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Reklama
w LubinExtra!

tel.: 603 155 338
reklama@lubinetxra.pl

Szkoła uratowana
- na razie Nauczyciele i uczniowie

zbulwersowani

brakiem konsultacji

Na zasadzie „nakazu”, niezgodnie z prawem prezydent ograniczył 

nabór do szkoły na zakręcie, a teraz jego radni z Lubin 2006 

próbowali rozpocząć likwidację.
str. 6

Zaakceptowali 
tylko Szarka

Miliard za kopaliny

str. 3

str. 9

KINO HELIOS Lubin  76 724 97 97

Rezerwacja on-line: www.helios.pl

Zabierz przyjaciółkę, mamę, siostrę
i wygrywaj nagrody!

Mój rower

29 listopada
godz. 18:30 z filmem

Szczegóły na www.helios.pl

wieczór filmowy dla Pań

Do rady nadzorczej nie zostali 
powołani Hózef Czyczerski i Leszek 
Hajdacki. 

KGHM planuje zarobić w tym roku 
4,7 mld zł, bo po trzech miesiącach 
tego roku spółka ma już ponad 4 mld 
zł. Zysku. Zysk mógł być jeszcze wyż-
szy, gdyby nie podatek od kopalin.
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Śmierć na miejscu 
poniósł kierowca Opla 
Vectry, który zderzył się 
czołowo z ciężarowym 
Manem. Do zderzenia 
doszło na krajowej trójce 
ma pasie w kierunku Le-
gnicy na 383 kilometrze 
koło zjazdu na Gorzelin. 

Kierowcą Vectry był starszy 
mężczyzna z powiatu wrocław-

skiego. Jechał w kierunku Lubi-
na. Do wypadku doszło w środę, 
około po godz. 10. Dopiero o 14 
przywrócono częściowy waha-
dłowy ruch. 
Na miejscu utworzył się korek 
w obie strony. Stały w nim głów-
nie samochody ciężarowe, które 
nie miały możliwości zawróce-
nia. Policja zorganizowała ob-
jazd z Lubina przez Osiek, 
Pieszków, Raszówkę i Karczo-

wiska do Legnicy. Jednak spora 
część zmotoryzowanych wybie-
rała dalszą, ale pewniejszą trasę 
przez Prochowice. 
- Na miejscu pracował biegły 
z zakresu ruchu drogowego, 
prokurator, a także grupa docho-
dzeniowo-śledcza – informuje 
Jan Pociecha, oficer prasowy lu-
bińskiej policji. 
Działania ratownicze prowadzili 
na miejscu lubińscy strażacy. - 

Po bocznym uderzeniu w przód 
ciężarówki trzeba było wycią-
gnąć kierowcę. - Był zaklesz-
czony, dlatego przy pomocy na-
rzędzi hydraulicznych 
wycięliśmy boczne drzwi i ewa-
kuowaliśmy kierowcę z samo-
chodu – mówi Marek Kamiński, 
zastępca komendanta lubińskich 
strażaków. - Niestety mężczyź-
nie nie można było już pomóc.

(red) �

Droga śmierci znowu zabrała kierowcę

Wjechał pod ciężarówkę

SALA ZABAW

Pon. - Pt. 8.00 - 20.00

Sob. - Nd. 12.00 - 20.00 

Oferujemy :
*dwie godziny fantastycznej zabawy z 
animatorką
*paczkę dla każdego dziecka, która zawiera 
słodycze o wartości 25 zł
*tańce i śpiewy ze św. Mikołajem
*malowanie buźki, *malowanie buźki, kolorowanie włosów
*stroje dla każdego dziecka
*poczęstunek, napoje
*zabawę na dmuchanym boisku sportowym
*szaloną zabawę w nadmuchiwanych stro-
jach sumo
*dodatkowo zapraszamy do zakupu waty 
cukrowej

KOSZT ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ : 50 zł.
Serdecznie zapraszamy!
Zapisy trwają do dnia 5 grudnia.
Lubin, ul. Norwida 39
          Tel.  667 747 352

kUBUSIOWY

ZAKĄTEK
NOWA
KONSTRUKCJA!!!
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Kiedy w ubiegłym roku akcjo-
nariusze KGHM podjęli po-
dobną decyzję. Skarb państwa 
zdecydował, że związkowcy, 
których załoga wskazała jako 
swoich przedstawicieli w ra-
dzie nadzorczej nie zostali po-

wołani do tego gremium. 
(mimo ważnego wyboru zało-
gi, prawem wymagana jest 
również decyzja akcjonariu-
szy). Wtedy argumentowano, 
że wybrani przez załogę trzej 
związkowcy działali na szkodę 

spółki w związku z agresywną 
pikietą pod KGHM. Skutki 
tamtej awantury to ranny 
ochroniarz, zniszczone drzwi 
do biurowca KGHM i obrzuce-
nie członków zarządu puszką 
od piwa.
Dzisiaj wydaje się, że Skarb 
Państwa konsekwentnie z tego 
powodu nie chce widzieć w ra-
dzie organizatorów tamtejsze-
go protestu. W rezultacie do 
rady akcjonariusze powołali 
tylko Bogusława Szarka (NSZZ 
Solidarność).
Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku trzy centrale związkowe po 
niepowołaniu przedstawicieli za-
łogi do rady nadzorczej złożyły 
zawiadomienia w prokuraturze. 
Ta nie doszukała się znamion 
przestępstwa, a związkowcy 
swoją walkę o wejście do rady 
przegrali... Ostatecznie Sąd wy-
kreślił ich wtedy z ewidencji w 
której figurowali jako członko-
wie rady nadzorczej KGHM.

Prezydent Lubina błysnął 
dowcipem bo za brak 
flag na ulicach miasta 
na Święto Niepodległości 
obarczył mieszkańców, 
którzy mieli je w nocy 
ukraść...

- Flagi były w nocy rozwieszo-
ne, to mieszkańcy pokradli flagi 
– mówił Robert Raczyński. W 
redakcyjnym komentarzu do tej 
wypowiedzi stwierdzamy - to 
musiała być niezła nocna „juma” 
bo flag niemal nigdzie nie było. 
Zapewne lubinianie jak małpy w 
nocy włazili na słupy oświetle-
niowe. 
Dzisiaj nie ma już tajemnicy ta-
jemniczego zniknięcia flag. Mia-
sto kierowane przez Raczyńskie-
go najzwyklej w świecie 
wywiesiło ich za mało nie mówiąc 
ledwie co... bo jedynie 183 sztuki! 
Trudno się zatem dziwić, że naro-
dowych flag nie było widać na 
miejskich latarniach. Z oficjal-
nych dostępnych w Internecie spi-
sów wynika, że ulic mamy prawie 
170. Zatem można przyjąć jedna 
flaga na jednej ulicy...

Prezydentowi wypada pogratulo-
wać dowcipu, że flagi ukradli Lu-
binianie i dlatego nie było ich wi-
dać. Dopowiemy, że w sąsiedniej 
dziesięciokrotnie mniejszej i bied-
niejszej niż Lubin Ścinawie mia-
sto było porządnie i patriotycznie 
przystrojone. - Wywiesiliśmy po-
nad 220 flag mówi burmistrz An-
drzej Holdenmajer. - Było to wi-
dać na wielu ulicach. 
Na pewno przejeżdżający przez 
Ścinawę kierowcy to zauważyli 
skoro ilość flag rzuciła się w 
oczy mieszkańcom małego są-
siadującego z Lubinem mia-
steczka.  
W Lubinie też mogłoby tak być, 
ale ilość flag musiałaby ulec 
znaczącemu zwiększeniu. 

W Lubinie ukradli, a w Ścinawie wisiały

To nie ja,
to oni...

Będą kolejne wybory w KGHM?

Zaakceptowali 
tylko Szarka
Właściciele KGHM 
są konsekwentni. 

Głosami Skarbu 
Państwa do rady 

nadzorczej nie 
zostali powołani 
Hózef Czyczerski 

i Leszek Hajdacki. 
Akceptację 

akcjonariuszy zyskał 
tylko Bogusław 

Szarek.

