
istotne - powiedział prezes KGHM, Radosław 
Domagalski - Łabędzki.
Z powodu przerw w dostawie energii elek-
trycznej w części rejonów na jednej zmianie 

nie było możliwe wykonanie planowanego 
wydobycia rudy miedzi. Dodajmy, że szyb 
SW-1 z powodu wichury na pewien czas został 

całkowicie pozbawiony energii elektrycznej 
i nie pracował. Ruch odbywał się innymi 
szybami.

Ksawery KGHM-owi nie dokuczył
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Warriors Lubin – drużyna 
futbolu amerykańskiego 
ma za sobą pokazowe 
treningi pod okiem 
profesjonalistów. Dwa 
dni pracowano nad 
ofensywą i taktyką. 
Wojownicy zapraszają 
chętnych w swoje szeregi. 
Dl wieli zawodników 
drużyna to druga rodzina 
i sposób na życie. 

Wojownicy Warriors Lubin szykują 
się obecnie do IV sezonu Futbolu 
Amerykańskiego. W  związku 
z tym szukają nowych zawodni-
ków. Przez dwa dni prowadzili 

pokazowe treningi na boiskach 
przy ul. Kilińskiego w Lubinie. 
Było  szkolenie  teoretyczne.  
Utrwalenie wiedzy z treningu prak-
tycznego i omówienie  zagadnień 
prowadzone w Pubie Euforia. Na 
kampie przy Kilińskiego drużynę 
szkolili wytrawni trenerzy.  – Jest 
to moja trzecia wizyta w Lubinie. 
Drużyna prężnie się rozwija. Cie-
szę się, że mogę tu pomagać. Z tą 
dyscypliną sportową związany 
jestem od 2005 roku. Pracowa-
łem w Stanach Zjednoczonych. 
Niedawno wróciłem z kontraktu 
w Chinach. Widzę progres w War-
riorsqh. Pierwszy raz byłem tu 
w 2015 roku. Widziałem ich przed 

pierwszym sezonem. Byłęm też 
w zeszłym roku. Zaliczyli dobry 
sezon ligowy. W tym przypadku 
walczymy o nowych ludzi. Kiedy jest 
szeroki skład wtedy drużyna może 
się rozwijać a zawodnicy mogą się 
specjalizować w danych pozycjach. 
Zapraszamy więc nowe osoby do ze-
społu. Dzisiejsze treningi to techniki 
indywidualne. Staramy się szlifować 
indywidualne fundamenty – mówił 
Wojciech Andrzejczak trener, który 
gościnnie szkolił Warriorsów. 
Każdy,  kto  chce  znaleźć  się 
w szeregach Wojowników może 
nawiązać z nimi kontakt za po-
mocą profilu Warrios Lubin na 
Facebooku. 

W KGHM trwa wyjaśnianie 
śmiertelnego wypadku 
w ZG Rudna do którego 
doszło na oddziale G – 25 
szybu R -9. Tragiczne 
zdarzenie bada specjalnie 
powołana komisja 
i Wyższy Urząd Górniczy. 
Jak zapewnia zarząd 
miedziowej spółki, 
jeśli raport komisji 
wykaże, że naruszono 
procedury i popełniono 
błędy, to będą z tego 
tytułu konsekwencje.

Przypomnijmy,  że  akcja  po-
szukiwawcza trwała blisko 30 
godzin i prowadzona była przez 18 
zastępów ratowników. Pracownik 
nie wyjechał na powierzchnię 
po I zmianie 7 października. Po-
szukiwania prowadzono do dnia 
następnego. - Powołana została 

komisja, która ma ustalić wszelkie 
okoliczności i przyczyny zwią-
zane z tym wypadkiem. Wyższy 
Urząd Górniczy też pracuje nad 
ustaleniem wszelkich przyczyn. 
Znaleźliśmy ciało w miejscu, 
w którym nie prowadzimy robót, 
w nieczynnym wyrobisku. Komi-
sja będzie musiała ustalić wszelkie 
przyczyny, dla których doszło do 
sytuacji, w której nasz pracownik 
przebywał w miejscu, w którym 
nie powinien się znajdować po-
szkodowany – mówił podczas 
spotkania z dziennikarzami Ra-
dosław Domagalski – Łabędzki, 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź. – Doceniamy poświęcenie 
ratowników. To była akcja w trud-
nych  jak  zawsze  warunkach. 
Przypomnę to Głogów Głęboki. To 
nasz najgłębszy oddział. W tych 
sprawach trzeba być niezwykle 
ostrożnym. Mówimy tu o wypad-

