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Dachowanie 
koło torów
Szorował po 
asfalcie

str. 7

str. 2

sklep tkaniny marzenie

DIAMENTY I BRYLANTY - WYCENA!!!
Robert (tel. 513 325 476)

Metale szlachetne WĘGLOWSKI
LUBIN MEGASILVER
SKUP METALI SZLACHETNYCH (srebro, złoto, platyna, każdej próby i postaci)
ANALIZA, ODZYSK, RAFINACJA METALI SZLACHETNYCH
BIŻUTERIA, AKCERSORIA JUBILERSKIE
CIECZE PROBIERCZE, WAGI, GRANULAT SREBRA
SKLEP JUBILERSKI
Lubin, ul. Kopernika 17 (dom towarowy)
INFOLINIA
tel. 801 007 395 (z tel. stacjonarnego)
71 724 20 55 (z tel. komórkowego)

€KO-MAR
KOMPUTERY  RTV  AGD

Masz stary, niepotrzebny lub zepsuty sprzęt RTV, AGD
Zajmuje Ci miejsce w garażu i nie wiesz co z nim zrobić?

ZADZWOŃ!
Przyjedziemy i BEZPŁATNIE ODBIERZEMY każdą ilość.

tel. 725 203 666

Masz stary, niepotrzebny lub zepsuty sprzęt RTV, AGD
Zajmuje Ci miejsce w garażu i nie wiesz co z nim zrobić?

ZADZWOŃ!
Przyjedziemy i BEZPŁATNIE ODBIERZEMY każdą ilość.

tel. 725 203 666
www.ekomar-recykling.pl

BANERY
REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

 na powiatowych drogach niebezpiecznie! 
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Od  środy dolnośląscy policjanci 
z wielu powiatów zwłaszcza lu-
bińskiego i wrocławskiego mają 
pełne ręce roboty. Wszystko przez 
kiboli, którzy w ramach wzajem-
nej antypatii między Zagłębiem, 
a Śląskiem postanowili sprawdzić 
kto jest silniejszy. Problem w tym, 
że sprawdzian nie nastąpił między 

piłkarzami na boisku, a między 
kibolami poza terenem stadionu 
Wprowadzili zamieszanie na 
krajowej trójce. Interweniowała 
policja. Z nieoficjalnych infor-
macji wynika, że mundurowi 
nie patyczkowali się z kibolami 
i potraktowali ich we właściwy 
sposób. 
Bezpośrednio po starciu, w którym 
udział miało brać około 40 osób, 
zatrzymano 12 najbardziej agre-

sywnych bandytów. Do weekendu 
liczba ta urosła do ponad 40 osób, 
wśród których znalazła się jedna, 
która niewłaściwie zachowywała 
się wobec policjantów. 
Z dostępnych informacji wynika, 
że do Lubina przyjechało około 80 
kiboli Śląska Wrocław. Wszczęli 
awanturę w okolicach stadionu. 
Z sektora najzagorzalszych kibi-
ców Zagłębia szybko poza stadion 
dotarło „wsparcie”. Kibole Śląska 
Wrocław i Zagłębia Lubin osta-
tecznie musieli odpuścić z uwagi 
na zdecydowaną reakcję policji, 
która błyskawicznie zaprowadziła 
porządek wśród agresywnych 
uczestników zdarzenia.
Zarzuty dla pseudokibiców, 
a raczej zwykłych bandytów są 
proste: udział w nielegalnym 
zbiegowisku, którego uczestnicy 
dopuścili się zamachu na inną 
osobę lub mienie. - Nad sprawą 
pracują policjanci z wielu komend 
powiatowych i komisariatów. 
Kolejni uczestnicy zdarzenia są 
dowożeni do Lubina – informował 
nas w czwartek popołudniu Jan 
Pociecha, oficer prasowy lubiń-
skiej policji.
Zatrzymanym w zależności 

od ich udziału w bijatyce mogą 
grozić kary do 3 lat pozbawienia 
wolności. Wobec kilkunastu naj-
bardziej agresywnych osób policja 
zapowiada wnioski o tymczasowe 
areszty. 