Sylwester
w OBERŻY RATUSZ i LGOM

RATUSZ LGOM

tel./fax +48 (76) 722 22 76
tel./fax +48 (76) 722 22 77

„Oberża” RATUSZ
„Oberża” LGOM

www.oberza.lubinpex.com.pl

31.12.2012 r.
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Metoda filipińskiego uzdrawiania to mistycz-
na metoda leczenia pochodząca z Dalekiego
Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co po-
twierdzają liczni pacjenci Pana Clavera PE,
jednego z najlepszych uzdrowicieli filipiń-
skich na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodzi-
ny filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez in-
tensywną koncentrację wytwarza dużą energię
wokół swych rąk, która pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamie-
niach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach ser-
ca, chorobach oczu, nerwicach oraz chorobach kobiecych i in-
nych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po 2 wizytach zeszły kamienie
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza
badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel
w piersi oraz mięśniaki na narządach rodnych. Po 3 wizytach torbiel
wchłonęła się, a mięśniaki zanikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która doku-
czała mu od kilku miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po jednej wizycie u uzdrowiciela ustąpi-
ły mi bóle kręgosłupa oraz poprawił mi się wzrok na skutek ustabilizo-
wania poziomu cukru. Dziękuję za pomoc!!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

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

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208
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Perłą Wielką, po raz kolejny, 
został nagrodzony KGHM. 
Wyróżnienie przyznano 
w dziesiątej edycji rankin-
gu zorganizowanego przez 
redakcję anglojęzycznego 
magazynu ekonomicznego 
Polish Market. Kryteria 
klasyfikacji opracował In-
stytut Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk.

KGHM został wyróżniony Perłą 
Wielką przyznawaną firmom, 
których przychody w 2011 r. 
przekroczyły 1 mld zł. Nagrodę 
przyznano za konsekwentną 
realizację polityki i strategii 
przedsiębiorstwa oraz pozycję 
lidera wśród najbardziej 
dynamicznych i najbardziej 
efektywnych przedsiębiorstw 
w Polsce. Ponadto spółka 
otrzymała Perłę Polskiej 
Gospodarki w sektorze przed-
siębiorstw produkcyjnych i usłu-
gowych. - Doceniono nasze 

odważne myślenie i konsekwen-
cję w działaniu. Receptą na 
sukces jest wizja, konsekwen-
cja, dobre relacje z pracowni-
kami i zaufanie. To buduje 
wartość firmy. Dla KGHM to 
nagroda za wytrwałość w reali-
zacji naszej strategii i dążeń do 
tego aby być firmą globalną – 
mówi Herbert Wirth, prezes 
KGHM.
Ranking wyłaniający Perły 
Polskiej Gospodarki jest 
prowadzony na podstawie 
restrykcyjnych kryteriów 
opracowanych przez Instytut 
Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Także weryfika-
cja danych przedstawianych 
przez firmy biorące udział 
w rankingu, prowadzona jest 
pod nadzorem INE PAN. Do 
rankingu zgłosiło się ponad 2000 
przedsiębiorstw. - Zbiór ten 
obejmuje firmy, których 
przychody z całokształtu 
działalności gospodarczej 

w okresie roku wyniosły co 
najmniej 100 milionów złotych 
(Perły Duże) lub 1 miliard 
złotych (Perły Wielkie). 
Jednocześnie są to firmy, które 
spełniają z góry nadaną 
minimalną wartość następują-
cych kryteriów przyjętych przez 
Instytut Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk: 
dynamika przychodów, rentow-
ność sprzedaży, zadłużenie, 
stopa zwrotu brutto w akty-
wach, stopa zwrotu netto na 
kapitale własnym i wydajność 
pracy – mówi Krystyna Woź-
niak–Trzosek, wydawca 
i redaktor naczelny wydawnic-
twa Polish Market.
Tegoroczną, jubileuszową 
edycję rankingu objął honoro-
wym patronatem wicepremier 
i minister gospodarki, Walde-
mar Pawlak oraz prezes Polskiej 
Akademii Nauk prof. Michał 
Kleiber.

(red) �

KGHM Perła Gospodarki
Polska Miedź otrzymała prestiżowe wyróżnienie
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Wyniki rankingu opublikował 
dziennik Rzeczpospolita, który 
wspólnie z Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdro-
wia sprawdził 254 placówki 
z całej Polski, które wzięły 
udział w rankingu. Warunkiem 
przystąpienia do konkursu było 

wypełnienie szczegółowej an-
kiety zawierającej zagadnienia 
z dziedziny zarządzania, wypo-
sażenia placówek oraz sprawo-
wanej opieki medycznej nad 
pacjentami.
- Ten ranking jest najbardziej 
miarodajną ocena polskich szpi-

tali zarówno publicznych 
jak i niepublicznych - 
mówi Edward Schmidt 
prezes Miedziowego 
Centrum Zdrowia w Lu-
binie. - Nasi pacjenci 
oceniają nas na co dzień. 
Ten awans wynika z do-
skonalenia procedur jak 
i akredytacji, którą nie-
dawno otrzymaliśmy. 
Procedury medyczne jak 
i praca lekarzy i pielę-
gniarek zrobiły swoje. 
Szpital MCZ w ubie-
głym roku zajmował 
szóste miejsce w ran-
kingu, w tym znalazł się 
na drugim. Lepszy był 
tylko szpital w Plesze-

wie. Dodajmy,  ze ranking do-
tyczy niepublicznych szpitali 
zabiegowych, a tu konkurencja 
to nie byle kto. O najlepsze 
miejsca zabiegają placówki 
z uznanych ośrodków akade-
mickich i miast, w których sil-
nie rozwinięta jest specjalisty-
ka kliniczna. Mówimy tu 
o placówkach z Krakowa, 
Wrocławia, a także Warszawy. 
MCZ określany jest jako szpital 
który negocjuje z NFZ-em naj-
lepsze kontrakty i bardzo dużo 
inwestuje w swoje budynki jak 
i nowoczesny sprzęt medyczny. 
W ubiegłym roku ta należąca do 
KGHM medyczna spółka zain-
westowała ponad 23 mln zł.

(red) �

aktualności
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Ponad 20 lat doświadczeń w branży finansowej.

tel. 533 333 868, 533 300 968, 533 300 428
KTO PYTA - NIE BŁĄDZI! 

NIEZALEŻNY DORADCA BANKOWO-FINANSOWY

biuro@kredytytotu.pl

Ozł  opłat wstępnychOzł  dodatkowych prowizji

28

Rok temu był na szóstym miejscu w tym roku jest na drugim

MCZ wśród najlepszych w Polsce
Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie w rankingu dziennika Rzeczpospolita został uznany za jedną z najlepszych 
niepublicznych placówek w Polsce i najlepszą na Dolnym Śląsku.

MCZ określany jest jako szpital który 
negocjuje z NFZ-em najlepsze kontrakty 
i bardzo dużo inwestuje w swoje budynki 
jak i nowoczesny sprzęt medyczny.
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Tylko do końca roku
WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI!

                     * płytki ceramiczne
                     * dekory ścienne
                     * armatura sanitarna

Lubin, ul. Parkowa 7
Tel.  605 650 046

r e k l a m a

Takich emocji na sesji rady 
miejskiej nie było od czasu, kie-
dy w ubiegłym roku na wniosek 
prezydenta jego radni z Lubin 
2006 drastycznie podwyższyli 
opłaty za przedszkola. We wto-
rek na sesję przyszło kilkudzie-
sięciu uczniów i nauczycieli 
z Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących przy ul 
Komisji Edukacji Narodowej 
(szkoła na zakręcie). Wyrazili 
swoje niezadowolenie i przed-
stawili protest przeciwko likwi-
dacji szkół działających w ra-
mach ich placówki. Problemy 
ich szkoły z prezydentem Ro-
bertem Raczyńskim zaczęły się 
na początku tego roku. Wtedy 
w lutym swoim zarządzeniem 
określił wysokość naboru do po-
szczególnych szkół działających 
w ramach ZSZiO. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego gdyby nie 
określenie naboru na poziomie 
„zero”. „W praktyce decyzja 
Prezydenta Miasta Lubina do-
prowadziła do ograniczenia licz-
by oddziałów do 16 i pozbawiła 
pracy 10 osób” - napisali na-
uczyciele. Decyzja prezydenta 
była niezgodna z prawem. Po-
twierdził to i wojewoda, i sąd 
administracyjny. Można jednak 
powiedzieć, że zakaz naboru do 
placówki był pierwszym sygna-
łem, że w 45 roku swojej dzia-
łalności zawodowa szkoła za-
cznie się zwijać.
Co zatem robi prezydent, aby 
osiągnąć zamierzony cel? Do rady 
wnioskuje o podjęcie uchwał 
o zamiarze likwidacji placówek 
działających w ramach zespołu na 
zakręcie. Na wtorkowej sesji  pre-
zydent ponownie przegrał temat 
ZSZiO, ale można przypuszczać, 

że to nie koniec prób „załatwie-
nia” szkoły na zakręcie. Sprawa 
pojawi się na kolejnej sesji rady 
miejskiej. 
Zanim radni doszli do wniosku, 
że nad decyzją trzeba się jeszcze 
raz zastanowić na sali było gorą-
co. Mimo wyraźnych oporów 
przewodniczącego rady Andrze-
ja Górzyńskiego (Lubin 2006), 
przybyłych dopuszczano do gło-
su.