ku śmiertelnym, o poszanowaniu 
prawa rodziny, by zachować pew-
ne szczegóły. Nie będziemy się 
wypowiadać publicznie zanim nie 
będzie oficjalnych ustaleń komisji 
– dodaje prezes KGHM. 
Jak podkreśla zarząd, teren, na 
którym znajdował się górnik nie 
był miejscem, w którym w pierw-
szej kolejności prowadzono po-
szukiwania. Ciało pracownika 
znaleziono za tamą, w miejscu, 
gdzie nikt nie powinien przeby-
wać. – Spodziewaliśmy się trochę 
innej  lokalizacji. Maksymalizacja 
działań  była  skoncentrowana 
na trochę innym obszarze. To 
było miejsce,  którego nie brano 
w pierwszej kolejności jako moż-
liwe pod uwagę. Gdy okazało się, 
że zaginionego nie ma w miejscach 
prawdopodobnych, zaczęto szukać 
tam, gdzie prawdopodobieństwo 
było znikome.  To się sprawdziło. 

Czy nadzór nad tym górnikiem 
podczas pracy był prawidłowy 
sprawdzimy na podstawie prac 
zespołu.  Komisja  dokonuje 
teraz oceny sytuacji na miejscu 
i rozmawia z ludźmi, którzy mają 
wiedzę na ten temat.  Jeżeli zostały 
popełnione błędy  i naruszone 
procedury to oczywiście będą 
konsekwencje  dodawał Radosław 
Domagalski – Łabędzki.
Wyniki sekcji zwłok górnika wy-
kazały, że bezpośrednią przyczyną 
śmierci było zachłyśnięcie się 
szlamem. Wcześniej mężczyzna 
stracił przytomność  i upadł – 
wynika  z  ustaleń  śledczych 
z prokuratury. - Badamy okolicz-
ności i przyczyny tego zdarzenia. 
Sprawdzimy, jak przestrzegano 
zasad BHP w miejscu pracy zmar-
łego górnika i jego zdolność do 
wykonywania pracy.

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

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

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208

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

27 października - ZIELONA GÓRA
28 października - LUBIN i LEGNICA 29 października  - WROCŁAW
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Pokazowe treningi
Wojowników z Warriors

Jeżeli były zaniedbania – będą konsekwencje

Zasłabł i zachłysnął się szlamem



12   25 października 2017 r.  •  www.lubinextra.pl reklama

Wydawca: ProjektMedia Piotr Krażewski, NIP 692-124-10-03, REGON, 390991847, 
www.lubinextra.pl, Redaktor Naczelny: Piotr Krażewski – redakcja@lubinextra.pl, tel: 
603-535-338. Reklama: Marta Rzeszowska marta@projekt-media.pl, tel. 603 914 338; 
Justyna Pępkowska, justyna@projekt-media.pl, tel. 603 122 338; reklama@lubinextra.
pl; Projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Wieczorek. Druk: Polskapresse Poligrafia 
o/Sosnowiec. Redakcja: ul. Modrzewiowa 12 a, 59-300 Lubin. Nakład 10 000 egz. 
Redakcja i wydawca nie odpowiadają za treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych 
i sponsorowanych. Przedruk lub inna forma publikacji tekstów zamieszczonych 
w LubinExtra! wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego. Cytowanie fragmentów 
dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. Ogłoszenia drobne, bezpłatne publikowane na 
www.lubinextra.pl, są przedrukowywane w wersji skróconej w dwutygodniku. Aby 
zamieścić ogłoszenie należy zalogować się w portalu www.lubinextra.pl.

szybkie wyjazdy

akceptujemy język na poziomie podstawowym

Tylko teraz Bonus 300 Euro za wyjazd w październiku

Promedica24, zadzwoń 509 892 301”

Atrakcyjne oferty pracy
dla opiekunek seniorów
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ROK ZAŁOŻENIA 1975

ZAKŁAD KAMIENIARSKI

KAMIENIARSTWO
JACEK URBAN

Jesteśmy do Państwa 
dyspozycji od 
poniedziałku do piątku
w godzinach od 
8:00 do 17:00

www.nagrobki.lubin.pl

Ul. Szmaragdowa 5
Lubin - Obora

tel. 76 846 70 62 
lub 601 48 28 34

email:
kamieniarstwo1975@wp.pl