(pit) �

aktualności

KREDYTY
super promocje

200 000

na PIT-11

tani kredyt

500 000

Lubin, ul. Grodzka 4

tel.76/754-01-36 lub 508 330 409

e-mail: kredytowy.punkt@gmail.com

SZUKASZ ADWOKATA, RADCY PRAWNEGO?
Przyjdź do nas! Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!

ŚWIADCZYMY USŁUGI OD 8 LAT!
udzielamy porad prawnych
sporządzamy dokumenty prawne
prowadzimy sprawy (rozwodowe, spadkowe, mieszkaniowe,  
hipoteczne, pracownicze, ZUS-owskie, podział majątku)

sporządzamy wszelkie pisma sądowe i urzędowe
przygotowujemy i weryfikujemy umowy
OBSŁUGA PRAWNA FIRM w pełnym zakresie

PIERWSZA I NAJWIĘKSZA OGÓLNOPOLSKA SIEĆ
LICENCJONOWANYCH KANCELARII PRAWNYCH

Oddział LUBIN
tel. 76 745 44 08
ul. Sikorskiego 28
e-mail: lubin@krislex.pl

Zapraszamy:
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00

Do zdarzenia doszło około połu-
dnia w poniedziałek. Toyota je-
chała od MPWiK dróżką wzdłuż 
Zimnicy. Jej kierowca wyjechał 
w ul. Paderewskiego w kierunku 

ronda. W tym momencie otrzy-
mał silne boczne uderzenie na 
wysokości przedniego koła od 
prawidłowo jadącego renault 
megane. Renault przewróciło 

się na dach i kilkanaście me-
trów „szorowało” po asfalcie 
w kierunku ronda. Ostatecznie 
samochód zatrzymał się przed 
przejściem dla pieszych na prze-
ciwległym pasie ruchu. Toyotę 
natomiast rzuciło w prawo. Z im-
petem przejechała przez wysoki 
krawężnik, „przecięła” chodnik 

i zatrzymała się kawałek dalej 
na trawniku.
Kierowca megane wyszedł 
z samochodu o własnych siłach. 
Przybyli na miejsce ratownicy 
uznali jednak, że po takiej kraksie 
trzeba przeprowadzić dokładniej-
sze badania w szpitalu. 

(pit), fot. P. Krażewski �

46 kiboli zatrzymanych za rozróbę koło stadionu. 

Ustawka
kiboli?
Rośnie liczba zatrzymanych, którzy najprawdopodobniej 
w ramach kibolskiej ustawki postanowili „wymienić 
się” doświadczeniami w ulicznej bijatyce. 

sprawdzian siły nie 

nastąpił między 

piłkarzami na 

boisku, a między 

kibolami

Z dotychczasowych informa-
cji wynika, że cała banda 
lubinian i wrocławian mogła 
liczyć około 150 osób. Więk-
szość zatrzymanych jest 
z Wrocławia i jego okolic. 
Z informacji LubinExtra! 
wynika, że wrocławianie 
przyjechali swoimi samocho-
dami. Kilka z nich zostało po 
wszystkim zabezpieczonych 
na policyjnym parkingu. 
W jednym z przyjezdnych 
samochodów znaleziono 
pałkę teleskopową, ale 
w miejscu bijatyki (okolice 
przejścia podziemnego 
i drogi nr 3) nie natrafiono 
na żadne niebezpieczne 
przedmioty – dowiadujemy 
się od Jana Pociechy ofi-
cera prasowego lubińskiej 
policji.

Niespodziewane dachowanie na Paderewskiego

„Szorował” po asfalcie
Nie zachował ostrożności kierowca toyoty avensis. Doprowadził do zderzenia 
i nieoczekiwanego dachowania na dwupasmowym odcinku ul. Paderewskiego, 
przed rondem w ciągu Al. Niepodległości i ul. Ścinawskiej.

r e k l a m a
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Obecna sytuacja rynkowa pozwala na korzystne 
nabycie aktywów eksploracyjnych 

Źródło: Bloomberg  

Przecena spółek eksploracyjnych (TSX Venture): 