- Nie słyszeliśmy uzasadnienia 
do tego projektu – mówił Ma-
rian Grablewski, nauczyciel 
z ZSZiO. - Dlatego pytamy. Czy 
projekt prezydencki zwiększa 
możliwość dostępu do wiedzy 
młodzieży o zróżnicowanym 
poziomie intelektualnym albo 
środowiskowym? Nie! Czy ma 
wpływ na tworzenie równych 
szans edukacyjnych? Nie! Co 
z uczniami niepełnosprawnymi 
i klasami integracyjnymi? Tylko 
jedna szkoła średnia w Lubinie 
posiada warunki do tworzenia 
takich klas? Czy nowe placówki 
bez bazy i kadr odpowiednio 
przygotują młodzież do przy-
szłej pracy zawodowej? Śmiem 
wątpić! Co może mieć wspólne-
go fototechnik, technik budow-
nictwa z ekonomistą? To pomysł 
niezrozumiały i kuriozalny. Co 
z trzema klasami maturalnymi? 
Czy nauczyciele z Zespołu 
Szkół Sportowych (to szkoła 

podstawowa i gimnazjalna) będą 
potrafili kontynuować pracę pod 
kątem matury?
Projekt prezydencki wrzuca na-
sze klasy do innych zespołów 
szkół. Gdzie nasza młodzież bę-
dzie jedynie „przystawką”. Być 
może będą traktowani jako obcy. 
Przypominam, że najsurowszą 
karą w szkołach jest usunięcie 
ucznia z przeniesieniem go do 
innej szkoły. Jakim prawem 

mamy w taki sposób tych ludzi 
krzywdzić? A jaki los spotka 80 
pracowników ZSiO. Nikt tego 
nie próbował wyjaśnić. Dlacze-
go władze miasta odżegnują się 
od konsultacji społecznych?
Na pytania odpowiadał Andrzej 
Pudełko (dawniej naczelnik 
oświaty i audytu, a teraz doradca 
prezydenta z prawomocnym 
wyrokiem za urzędnicze błędy). 
Niestety nie rozwiały one wąt-
pliwości. Zebrani na sesji do-
wiedzieli się jednak, że na bazie 
dotychczasowej szkoły ma po-
wstać szkoła mistrzostwa spor-
towego. Obok niej nadal działa-
łyby doskonale wyposażone 
pracownie i warsztaty do prak-
tycznej nauki zawodu.
Radny Olszowiak wniósł o ode-
słanie projektu do prezydenta, 
ale radni Lubin 2006 nie zgodzi-
li się na to. Górzyński, chciał 
zamknąć dyskusję i przejść do 
głosowania zamiaru likwidacji 

szkół, ale Olszowiak zdążył zło-
żyć jeszcze jeden wniosek. 
Chciał, aby dopuszczono do 
głosu niepełnosprawnego ucznia 
likwidowanej szkoły Macieja 
Wiśniewskiego. Górzyński 
stwierdził – Nie, nie, nie. Olszo-
wiak przerwał mu – złożyłem 
wniosek formalny. Pan może 
mówić nie, ale złożyłem wnio-
sek. W głosowaniu 10 radnych 
poparło wniosek opozycyjnego 
radnego. Uczeń wszedł na mów-
nicę. Mówił z trudem. - Sza-
nowni państwo. Oburzyły mnie 
słowa radnego Wojtyczki, który 

pracuje w szkole. Słusznie on 
zauważył, że został wybrany 
jako drugi w mieście, a teraz 
mówi, że walczy o dobro Lubina 
– mówił Wiśniewski. Uczeń 
przypomniał mu, że radny ma 
reprezentować mieszkańców, 
a nie dobro Lubina. - Pan powi-
nien być przeciw likwidacji! 
Taki sam apel skierował do po-
zostałych radnych. 
Jego wypowiedź nauczyciele 
i koledzy ze szkoły nagrodzili 
głośnymi brawami. Opozycyjna 
radna Ksenia Dowhań-Domańska 
zaproponowała, aby głosowanie 

nad uchwałą było jawne i imien-
ne. Niestety większość radnych 
Lubin 2006 nie chciała tej jawno-
ści. Przewodniczący ponownie 
chciał zamknąć dyskusję, ale za-
nim to uczynił zgłosił się Zbi-
gniew Warczewski (Lubin 2006) 
– Mam propozycję. Abyśmy po-
nownie zwrócili się do komisji 
oświaty o wydanie opinii w tej 
sprawie. W głosowaniu wniosek 
zyskał akceptację. Temat likwida-
cji szkół działających w ZSZiO 
został oddalony w czasie – przy-
najmniej na razie.

Piotr Krażewski �

Nauczyciele i uczniowie zbulwersowani brakiem konsultacji

Szkoła uratowana - na razie
Na zasadzie „nakazu” najpierw niezgodnie z prawem prezydent ograniczył nabór do szkoły na 
zakręcie, a teraz jego radni z Lubin 2006 próbowali rozpocząć likwidację.

Decyzja prezydenta była niezgodna 
z prawem potwierdził to i wojewoda, 

i sąd administracyjny

KOŁNIERZE Z LISA, KAMIZELKI,
CZAPKI, GALANTERIA SKÓRZANA

Pon - Pt 9:00-17:00, Sob 9:00-14:00

PROMOCJE -10% -20% -30%
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Ratownicy jechali z włączonymi sygnałami

Uczniowie SP3 w Ścinawie, dbają o ekologię

Reklama w LubinExtra!
tel.: 603 155 338; reklama@lubinetxra.pl

Gotówka, konsolidacja – do 200 tys.  na 10 lat, 

 

- Należy opóźniać przy-
gotowania do budowy 
kopalni odkrywkowej 
– mówi Piotr Borys 
lubiński eurodeputowany. 
Trzeba to robić metodą 
małych kroków.

W ocenie eurodeputowanego 
kluczowe dla Zagłębia Miedzio-
wego jest doprowadzenie do 
rozpoczęcia budowy S-3. - W 
tym roku gotowa będzie kom-
pletna dokumentacja tej inwe-
stycji, a z informacji uzyskanych 
od ministra transportu pieniądze 
na inwestycje będą przygotowy-
wane w na kolejny okres finan-
sowania budowy dróg w 2015 
roku. 
O budowie drogi szybkiego ru-
chu S-3 Lubawka-Legnica i Le-
gnica-Nowa Sól pisaliśmy w 
LubinExtra! ze szczegółami kil-
ka tygodni temu.
- Ta droga jest wpisana do planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego kraju i naszym wspólnym 

zadaniem jest utrzymanie w pla-
nach jej budowy – mówi Borys. 
Aby oddalić widmo kopalni od-
krywkowej potrzebna jest nam 
metoda małych kroków. To bu-
dowa S-3, która będzie finanso-
wana ze środków europejskich, 
odwlekanie w czasie budowy 
kopalni choćby przez sprawdze-
nie skutków oddziaływania od-
krywki  i szukanie nieinwazyj-
nych metod wykorzystania złoża 
w przyszłości. 
Borys widzi jednak zagrożenie 
dla regionu, ponieważ niektóre 
samorządy zabiegają o przesu-
nięcie przebiegu drogi S-3 bliżej 
granicy. - Jeżeli ich głos zosta-
nie wysłuchany to będzie jasny 
sygnał, że odkrywka może stać 
się faktem.
Piotr Borys nie chce wierzyć, 
aby było to możliwe, bo na przy-
gotowanie dokumentacji całej 
inwestycji, czyli nowej dolno-
śląskiej drogi o długości 150 km 
(Lubawka-Nowa Sól) wydano 
już 200 mln zł.

Przewróciło karetkę
Pogotowie jako pojazd uprzy-
wilejowany wjechało na skrzy-
żowanie AL Niepodległości 
z ul. Armii Krajowej na czer-
wonym świetle. Ratownicy je-
chali z włączonymi sygnałami 
dźwiękowymi i świetlnymi na 
pilne wezwanie. Na skrzyżo-
wanie wjechało na nie również 
BMW. Miało zielone światło. 
Doszło do zderzenia i ambu-
lans przewrócił się. W BMW 
wystrzeliły wszystkie podusz-
ki włącznie z kurtynami bocz-
nymi. 
Do szpitala trafiły trzy osoby 
w tym kierowcy pojazdów 

i pasażerka BMW. Na szczę-
ście nikomu nic poważnego się 
nie stało. 
Policjanci nie mieli wątpliwo-
ści co do przyczyn kolizji. Ka-
retka jako pojazd uprzywilejo-
wany mogła wjechać na 
skrzyżowanie na czerwonym 
świetle, ale jej kierowcę mimo 
tego obowiązują zasady zacho-
wania szczególnego bezpie-
czeństwa. Zgodnie z tym choć 
kierowca BMW mógł nie za-
uważyć uprzywilejowanego 
samochodu to kierujący karet-
ką ratownik odpowiada za zde-
rzenie.