Przedstawiciele branży 
metalowej spotkali się 
m.in. z kontrahentami 
i przedstawicielami 
światowych banków 
w Londynie. 
LME Week to ważne wydarzenie, 
podczas którego organizowanych jest 
wiele spotkań, debat i dyskusji. Doty-
czą one wyzwań globalnej gospodarki, 
rynkowych trendów, a także problemów 
i celów jakie stoją przed sektorem 
metalowym. KGHM, już tradycyjnie, 
był gospodarzem jednego ze spotkań. 
Przyciągnęło ono rekordową liczbę 
gości. Ponad 600 osób z firm oraz orga-
nizacji i instytucji związanych z KGHM 
spotkało się w Gibson Hall. Goście byli 
zainteresowani naszymi zagranicznymi 
inwestycjami i ewentualnym debiutem 
KGHM na zagranicznej giełdzie.
– Uważam, że o planach debiutu na 
zagranicznym parkiecie będzie można 
najwcześniej pomyśleć po uruchomieniu 
projektu Sierra Gorda w Chile – czyli 
na przełomie 2014 i 2015 r. – mówił 
prezes Herbert Wirth. - LME Week był 
dobrą okazją, do przedstawienia naszych 
aktywów zagranicznych i zainteresowa-
nia potencjalnych inwestorów planami 
zagranicznego listingu. W Londynie 
mieliśmy bardzo dużo pytań w tej 
sprawie.
W branży miedziowej nie ma wielkiego 

optymizmu jeżeli chodzi o możliwy 
wzrost cen w najbliższych 12 miesią-
cach. Jednak aktualnie sytuacja na 
rynku fizycznym powoduje, że popyt 
na miedź będzie kształtował się na 
dobrym poziomie. – Obecnie mamy do 
czynienia z silnym popytem na katody 
miedziane na rynku fizycznym, czego 
odzwierciedleniem jest wysoka tzw. 
fizyczna premia do metalu. W przyszłym 
roku premie do miedzi rafinowanej 
w kontraktach długoterminowych będą 
wyższe niż te, które wyznaczono na rok 
2013 w analogicznym okresie ubiegłego 
roku – mają one wynieść 105-112 dol. za 
tonę – wyjaśnia Jarosław Romanowski, 
I wiceprezes finansowy KGHM.
– Z perspektywy dużych firm postrze-
gamy tegoroczną sytuację jako korektę, 
ponieważ patrząc długoterminowo, 
zapotrzebowanie na miedź będzie rosło 
– zapewnia Herbert Wirth.
Spodziewana na przyszły rok średnia 
cena miedzi to 7-7,2 tys. USD za tonę. Na 
ceny miedzi mają jednak wpływ również 
inne czynniki takie, jak sytuacja w glo-
balnych finansach, kursy walutowe, 
inflacja czy poziom produkcji przemy-
słowej w poszczególnych krajach, a także 
pozycje zajmowane przez inwestorów 
na giełdach będące odzwierciedleniem 
ich zapatrywania się na bilans rynku 
miedziowego czy też stan światowej 
gospodarki w przyszłości.

(inf) �

Kiedy debiut KGHM na zagranicznej giełdzie?

Najpierw Sierra Gorda
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60-letni lubinianin 
trafił na dwa 
miesiące do aresztu 
za znęcanie się 
nad członkiem 
swojej rodziny. 

Mężczyzna dręczył swoją ofiarę 
od kilku miesięcy. Do zdarzeń 
dochodziło przeważnie, gdy był 
pod wpływem alkoholu. Wtedy 
były to nawet rękoczyny, a także 
nękanie słowne.
Sąd na wniosek prokuratora za-

stosował wobec zatrzymanego 
mężczyzny środek zapobiegawczy 
w postaci dwumiesięcznego aresz-
tu. Przypomnijmy za znęcanie się 
nad członkiem rodziny sprawca 
może usłyszeć wyrok 10 – lat 
pozbawienia wolności.

Dwóch mieszkańców Lubina 
zatrzymali policjanci kry-
minalni. Mężczyźni podej-
rzani są o kradzież instalacji 
elektrycznej w hali w jednej 
z miejscowości koło Lubina. 
Straty, jakie spowodowali swoją 
działalnością są niewspółmierne 
z zyskiem, jaki mogliby uzyskać 
sprzedając skradzione przewody 
na złom.
Złodzieje mają 36 i 32 lata. Na 
ich trop funkcjonariusze wpadli 
w trakcie sprawdzania skupów 
złomu. W jednym z nich na wagę 
trafiło 150 kg miedzianych prze-
wodów. Okazało się, że pochodzą 
z kradzieży.
Zatrzymani za kradzież cudzego 
mienia odpowiedzą przed sądem. 
Za ten czyn może im grozić kara do 
5 – lat pozbawienia wolności. 

(red) �

Areszt za znęcanie

Straty przekraczają 10 tys. zł, zysk byłby pięciokrotnie mniejszy. 

Okradli z instalacji
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KGHM ma dwa główne 
napędy rozwoju. Jednym 
z nich jest rozwój orga-

niczny- czyli inwestycje w kapitał 
ludzki, modernizacje i nowe tech-
nologie. Drugim jest nabywanie 
aktywów, poprzez własne prace 
poszukiwawcze oraz przejęcia 
nowych gotowych już i udoku-
mentowanych zasobów – mówił 
Herbert Wirth, prezes zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.
Zaprezentowano perspektywy roz-
woju bazy zasobowej KGHM, pro-
gram Modernizacji Pirometalurgii 
realizowany w hutach KGHM oraz 
postępy prac w głównych projek-
tach KGHM International - Sierra 
Gorda, Afton Ajax i Victoria.
- Nasza produkcja zależy od po-
zyskania nowych złóż. Poprzez 
akwizycje, podążamy ścieżką 
wzrostu typową dla globalnych 
firm górniczych. Docelowo nasza 

wartość aktywów zagranicznych 
będzie podwojona – przekonywał 
Jarosław Romanowski, I wice-
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A. - Jakość produktów na 
światowych rynkach metali nie-
żelaznych jest taka sama i jedyne 
czym można konkurować to koszt 
produkcji. Dlatego tak istotny jest 
dla nas projekt Sierra Gorda. Jest 
to obecnie pierwszy pod wzglę-
dem szybkości przekształcania 
w kopalnię, projekt górniczy na 
świecie.
W trakcie konferencji zarząd spół-
ki podziękował przedstawicielom 
samorządów, które współpracowa-
ły z KGHM w procesie koncesyj-
nym, zakończonym uzyskaniem 
koncesji na wydobycie złóż do 
2063 r.
- Spotkanie jest naszym ukłonem 
w stronę samorządu lokalnego. 
Serdecznie dziękujemy za udaną 

współpracę przy naszym najważ-
niejszym projekcie, który daje nam 
perspektywę na kolejne 50 lat – 
powiedział Herbert Wirth, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
- KGHM jest dobrym sąsiadem. 
Chciałbym również podziękować 
mieszkańcom tych gmin, to są 
również nasi pracownicy.
Olgierd Dziekoński, Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w liście 
odczytanym podczas spotkania, 
gratulował wznowienia przez 
KGHM koncesji na eksploatację 
przez kolejnych 50 lat w zagłębiu 
miedziowym. - Jest to kluczowe 
wydarzenie dla firmy i gwarancja 
rozwoju, nowych miejsc pracy 
i stabilności makroekonomicznej 
Dolnego Śląska na kolejne pół 
wieku. Jest to sukces nie tylko 

samej firmy, ale także samorzą-
dów na terenie których położony 
jest KGHM. Rozwój KGHM to 
interes nas wszystkich.
W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Rady Nadzorczej 
KGHM, prezesi zarządu KGHM, 
przedstawiciele Ministerstwa 
Środowiska, Kancelarii Pre-
zydenta RP, Wyższego Urzędu 
Górniczego, parlamentarzyści 

oraz samorządowcy zagłębia 
miedziowego.
Uczestnicy mieli także okazję 
obejrzeć film Ewy Ewart „KGHM 
- Miedź, czy nie mieć?”, opowia-
dający o największej transakcji 
gospodarczej w historii Polski - 
przyjaznym przejęciu kanadyjskiej 
spółki Quadra FNX przez KGHM 
Polska Miedź S.A.

(inf) �

KGHM

Chocianów, ul. Głogowska 4a
tel. 606 374 552

LECZ
NICA NOCNA

HOTEL DLA PSÓW
oraz

Polska Miedź - napęd rozwojowy naszego regionu

O miedzi i jej przyszłości
Produkcja KGHM zależy od pozyskiwania nowych złóż i w tej materii koncern nie powiedział ostatniego słowa. 
O perspektywach rozwoju spółki rozmawiano w Warszawie na GPW.