Karetka pogotowia ratunkowego jechała na sygnałach na wezwanie ul. Niepodległości w kierunku
ul. Paderewskiego. Uderzyło w nią BMW, które na skrzyżowanie wjechało na zielonym świetle.

W ramach projektu 
uczniowie postanowili 
uporządkować teren 
przylegający do cmenta-
rza. - Przechodziliśmy tędy 
i zauważyliśmy, że jest tu 
bardzo dużo śmieci – mówi 
Remigiusz Reszka, nauczy-
ciel matematyki w SP 3 
w Ścinawie. – Teraz 
przyszliśmy uporządkować 
ten teren. 
Nauczyciel dodaje, że 
w ramach realizowanego 
w szkole projektu wyszuki-
wane są miejsca, gdzie 
tworzą się dzikie wysypiska 
śmieci. - Informację o nich 
przekażemy do Urzędu 
Miasta i Gminy. Będą 
przygotowane dokładne 
opisy i mapki.
W trakcie godzinnego 
spaceru wzdłuż ogrodzenia 

cmentarza w Ścinawie 
uczniowie uzbierali śmieci, 
które trafiły do dziesięciu 
dużych worków. - Mamy 
wypalone znicze, puste 
wkłady do zniczy. Jest 
dużo butelek po alkoholu, 
plastików, szmat i karto-
nów – mówią uczniowie 
z klas IV, V  oraz VI 
i dodają. -Widać, że wiele 
z tych rzeczy było wyrzu-
canych przez płot z cmen-
tarza.
Uczniowie dokładnie 
udokumentowali to co 
zebrali do worków na 
śmieci. Dodajmy, że 
porządkowali teren na 
odcinku zaledwie 60 
metrów, a wypełnili 
dziesięć dużych worków  
na śmieci.

(red) �

Sprzątali pod cmentarzem
Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
realizowany jest w ramach Projektu Ekologia.

Budowa S-3 wyeliminuje odkrywkę?

Małymi
krokami

25%

Grota Solna
ZAPRASZA 

DO SALONU KOSMETYCZNEGO 
na zabiegi po PROMOCYJNYCH 
CENACH - AŻ                 TANIEJ!!!

Tel.  795 549 775
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Wójt nie zgadza się na wpisanie ochrony złoża

Mieszkańcy gminy Lubin wno-
sili do samorządu o zmiany pla-
nów w Chróstniku. Kiedy urząd 
przystąpił do poprawiania doku-
mentacji od Wojewody Dolno-
śląskiego otrzymał pismo przy-
pominające, że do końca 2013 
roku w dokumentach planistycz-
nych gminy mają znaleźć się 
zapisy o ochronie złoża. - W 
prawie geologicznym i górni-
czym jest już zapis, że jeśli 
otrzymamy dokumentację geo-
logiczną bez zastrzeżeń, to 

mamy dwa lata, licząc od 1 
stycznia 2012 roku na zapisanie 
w studium gminy ochrony zło-
ża.
Wójt wskazuje, jednak, że jest 
pewien problem. Przygotowanie 
dokumentu to wydatek rzędu 
kilkuset tysięcy złotych, a w do-
kumentacji geologicznej nie 
wykazano wszystkich miejsco-
wości leżących na brunatnym 
złożu. - Poprosiliśmy zatem o 
wyjaśnienie, co w takim razie 
jest do objęcia ochroną. Gmina 

otrzymała odpowiedź, że nową 
dokumentację geologiczną przy-
gotuje inwestor. Tymczasem z 
informacji z ministerstwa go-
spodarki wynika, że zaintereso-
wanego przynajmniej jak na ra-
zie nie ma. Jest jeszcze jeden 
problem wprowadzenia ochro-
ny. Wynika z niespójności doku-
mentów. Aby wprowadzić 
ochronę złoża musi być rozpo-
rządzenie ministra gospodarki z 
wykazem złóż strategicznych. 
Tymczasem powstanie ono do-

piero pod koniec 2013 roku. W 
gminie zastanawiają się zatem 
co mają wpisać w dokumentach 
planistycznych. Wójt zapowia-
da, że zamierza się zbuntować i 
oczekiwanych przez wojewodę 
zapisów nie wprowadzi. - Bę-
dzie się to zapewne wiązało z 
zarządzeniem zastępczym woje-
wody, który samodzielnie doko-
na zapisów, których my nie 
chcemy – mówi wójt Rogow-
ska.

(pit) �

Zapowiadają bunt
Wójt gminy Lubin zapowiada, że nie zamierza wprowadzić do dokumentów 
planistycznych gminy zapisów o ochronie złoża. Jest przekonana, że Rada Gminy, która 
trzy lata temu decydowała o przeprowadzeniu antyodkrywkowego referendum, zrobi 
dokładnie to samo.

Dużo szczęścia miały dwie kobiety 
jadące Audi a-4 na Al. Kaczyńskiego 
na wysokości ul. Bolesławieckiej. 
W ubiegłym tygodniu w pierwszy 
dzień mgieł ich auto wpadło 
w poślizg i zatrzymało się na 
ulicznej lampie.
Warunki do jazdy były niesprzyjają-
ce - temperatura poniżej zera, 
mgła i śliska droga. Samochód 
„zatańczył” na drodze na skrzyżo-
waniu Al. Kaczyńskiego z Bolesła-
wiecką i za skrzyżowaniem w kie-
runku centrum po skoszeniu betono-
wego słupka informującego 
o podziemnych sieciach i znaku 
z ograniczeniem do 60 km/h pojazd 
zatrzymał się na poboczu i ulicznej 
lampie, która wygięła się i nadaje 
do wymiany. 
Kobietom na szczęście nic się nie 
stało. Na drodze przez kilkanaście 
minut zajęty był jeden pas ruchu.

Było ślisko!

ogłoszenia drobne
Chcesz zamieścić ogłoszenie drobne? 
Wejdź na www.lubinextra.pl kliknij 
w zakładkę OGŁOSZENIA, zarejestruj 
się i dodaj ogłoszenie, a bezpłatnie 
opublikujemy je w dwutygodniku 
LubinExtra!

AUTO ROZBITE i CAŁE kupię. Kupię auto 
niesprawne, stare, rozbite, bez 
przeglądu i OC. Własny transport. 
Gotówka i dokumenty od ręki. Powiaty 
lubiński i głogowski. Tel. 535-545-451

ODSTĄPIĘ LUB WYNAJMĘ BAR 
W CENTRUM LUBINA. Koszt odstąpienia 
– 40 000 PLN netto / koszt najmu – 
2200 PLN netto / mc. Kontakt – 505 992 
505, 697 762 323

SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCYJNY 400 
m2 (piekarnię) - wyposażony we 
wszystkie urządzenia do produkcji. 
Cena: 430 000 PLN . Możliwość 
negocjacji. Tel. 76 8436012

Ogłoszenia MULTI-PRO

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 16ar 
w Koźlicach, media - kanalizacja, 
(woda, prąd i gaz w pobliżu). CENA: 71 
000zł. 

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 10ar KOŹLICE. 
Media - kanalizacja, woda, (prąd, gaz 
w pobliżu). CENA: 75 000zł. 

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 10ar KOŹLICE. 
Media - kanalizacja, woda, prąd (gaz 
obok działki). CENA: 78 000zł. 

DOM DO WYNAJĘCIA 360m2 LUBIN. 
Wolnostojący, jednopiętrowy. CENA 
WYNAJMU: 2 500zł/mc. 

DOM NA SPRZEDAŻ 126,5m2 OBORA. 
Parterowy z poddaszem użytkowym, 
działka 8,5ar. CENA: 320 000zł. 

DOM DO WYNAJĘCIA 152,36m2 LUBIN. 
Jednopiętrowy, działka o pow. 3,16ar. 
CENA WYNAJMU: 2 600zł/mc.

DOM NA SPRZEDAŻ 186m2 LUBIN. 
Podpiwniczony, z garażem, działka 
459m2. CENA: 750 000zł.

DOM NA SPRZEDAŻ 92m2 LUBIN. 
Parter- usługi, piętro-pow. mieszkalna. 
CENA: 321 000zł + VAT.

DOMY NA SPRZEDAŻ LUBIN-MAŁOMICE. 
Stan surowy otwarty, pow. 
185,87m2-217,17m2. CENA za 1 dom: 
300 000zł.

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 120m2 
LUBIN. Lokal można wykorzystać na 
biuro. CENA: 2 460zł / mc.

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 49,9m2 
LUBIN II p. w bloku IV piętrowym. 
CENA: 137 000zł. 

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 53,9m2 
LUBIN. 3-pok., II p. GOTOWE DO 
ZAMIESZKANIA. CENA: 189 000zł.

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 63,8m2 
LUBIN, IX p. w wieżowcu XI piętrowym. 
CENA: 170 000zł

LOKAL DO WYNAJĘCIA 146m2 LUBIN, na 
Przylesiu. DOSTĘPNY OD 01.12.2012r. 
CENA: 3 500zł + VAT.

LOKAL NA SPRZEDAŻ 106m2 LUBIN. 
Atrakcyjna lokalizacja – blisko 
centrum. CENA: 320 000zł.
PAWILON DO WYNAJĘCIA 72,8m2 

LEGNICA. CENA: 3 000zł. ISTNIEJE 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU - CENA: 500 000zł.

LOKAL DO WYNAJĘCIA 55,9m2 LUBIN. 
CENA: 2 100zł + VAT/miesiąc + media 
- zużycie wg liczników.

LOKAL NA SPRZEDAŻ 55,9m2 LUBIN. 
CENA: 260 000zł + VAT. MOŻLIWOŚĆ 
WYNAJMU - 2 100zł + VAT/mc + media.

LOKAL NA SPRZEDAŻ 92m2 LUBIN. 
Działka 1,91ar. Lokal dwukondygnacyj-
ny. CENA: 321 000zł + VAT. 

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ 13ar KRZECZYN 
WIELKI. W cichej okolicy, w pobliżu 
lasy. CENA: 90 000zł. 

DZIAŁKI USŁUGOWE NA SPRZEDAŻ 
LEGNICA, 100ar i 41,90ar. CENA: 60zł/
m2 + VAT. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ 11ar RASZÓWKA. 
Cicha okolica, bliskość lasów. CENA: 4 
200zł/ar. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ 8ar PIESZKÓW. 
CENA: 6 000zł/ar. Możliwość zakupu 
z got. projektem. CENA: 115 000zł. 

Powyższe ogłoszenia informacja 
w biurze MULTI-PRO. TEL: 604 
52 94 40 www.nieruchomosci-
multipro.pl

Pomóż dzieciom
Gotowe paczki, słodycze, zabawki czy przybory szkolne – 
wszystko co może sprawić radość dzieciom można od ponie-
działku przynosić do Urzędu Pocztowego w Ścinawie. 
Od tego dnia ścinawscy pocztowcy rozpoczynają akcję zbiórki 
artykułów do paczek mikołajkowych i gwiazdkowych. Zostaną 
przekazane dla dzieci z Domu Dziecka w Ścinawie. 
Akcja prowadzona będzie do 4 grudnia w godzinach od 8.30 do 
17.30. 
Dodajmy, że w poniedziałek ścinawską pocztę odwiedzą dzieci 
z miejskiego przedszkola. Pomogą w świątecznym udekorowa-
niu Poczty.

Ścinawscy pocztowcy zbierają na mikołajki

Komfortowe warunki, nowa-
torskie formy terapii po-
zwalają osobom cierpiącym 
szybko wrócić do zdrowia.

Terapia antydepresyjna jest bar-
dzo skuteczna. Arcus jest pierw-
szym w Wielkopolsce prywatnym, 
profesjonalnym i jedynym ośrod-
kiem, który w ramach pobytów 
stałych zajmuje się terapią ner-
wic i depresji.
Na miejscu stworzono komforto-
we warunki, a proponowane no-
watorskie formy terapii sprawia-
ją, że cierpiące osoby wracają do 

zdrowia i odkrywają na nowo 
wartości, które pozwalają im  do-
świadczyć życia człowieka szczę-
śliwego.
Szacuje się, że tylko w Polsce 
uzależnionych może być około 
dwóch milionów osób, a depresja 
nazwana została czwartą, najpo-
ważniejszą chorobą cywilizacyj-
ną na świecie. Światowa Organi-
zacja Zdrowia prognozuje, że 
liczba chorych na depresję bę-
dzie wzrastać, a ilość pacjentów 
zarejestrowanych w gabinetach 
lekarskich i terapeutycznych zda-
je się potwierdzać te prognozy. 

Depresja czy uzależnienie  od al-
koholu ciągle kojarzą się z czymś 
czego należy się wstydzić i oba-
wiać. Bywa, że ludzie latami „zo-
stają” sami z cierpieniem, które-
go można uniknąć.
Dzisiaj alkoholik to nie tylko 
brudny człowiek, od którego czuć 
alkohol, lecz także menadżer, 
prawnik, lekarz, ksiądz... Depre-
sja jest chorobą w większości 
uleczalną, a nad alkoholizmem 
można zapanować. 
„Arcus” pięknie położony, w pobli-
żu Poznania, oferuje jakość usług, 
z których osoby przyzwyczajone 

do europejskiego standardu z pew-
nością będą zadowolone. 
Intensywność działań doświad-
czonych terapeutów i specjali-
stów od spraw leczenia uzależ-
nień sprawia, że bardzo skutecz-
na okazała się terapia stacjonarna 
w ramach kilkutygodniowego po-
bytu w placówce. Ośrodek „Ar-
cus” zajmuje się terapią: proble-
mów w związkach (rozstania, 
zdrady, trudności w komunika-
cji), problemów związanych 
z utratą zdrowia, śmierci bliskiej 
osoby, stanu braku akceptacji 
siebie, kompleksów, trudności 

w relacjach z innymi, depresji 
(brak motywacji, uczucia lęku, 
smutku, kłopotów ze snem), sa-
motności i leczeniem uzależnień 
od alkoholu, leków, gier, kompu-
tera, Internetu, zakupów i pracy, 
osób współuzależnionych.
Ośrodek ‘Arcus” zapewnia całko-
witą dyskrecję dla wszystkich, któ-
rzy skorzystają z jego pomocy.

Jak wygrać z depresją?

Golczewo koło Poznania
tel. +48 61 66 754 66
kom. 602 735 764
www.arcus-psychoterapia.pl
www.arcus-uzaleznienia.pl

r e k l a m a

Alkoholik to nie tylko bezdomny, ale również menedżer, lekarz i ksiądz
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Przez nowy podatek zysk realnie mniejszy o 800 mln zł

Miliard za kopaliny
Rada Nadzorcza Pol-
skiej Miedzi zarządziła 
wybory na członka 
zarządu KGHM, który 
będzie reprezentował 
załogę. Odbędą się w 
dniach 13-14 lutego 
przyszłego roku.

Zgodnie z regulaminem wybo-
rów czynne prawo wyborcze 
mają pracownicy spółki. Kan-
dydaci na członka zarządu mu-
szą  uzyskać pisemne poparcie 
co najmniej 15 proc. zatrudnio-
nych pracowników. Lista kan-
dydatów zostanie zamknięta w 
połowie stycznia. Jak informu-
je biuro prasowe spółki, wybo-
ry odbędą się jeżeli w ustalo-
nym terminie zgłoszony będzie 
przynajmniej jeden kandydat 
spełniający wymogi formalne.
Na członka zarządu wybrany 
zostanie kandydat, który otrzy-

ma bezwzględną większość 
ważnie oddanych głosów, o ile 
w głosowaniu weźmie udział 
co najmniej 50 proc. załogi. W 
przypadku, gdy żaden z kandy-
datów nie otrzyma wymaganej 
większości głosów, Komisja 
Wyborcza  zarządzi w terminie 
dwóch tygodni od daty sporzą-
dzenia protokołu, drugą turę 
głosowania, z udziałem dwóch 
kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. Na 
członka zarządu wybrany zo-
stanie kandydat, który uzyska 
bezwzględną większość waż-
nie oddanych głosów, o ile w 
głosowaniu weźmie udział co 
najmniej 50 proc. pracowni-
ków spółki. 
Będą to drugie wybory przed-
stawiciela załogi KGHM do 
zarządu. Kilka lat temu wice-
prezesem reprezentującym za-
łogę był Wiktor Błądek.

31,79 proc akcji KGHM 
posiada Skarb Państwa. 
Poza publicznym udzia-
łowcem nie ma żadnej 
instytucji, która miałaby 
co najmniej 5% akcji.

Na dzień 13 sierpnia tego roku 
poza Skarbem Państwa nie była 
żadnego akcjonariusza który 
posiadałby min. 5 proc akcji 

miedziowej spółki. To oznacza, 
że Skarb Państwa jest najwięk-
szym udziałowcem giełdowej 
spółki i posiada obecnie 63 589 
900 akcji KGHM Polska Miedź 
S.A. - co stanowi 31,79% kapi-
tału zakładowego i daje prawo 
do takiej samej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu 
KGHM.

(red) �

Kupiona przez KGHM 
kanadyjska spóła zaro-
biła w ciągu pierwszych 
dwóch kwartałów 89 
mln USD. Wzrost przy-
chodów to efekt wyższej 
sprzedaży i korzystniej-
szych cen miedzi. 