19 

Potencjalne lokalizacje nowych inwestycji 

Obszary wsparcia fundacji 

ARGENTYNA 

CHILE 

USA 

PERU 

KANADA 

UE + BAŁKANY 

TURCJA 

AUSTRALIA 

KAZACHSTAN 

MEKSYK PANAMA 

EKWADOR 

FILIPINY 

NAMIBIA 

BOTSWANA 

RPA 

BRAZYLIA 

Preferowane lokalizacje 

Kraje podwyższonego ryzyka 

(65% światowej produkcji miedzi) 

(7% światowej produkcji miedzi) 
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na drodze

PALIW, OLEJU OPAŁOWEGO I NAPĘDOWEGO

najwyższa jakość
profesjonalna obsługa
ciągłość dostaw
najkorzystniejsze ceny – do negocjacji

EKONAFT - BOLESŁAWIEC Sp. z o.o.

Autoryzowany Dystrybutor PKN ORLEN S.A.

GŁOGÓW
tel. 76 831 39 71 lub 693 631 415

BOLESŁAWIEC
tel. 75 734 51 52 lub 691 090 966

Sprzedaż 24H - 693 631 415

Zapraszamy

SKUP AUT 788-345-470
KUPIĘ KAŻDE AUTO

OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE

PROFESJONALNA WYCENA,LEGALNIE! 

24hNAJLEPSZE
CENY NA RYNKU

W ciężkim stanie do 
szpitala trafił 20-letni 
mieszkaniec Ścinawy 
po wypadku niedaleko 
Sitna. Auto dachowało, 
a młodzieniec wyleciał 
z samochodu. Tuż 
po wypadku mówił, 
że nie jechał sam.

Rover 45 jechał drogą powiatową ze Ści-
nawy w kierunku Parszowic. Do wypadku 
doszło tuż za przejazdem kolejowym 
nieużywanej już linii kolejowej Ścinawa-
Legnica. Przed przejazdem było widać 
ślady hamowania. Tuż za przejazdem ro-
ver lewymi kołami złapał pobocze skosił 
dwa betonowe słupki i ponownie znalazł 
się na asfalcie. Kierowca nie zapanował 
jednak nad samochodem i z dużą siłą ude-
rzył w skarpę znajdująca się na poboczu. 
Tutaj auto odbiło się i najprawdopodobniej 
w tym miejscu kierowca wyleciał z po-
jazdu, który dachował i zatrzymał się na 
środku drogi około 20 metrów dalej. 
Na miejscu wypadku pierwsi byli strażacy ze 

ścinawskiej OSP. Młody mężczyzna jak się 
później okazało Filip, mieszkaniec Ścinawy, 
leżał z dala od samochodu w przydrożnym 
rowie. Strażakom powiedział, że jechała 
z nim kobieta. Przeszukiwanie sporego tere-
nu nic jednak nie dało, nikogo nie znaleziono. 
Pogotowie ratunkowe zabrało mężczyznę 

do szpitala. Jego stan był ciężki. Lekarze po 
wypadku wprowadzili młodzieńca w stan 
śpiączki farmakologicznej. 
O powrót do zdrowia 20-latka prosili 
w poprzednią niedzielę na południowej 
mszy świętej, ścinawscy wierni. 

(pit), fot. P.Krażewski �

Nieszczęśliwe wypadki nie opuszczają ścinawian

Dachowanie koło torów

Akcja była wymierzona głównie 
w kierowców, którzy za nic mają 
żółte i czerwone światło i z  preme-
dytacją wjeżdżają na skrzyżowanie. 
Funkcjonariusze ruchu drogowego 
w akcji wykorzystali nieoznakowa-
ny radiowóz, przed którym stawiana 
była kamera, rejestrująca materiał 
dowodowy. Ucinał on dyskusje 
kierowców, którzy twierdzili, że 
do wykroczenia nie doszło – panie 
władzo ja wjechałem na zielonym, 
no może żółtym... W praniu okazy-
wało się, że czerwone świeciło się 
od kilku sekund. 
Kontrole były skierowane głównie 

na autobusy oraz ciężarówki, ale 
jak się okazało nie zabrakło rów-
nież kierowców osobówek. Jeden 
z przykładów na skrzyżowaniu 
krajowej trójki z ul. Ścinawską 
po 9 sekundzie od zapalenia się 
żółtego światła wjechał jak gdyby 
nigdy nic na skrzyżowanie.
Przykłady ujawnionych przez 
funkcjonariuszy negatywnych 
zachowań kierujących pojaz-
dami i lekceważenia przepisów 
prezentuje film przygotowany 
przez lubińskich policjantów, 
który można obejrzeć na profilu 
LubinExtra na youtube.

- Kierowcy nagminnie łamią 
przepisy, tłumacząc się „myśla-
łem, że zdążę”. Pragniemy, więc 
przypomnieć, iż żółte światło na 
sygnalizatorze oznacza zakaz 
wjazdu na skrzyżowanie. Prze-
pisy drogowe dają możliwość 
przejechania na tym świetle 
tylko w przypadku, gdy samo-
chód znajduje się już tak blisko 
sygnalizatora, że kierowca nie ma 
żadnej możliwości zatrzymania 
się bez gwałtownego hamowania, 
a to zatrzymanie stworzyłoby za-
grożenie dla pojazdów jadących 
za nim – informuje Jan Pociecha 

z lubińskiej Policji.
Okazuje się również, że znaczna 
liczba kierowców ignoruje żółte 
światło i zamiast zwolnić, a na-
stępnie zatrzymać się przed sygna-
lizatorem, gwałtownie przyspiesza 
i w ostatniej chwili przejeżdża przez 
skrzyżowanie.  Policyjne kontrole 
szybko wychwycili użytkownicy 
CB radia. Wtedy okazało się, że 
mandaty trafiać zaczęły tylko do 
kierowców osobówek. Za czerwone 
światło mandaty dostało 19 kierow-
ców ciężarówek. W sumie ukarano 
57 kierowców. 

(pit) �

Wyniki kontroli na światłach są porażające

Jeżdżą na czerwonym
57 mandatów za przejeżdżanie na czerwonym świetle wystawili w ciągu kilku godzin policjanci ruchu drogowego z Lubina. 
Ustawili się na drodze krajowej nr 3, regularnie zmieniając kontrolowane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
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FACHOWA OBSŁUGA
KONKURENCYJNE CENY

SZKOLENIA 

BHP
Tel. 503 077 345

Celem uspokojenia nastrojów 
udajmy się przeto na prowincję. 
Wsi spokojna, wsi wesoła! Który 
głos twej chwale zdoła? O zgro-
zo jednak i tu nie odnajdziemy 
chwili wytchnienia. Z dala od 
wielkomiejskiego gwaru trwa 
raz cicha, to znów zażarta wojna 
podjazdowa. 
„Wójcie, podejdź no do płota!”. 
„A gdzie ty tutaj płot widzisz?”. 
„Podejdź, jako i ja podchodzę”. 
I o ile w kultowej komedii Syl-
westra Chęcińskiego jesteśmy 
świadkami choćby chwilowego 
pojednania, o tyle w przypadku lu-
bińskiego włodarza dobrosąsiedz-
ką wizytę zastępuje zwyczajowo 
„pasożytnicza” połajanka.
Wiejski Dawid gromi miejskie-
go Goliata. Ostatni wolny od 
„Raczyńskich” gminny bastion, 
co rusz odpiera wraże szarże ma-
gistrackich rycerzy. Kiedy stan 
ratuszowego skarbca pozostawia 
wiele do życzenia, przyległe wło-
ści i żyzna podatkowa ziemia kusi 
jak nigdy. W chwalebnej walce 
o powszechne dobro lokalnej 
wspólnoty skrzyżowano miecze 
paragrafów i wytoczono działa 
słów. Mieszkańcy gminy nie po-
szli na referendum odwołujące jej 
władze, a gminni przedstawiciele 
zbojkotowali zorganizowaną przez 
miasto samorządową konferencję 

o dwojakim znaczeniu: „SILNI 
RAZ(EM)”, poświęconą po-
łączeniu obu gmin. Powodem 
absencji okazała się „całkowita 
utrata zaufania w stosunku do jej 
organizatora” oraz sprzeciw wobec 
„skrajnie nieodpowiedzialnych 
działań władz miasta”. 