Na wzrost zysku netto pozy-
tywny wpływ miały także 
transakcje zabezpieczające 
kurs walutowy.Jednak w przy-
padku KGHM International, 
najistotniejszy spodziewany 
potencjał to budowa kopalni 

Sierra Gorda. - W tym projek-
cie pracuje około trzech tysięcy 
osób. Zrealizowano już 75 
proc. szczegółowych prac in-
żynieryjno–projektowych - 
mówi Herbert Wirth, prezes 
KGHM Polska Miedź. 
Do końca trzeciego kwartału 
2012 wydatki inwestycyjne na 
ten projekt wyniosły 1,1 mld 
USD, w tym ze strony KGHM 
International 0,28 mld USD. 
Uruchomienie produkcji 
w Sierra Gorda w Chile plano-
wane jest w 2014 roku.

(red) �

W konferencji inaugurującej 
Think Tank wzięło udział ponad 
200 przedstawicieli polskiego 
biznesu. Projekt „Poland, Go 
Global !” powstał z myślą o pol-
skich firmach, które coraz czę-
ściej planują ekspansję na zagra-
niczne rynki. Ma on pomagać 
w wymianie informacji oraz 
promocji wiedzy teoretycznej 
i praktycznej dotyczącej interna-
cjonalizacji przedsiębiorstw 
i innych podmiotów życia go-
spodarczego. 
KGHM, po przejęciu kanadyj-
skiej spółki Quadra FNX, ma 
wiele cennych doświadczeń 
w tym zakresie. Transakcja ta, 
dzięki której spółka stała się 
globalnym graczem, była bardzo 
dobrze oceniona przez rynek. 
Podkreślali to uczestnicy konfe-
rencji inaugurującej „Poland, 
Go Global !”, którą zorganizo-
wano 12 listopada w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. - 
Ta transakcja była niesłychanie 
skomplikowana, wymagała wie-
lu decyzji po obu stronach, 
i w przedsiębiorstwach, i w ad-
ministracji, ale wszystko poszło 
bardzo gładko. Było to zrealizo-
wane po mistrzowsku – mówił 
Wiesław Rozłucki z Rotschilda. 
- Z jednej strony mówimy, co 
możemy zrobić dla firm i w ja-
kim zakresie, a z drugiej zapra-
szamy do tworzenia wspólnych 
grup interesów w krajach, w któ-
rych KGHM zainwestował – 
wyjaśniał Herbert Wirth, prezes 
KGHM Polska Miedź S.A.- 

Fundamentem współpracy jest 
oczywiście rachunek ekono-
miczny. KGHM chce od pol-
skich firm dostać konkurencyjną 
ofertę współpracy polegającą na 
dostarczeniu produktów i usług 
do tych projektów, w których 
uczestniczy. Jednocześnie firmy 
będą mogły promować swoje 
usługi u innych odbiorców
To są  przede wszystkim rynki 
w Chile, Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych oraz w Niem-
czech, czyli zarówno projekty 
KGHM jak i KGHM Internatio-
nal.
Uczestnicy konferencji dyskuto-
wali m.in. na temat potencjal-
nych kierunków inwestycji pol-

skich firm, strategii ekspansji, 
pozycji polskich marek w świe-
cie. Z raportu firmy doradczej  
PwC z maja br. wynika, że wiel-
kość bezpośrednich inwestycji 
polskich za granicą od 2004 
roku dynamicznie rośnie. 
W ubiegłym roku łączne skumu-
lowane przepływy polskich 
przedsiębiorców za granicą wy-
niosły blisko 45 mld dolarów. 
Zdaniem Jacka Sochy z PwC 
będziemy świadkami wchodze-
nia kolejnych firm na zagranicz-
ne rynki.
- Polskie firmy potrzebują no-
wych rynków zbytu, dla niektó-
rych Polska staje się za mała. Po 
drugie, część firm polskich ma 

strategię stawania się firmami 
globalnymi, w związku z czym 
muszą rozpocząć ekspansję za 
granicą. Po trzecie, wejście 
z bezpośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi jest bardziej 
opłacalne i lepsze niż eksport – 
podkreśla Jacek Socha.
Think Tank „Poland, Go Global 
!” będzie organizował m.in. kon-
ferencje naukowe i warsztaty 
szkoleniowe. Przygotowywane 
będzie także specjalne, cykliczne 
wydawnictwo. Uruchomiona zo-
stała już strona internetowa pod 
adresem www.polandgoglobal.
plwww.polandgoglobal.pl  z in-
formacjami na temat podejmowa-
nych inicjatyw.  

KGHM planuje zarobić 
w tym roku 4,7 mld zł, bo 
po trzech miesiącach tego 
roku spółka ma już po-
nad 4 mld zł zysku. Zysk 
mógł być jeszcze wyższy, 
gdyby nie podatek od 
kopalin. 

- Ta nowa pozycja kosztowa 
wpłynęła w ponad 800 mln zł na 
obniżenie łącznego wyniku naszej 
firmy po dziewięciu miesiącach – 
mówi Włodzimierz Kiciński, wi-
ceprezes KGHM. 
Dodajmy, że firma zapłaciła już 
ponad miliard złotych podatku 
i zapłaci jeszcze około 400 mln. 
zł. To mniej niż zakładał minister 

finansów, bo planował, że w tym 
roku do budżetu państwa z podat-
ku od kopalin wpłynie 1,8 mld zł. 
Wpłata będzie jednak o około 400 
mln zł mniejsza. Nie zmienia to 
faktu, że w przyszłorocznych za-
łożeniach budżetowych państwa 
podatek od niektórych kopalin 
(czytaj tylko miedzi i srebra) ma 
wynosić 2,2 mld zł. 
Władze KGHM liczą, że resort 
finansów dokona przeglądu 
skutków tego obciążenia dla 
spółki. -  Jesteśmy zwolennika-
mi wprowadzenia podatku, ale 
na pewno nie mechanizmu, któ-
ry nim powoduje – mówi wice-
prezes Kiciński. – Oczekujemy, 
że Ministerstwo Finansów bę-

dzie w stanie odnieść się do 
tego, w jaki sposób działa ten 
podatek, do tego, w jaki sposób 
można skutecznie mieć przy-
chody, ale ułatwić życie tak 
istotnemu producentowi miedzi, 
jakim jest KGHM.

Przypomnijmy, że Polska Miedź 
odprowadza podatek do budżetu 
państwa od kwietnia tego roku. 
Firma jest dzisiaj  dziewiątym 
producentem miedzi na świecie. 
Zajmuje też czwartą pozycję 
pod względem wielkości kon-
trolowanych zasobów tego su-
rowca. W ciągu trzech kwarta-
łów produkcja miedzi w Grupie 
Kapitałowej KGHM osiągnęła 
poziom 500 tys. ton.  – To bę-
dzie kolejny dobry rok dla 
KGHM – mówi Włodzimierz 
Kiciński, wiceprezes spółki. - 
I to mimo nowego kosztu, jakim 
jest podatek od wydobycia nie-
których kopalin.

(red) �

Polska Miedź wspiera projekt promowania polskiej gospodarki

Pomogą
zaistnieć w świecie
Z inicjatywy KGHM ruszył Think Tank promujący ekspansję zagraniczną polskich firm. 
„Poland, Go Global!” to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z ICAN Institute.

Firma wypracowuje pierwszy

zysk w polskiej grupie

Nie ma większego akcjonariusza

Nie ma większego akcjonariusza

89 mln USD
z Kanady

Skarb
ma najwięcej

Wybiorą
prezesa
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Wielka szansa na udział w finałach Mistrzostw Polski
Pawłowski bohaterem meczu w Zabrzu

Zima nie przeszkadzaDrużyna
miedziowych
zrehabilitowana

W Pucharze Wintertoto 
najbardziej aktywne ligi 
walczyć będą o „dzikie 
karty” na półfinały Mi-
strzostw Polski Playarena 
2013. 

Wśród nich są także trzy lubińskie 
klasy rozgrywkowe, które uzna-
wane są za jednych z faworytów. 
Głównym założeniem zimowego 
pucharu jest rywalizacja ponad 
100 lig Playarena w liczbie roz-

grywanych meczów. Nazwa „Pu-
char Wintertoto” została zaczerp-
nięta z rozgrywanego jeszcze 
niedawno w Europie Pucharu In-
tertoto, którego zwycięzcy otrzy-
mywali dodatkową przepustkę do 
europejskich pucharów. Podobnie 
jest w przypadku Pucharu Winter-
toto, gdyż jego triumfatorzy wal-
czą o „dzikie karty” na półfinały 
Mistrzostw Polski Playarena 
2013.
Wyjątkowy dla Pucharu Winter-

toto jest fakt, że biorą w nim 
udział poszczególne ligi - nie mia-
sta. Daje to szansę na zdobycie 
„dzikiej karty” zespołom z niż-
szych klas rozgrywkowych Play-
arena. Jeżeli okaże się, że zimo-
wych miesiącach najaktywniejsza 
będzie lubińska trzecia liga, to 
właśnie jej przedstawiciel dosta-
nie szansę gry w półfinałach Mi-
strzostw Polski Playarena. Prze-
pustkę do Mistrzostw Polski 
Playarena otrzymają dwie najak-

tywniejsze ligi Final Four. Na kra-
jowe finały pojadą mistrzowie 
zwycięskich lig.
- Puchar Wintertoto jest wielką 
szansą na udział w finałach Mi-
strzostw Polski Playarena dla zu-
pełnie nowych w rozgrywkach 
drużyn. Wystarczy dołączyć do 
jednej z lubińskich lig biorących 
udział w Pucharze i przyczynić 
się do jej wzmożonej aktywności. 
– podkreśla Adam Michalik, Am-
basador Rozgrywek w Lubinie.

11. kolejka T-Mobile 
Ekstraklasy ułożyła się 
po myśli KGHM Za-
głębia Lubin. Piłkarze 
grali w Zabrzu z tam-
tejszym Górnikiem, 
który zajmuje miejsce 
w pierwszej piątce. 

Ekipa Pavla Hapala ograła 
rywali 2:0, a obie bramki 
zdobył Szymon Pawłowski. 
Po ostatniej porażce 
z Podbeskidziem Bielsko-
Biała mecz w Zabrzu nie 
zapowiadał się zbyt 
różowo. Jednak jeszcze 
raz piłkarze Zagłębia 
zaskoczyli swoich kibiców. 
Poniżej prezentujemy co 
miał do powiedzenia 
trener Miedziowych po 
spotkaniu. 
 Pavel Hapal (trener 
Zagłębia): Jestem 
zadowolony z wyniku - to 
jasne, ale jestem też 
zadowolony z gry. Po 
wygranej ze Śląskiem 
obraliśmy dobry kierunek. 

Nie gramy źle, ale 
strzelamy mało bramek 
i mamy mało punktów. 
Dobrze graliśmy z Podbe-
skidziem, ale nie potrafi-
liśmy tego przełożyć na 
punkty. Dziś podeszliśmy 
do rywala taktycznie, nie 
zostawiliśmy za dużo 
miejsca, bo wiadomo że 
piłkarze Górnika mają 
dużą jakość. Wykorzysta-
liśmy dwie sytuacje i to 
wystarczyło do zwycię-
stwa, z którego jestem 
bardzo zadowolony.

(red) �
 �

KGHM Zagłębie Lubin: 
24. Michał Gliwa – 4. 
Pavel Vidanov, 5. Adam 
Banaś (k), 33. Aleksandar 
Tunchev, 21. Bartosz 
Rymaniak, 23. Szymon 
Pawłowski, 7. Jiri Bilek, 
25. Łukasz Hanzel, 19. 
Maciej Małkowski, 11. 
Arkadiusz Woźniak, 27. 
Michal Papadopulos.

Trzy
punkty
i śliwka 
pod
okiem

Zwycięstwem nad Bełchatowem, ekipa Zagłębia Lubin poprawia notowania

Mecz nie należał do najłatwiejszych. 
Drużyny z dołka tabeli pokazały, że 
potrafią jeszcze porządnie ukąsić. Nie-
dawno miedziowi przegrali na Stadio-
nie Zagłębia z Podbeskidziem Bielsko-
Biała 1:2. Teraz ich rywalem był GKS 
Bełchatów. Od samego początku, to 
goście byli stroną przeważającą. Stwa-
rzali więcej sytuacji i strzelali w świa-
tło bramki celniej niż Zagłębie. Łukasz 
Madej już w 1. minucie mógł dać go-
ściom upragnioną bramkę. Miedziowi 
obudzili się nieco później i dobrze spi-

sywali się Szymon Pawłowski, Michal 
Papadopulos czy Bilek. Do przerwy 
jednak nikt nie zdobył gola, choć były 
ku temu dwie okazje. 
W drugiej połowie Zagłębie odważniej 
atakowało pole karne rywali. Ciekawą 
akcję miał Arkadiusz Woźniak, który 
w pewnym momencie znalazł się oko 
w oko z bramkarzem gości, jednak 
jego strzał powędrował wprost na po-
przeczkę. Szaleństwo na trybunach 
wywołała dopiero 89. minuta, w której 
weteran Łukasz Hanzel zdobył gola 

dla Zagłębia. Trzy punkty zostały 
w Lubinie. 
-  To był bardzo ciężki mecz, zdawali-
śmy sobie sprawę, że Bełchatów się 
przed nami nie położy. Wiedzieliśmy, 
że rywale będą się chcieli pokazać no-
wemu trenerowi. Zdobyliśmy trzy 
ważne punkty i cieszymy się z tego 
zwycięstwa – powiedział po meczu 
Adam Banaś, kapitan Zagłębia, który 
opuszczał boisko ze „śliwką” pod 
okiem po jednym ze starć z przeciwni-
kiem. 

Podopieczni Pavla Hapala mają powody do radości. W ramach 12. kolejki 
T-Mobile Ekstraklasy, podejmowali ostatni w tabeli GKS Bełchatów. Kiedy 
wydawało się, że pojedynek zakończy się remisem 0:0, w 89. minucie 
Łukasz Hanzel zdobył zwycięskiego gola dla Zagłębia.

KGHM Zagłębie Lubin - PGE 
GKS Bełchatów 1:0 (0:0)

Zagłębie:   Gliwa – Vidanov, Banaś, 
Tunchev, Rymaniak – Pawłowski, 
Bilek, Hanzel, Woźniak (75’ Sernas), 
Małkowski (68’ Lira) – Michal 
Papadopulos (90’ Kowalski-Haberek) 
GKS: Stachowiak – Gonzalez (90’ 
Giel), Szmatiuk, Wilusz, Sawala – Ma-
dej, Baran, Bożok, Wacławczyk (77’ 
Piekarski), Wróbel – Śimić (56’ 
Buzała) 
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Rodaczki Tsvirko uznały wyższość Lubina Mogli się tylko bronić...

Młodzi debiutanci wypadli najlepiej

Pewne swego lubinianki nie oddały punktów

Mecz rewanżowy niczym nie różnił się od pojedynku w Lubinie

Tczew
„rozjechany”

Coraz więcej boksu

Scenariusz powtórzony

Wynik 35:20 mówi sam 
za siebie. Lubinianki kon-
tynuuję dobrą passę. Po 
zwycięstwie nad Piotrco-
vią i Mińskiem, przyszedł 
czas na Sambor Tczew.

Zwycięstwo lubinianek nad be-
niaminkiem chyba nikogo nie 
zdziwiło, ale trzeba oddać ekipie 
Samboru kilka ukłonów. Do 15. 
minuty walczyły jak lwice i na-
wet wygrywały z zespołem Bo-
żeny Karkut różnicą jednej 
bramki. Zagłębie przyjechało po 
2 punkty i było to widoczne w 
kolejnych minutach. Głównymi 
bohaterkami były Kinga Byzdra 

i Karolina Semeniuk-Olchawa, 
które były głównymi katami 
bramkarki gospodarzy. W dru-
giej połowie miedziowe dokoń-
czyły tylko zaczęte dzieło osta-
tecznie wygrywając różnicą 
piętnastu trafień. Na uwagę za-
sługuję bramka juniorki, 
Agnieszki Robótki. Teraz przed 
zespołem Bożeny Karkut kilka 
dni na wzmocnienie i w najbliż-
szą niedzielę Zagłębie zagra na 
wyjeździe z Mińskiem.
 Zagłębie: Maliczkiewicz, Tsvir-
ko-Robótka 1, Załęczna 3, Pał-
gan 2, Semeniuk-Olchawa 8, 
Paluch4, Benga 3, Bader 5, Jo-
chymek 1, Kobzar 1, Byzdra 7.

 Mecz 8. kolejki Super-
ligi Kobiet, w którym 
KGHM Metraco Zagłę-
bie Lubin podejmowało 
Piotrcovię Piotrków Try-
bunalski, przejdzie do 
historii z dwóch wzglę-
dów. Był to pierwszy 
mecz Karoliny Semeniu-
k-Olchawy na własnym 
terenie w tym sezonie 
oraz pierwszy pojedynek 
czterech juniorek.
Agnieszka Robótka, 
Dominika Daszkiewicz, 

Paulina Tracz oraz Karolina 
Brenkus. Zawodniczki te są 
wychowankami MKS 
Zagłębia Lubin. W obliczu 
sporych braków kadrowych, 
Bożena Karkut, sztab 
szkoleniowy wraz z zarzą-
dem klubu stwierdzili, że 
czas najwyższy wciągnąć 
młodość lubińskiego 
szczypiorniaka w zespół 
seniorek. Dziewczęta długo 
musiały czekać na swoją 
okazję zagrania w Superli-
dze Kobiet. Ten moment 
przyszedł w 8. kolejce, 

która została rozegrana 
awansem. 
Pojedynek z Piotrcovią od 
samego początku układał 
się po myśli lubinianek. Już 
po 7. minutach gospodynie 
wygrywały 8:0! Do przerwy 
ekipa Zagłębia prowadziła 
18:8. Trzeba również 
wspomnieć o Karolinie 
Semeniuk-Olchawie, która 
otworzyła wynik spotkania 
i była prawdziwym moto-
rem napędowym drużyny.
W drugiej połówce, zespół 
Bożeny Karkut nie pozosta-

wił rywalkom żadnych 
złudzeń. Powiększająca się 
przewaga przytłaczała 
Piotrcovię z minuty na 
minutę. W końcu pod 
koniec spotkania na 
parkiecie pojawiły się 
młodziutkie wychowanki 
MKS Zagłębia Lubin 
z Dominiką Daszkiewicz na 
czele. Wszystkie, prócz 
Agnieszki Robótki zdobyły 
swoje pierwsze bramki 
w Superlidze Kobiet. 
Miedziowe pokonały 
Piotrcovię 38:23.

W drugim spotkaniu 3. 
rundy EHF Cup ekipa 
Bożeny Karkut poko-
nała zespół z Mińska 
25:24. Spotkanie było 
bardzo wyrównane do 
samego końca.

W pierwszym meczu w Lubi-
nie, miedziowe pokonały Bia-
łorusinki 30:29. Zapas jednej 
bramki, to niewiele, ale w ob-
liczu tak silnego rywala, było 
to bardzo cenne trofeum. W 
Mińsku scenariusz się powtó-
rzył, ale zanim Zagłębie wy-
grało różnicą jednego trafie-

nia, musiało się nieźle 
namęczyć. W pierwsze poło-
wie królowały gospodynie, 
które jeszcze w 20. minucie 
prowadziły 8:5. Do przerwy 
gościom udało się jednak wy-
walczyć korzystny wynik. 
Druga połowa lepiej wycho-
dziła Zagłębiu. Wicemistrzy-
nie walczyły jak lwice i poko-
nały w ostatnich minutach 
rywalki 25:24.
Bramki dla MKS KGHM Me-
traco Zagłębie Lubin: Seme-
niuk-Olchawa 7, Byzdra 7, 
Jochymek 4, Bader 3, Kobzar 
2, Paluch 1, Załęczna 1. 

Podobnie było z podopiecznymi 
Bożeny Karkut, które w ramach 3. 
rundy EHF Cup pokonały na wła-
snym parkiecie zespół ze stolicy 
Białorisus, Mińsk.
Jako pierwsza do powiedzenia mia-
ła Karolina Semeniuk-Olchawa, 
która otworzyła wynik meczu. Po 
chwilowym prowadzeniu Zagłębia, 
Mińsk szybko się zrehabilitował 
i po sześciu minutach było 2:2. Po 
chwili kolejne remisy, 4:4, 5:5 i 6:6. 
W 14. minucie za sprawą Aleny Ku-
lik, BNTU Mińsk wyszedł na pro-
wadzenie 7:6. Goście nie dali sobie 
odebrać tego wyniku i do przerwy 
schodziły z jednobramkową prze-
wagą, 16:15.
W drugiej połowie oba zespoły nie 
dawały za wygraną. Dopiero w 39. 
minucie Zagłębie wyszło na prowa-
dzenie 20:19. Do samego końca re-
zultat spotkania był sprawą otwartą. 
W ostatniej minucie celne trafienie 
zanotowała Karolina Semeniuk-
Olchawa, która jak się później oka-
zało, dała Lubinowi jednobramko-
wą zaliczkę. Lubinianki wygrały 
30:29. 

Jak równy z równym
Co prawda jednobramkowa zaliczka nie daje zbyt dużej przewagi w obliczu dwumeczu, 
to jednak w przypadku ciężkiego rywala, taki wynik bardzo cieszy. 

Kilku wybrańców MKB 
Energetyka Lubin spi-
sało się na medal. Wzięli 
udział w III Gali Boksu w 
Cuprum Arena.

Takie wydarzenia są wyjątko-
wym momentem dla pięściarzy, 
którzy niedawno rozpoczęli 
swoją przygodę z boksem. Pa-
tryk Cytera czy Maciej Drobny 
dopiero trenują swoją technikę 
w lubińskim klubie. Pomimo iż 
zawodnicy ci potrafią wiele, to 
ich prawdziwe umiejętności wy-
chodzą właśnie podczas takich 
wydarzeń, gdzie dodatkowym 
rywalem jest stres. - Są to co 
prawda walki pokazowe, ale 
dzięki nim młodzi bokserzy na-
biorą ogłady przy tak licznej pu-
bliczności. To nie jest bez zna-
czenia, bo wielokrotnie młodych 
zawodników zjadała trema. Mi-
strzostwa Polski Kadetów czy 
Juniorów będą dla nich już nieco 
prostsze. - skomentował Zbi-
gniew Górski, prezes PZB.
Wcześniej wspomniani chłopcy 
nie wypadli najgorzej. Patryk 
Cytera zakończył swój pojedy-

nek remisem 4:4, natomiast jego 
kolega przegrał z Kamilem Je-
zierskim, 6:7. Wśród młodych 
zawodników warto jeszcze 
wspomnieć pojedynek Dawida 
Oborskiego, który dosłownie 
tańczył na ringu wygrywając 
10:3! Był również pojedynek, 
który zakończył się rzuceniem 
białego ręcznika na arenę walki 
przez trenera lubinian. Stało się 
to podczas pojedynku Macieja 
Kruszewskiego z Sebastianem 
Mikwą. 
Kiedy zaczęły się walki MMA, 
zebrani w galerii widzowie mie-
li nadzieję na emocjonujące wi-
dowisko. Niestety częściej 
gwizdano, gdyż walki zdawały 
się być reżyserowane. Pojedy-
nek wieczoru pomiędzy Bartło-
miejem Wańczykiem, a Petrem 
Gyńą wyglądał już zdecydowa-
nie lepiej. Polak co chwilę okła-
dał rywala prawym i lewym 
sierpowym. Kilkakrotnie Gyńa 
dostał boleśnie pod żebra. Wal-
ka mogła zakończyć się przez 
KO, ale tak się nie stało. Pomi-
mo tego, Wańczyk wygrał 
40:35.

Trzy
punkty
i śliwka 
pod
okiem



12     23 listopada 2012 r.  •  www.lubinextra.pl

Pod naszym patronatem
EXTRA KRZYŻÓWKA (31) z biletem do kina HELIOS

Na rozwiązania czekamy do 3 grudnia. Krzyżówkę wyciętą z gazety należy wysłać na adres LubinExtra! Skr. poczt. 110, 59-300 Lubin, lub 
zeskanować i przesłać za pomomocą e-mail na adres: redakcja@lubinextra.pl Nagrodę za rowiązanie krzyżówki z numeru 30 otrzymuje pan 
Zenon Kuchciński z Lubina. Gratulujemy!
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śledzi

błazen,
klaun

hiszpań-
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Grabowscy

r e k l a m a

Zamieńmy się 
miejscami
Osoby niepełnosprawne 
z opiekunami, w tym osoby 
prywatne i podopieczni 
placówek dla osób niepełno-
sprawnych oraz uczniowie 
szkół integracyjnych 
ponadpodstawowych i ponad 
gimnazjalnych oraz wolonta-
riusze w każdym wieku, będą 
mieli swoje spotkanie 
w Cuprum Arena. Organizo-
wane jest w formie  happenin-
gu i zabawy, pt.  ”Zamieńmy 
się miejscami...”
Spotkanie odbędzie się 3 
grudnia w godz. 13-17. Data 
nie jest przypadkowa, gdyż 
przypada w nią  Międzynaro-
dowy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych, a 5 grudnia 
obchodzimy Dzień Wolonta-
riusza.
Celem  happeningu jest 
integracja ze środowiskiem 
osób niepełnosprawnych, by 
„poczuć się niepełnosprawnym” 

i zrozumieć bariery fizyczne 
i psychiczne, z którymi 
spotykają się oni w codziennym 
życiu.
Program przewiduje malowanie 
i rysowanie kartek i ozdób 
świątecznych, które w trakcie 
happeningu będą sprzedawane 
klientom Galerii. Zebrane datki 
przekażemy na zakup aktywne-
go wózka inwalidzkiego dla 
7-letniej Laury, by mogła 
samodzielnie pojechać na swój 
pierwszy wakacyjny wyjazd. 
Ponadto planowane jest 
wspólne śpiewanie kolęd, 
warsztaty o skutecznej pomocy.
Zgłoszenia udziału wraz 
z liczbą uczestników, przyjmu-
jemy do dnia 29 listopada 
2012- osobiście, telefonicznie 
i e-maliem. INKUBATOR 
NGO w Lubinie, ul. Pawia 41, 
59-300 Lubin, Tel; 76 8460843, 
606735030, e-mail: inkubatorn-
go.lubin@gmail.com.

rozrywka