To rzecz doprawdy niebywała 
– RACZYŃSKI PAN MŁODY 
ZORGANIZOWAŁ ADMINI-
STRACYJNE ZAŚLUBINY BEZ 
UDZIAŁU PIERZCHAJĄCEJ 
PANNY MŁODEJ! Na konferen-
cyjnym kobiercu trwał samotnie 
w otoczeniu licznie zaproszonych 
eksperckich dygnitarzy. Trudno się 
temu dziwić. Bo sam kawaler po 
15 latach samorządowych scysji 
o reputacji ponoć mocno wątpli-

wej, a i budżetowe portki łatami 
kredytów podszyte do gorących 
amorów nie zachęcają. Wystarczyło 
tedy za Kazimierzem Pawlakiem 
powtórzyć: „A wy tu czego!? Paszli 
do domu, wesela nie będzie!”.
Wszakże prezydencki adonis 
przegrywać nie lubi. To nic, że 
dostaje kosz za koszem, a do tanga 
trzeba dwojga. Nieodwzajemnione 
uczucie wybucha żarliwym pło-
mieniem namiętności ze zdwojoną 
siłą odrzuconych zalotów. Może 
więc zwaśnioną parę połączy 
wspólna troska o dzieci? Bynaj-
mniej. Łożenie na dopłaty do 
kształcenia latorośli wywołało 
takie alimentacyjne animozje, 
że skończyło się utworzeniem 
nowego gimnazjum dla dziatek 
kończących podstawówki gminy 
wiejskiej.
Co zatem dalej? Po romantycznym 
wyznaniu pryncypała: „Gminy 
obwarzankowe to pasożyty. 
Otaczają zdrowe jądro. Żyją tylko 
dzięki miastu, tuczą się na nim 
i hamują rozwój”, nie sposób sobie 
wyobrazić, żeby było jakiekolwiek 
„dalej”.
Najnowsza odsłona tej trudnej „part-
nerskiej” symbiozy to, jak wiemy, 
przyjęty przez  radnych LUBIN 
2006 plan zagospodarowania 
przestrzennego. Władze gminy 
powodowane troską o powiększenie 

własnego „M” zainteresowały się 
przeniesieniem urzędu gminy, jak 
również otwarciem szkoły gminnej 
w budynku po byłej „budowlance” 
przy ul. Księcia Ludwika. Niestety 
w owym „apartamentowcu” nie 
powstanie szkoła, nie dane tu bę-
dzie też  prowadzenie działalności 
administracyjnej. Obie funkcje 
wykreślono na wniosek Roberta 
Raczyńskiego. Radny Krzysz-
tof Olszowiak z Porozumienia 
Samorządowego pomstuje: „To 
zwykła złośliwość prezydenta, 
który prowadzi swoje wojenki 
z panią wójt kosztem mieszkańców”. 
Małżeństwa z przymusu nie mają 
świetlanej przyszłości, zatem Panie 
prezydencie – KOCHAJ ALBO 
RZUĆ! W przeciwnym razie na 
gminnych podwórkach zabrzmi po 
wsze czasy dziecięca rymowanka: 
„Rak, rak, nieborak, jak uszczypnie 
będzie znak”...
Ostatnio relacje jakby się ociepliły. 
Miasto i gmina wiejska zawarły 
komunikacyjny sojusz. A może to 
tylko pozory i pod spokojną taflą 
politycznego jeziora w głębi śmier-
telna wre walka? „Tam rak, wodny 
żulik, dopadłszy robaka zamęcza 
go w sposób haniebny, leszcz goni 
pędraka, sum gnębi ślimaka, liczą 
się tylko zęby!” (Jan Kaczmarek)

Andrzej Jaworski �
rys. Robert Trojanowski �
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Przypomnijmy głos za pracę 
sugerował lubiński poseł Norbert 
Wojnarowski.
Po analizie doniesień medialnych 
związanych z proponowaniem 
pracy w Polskiej Miedzi w za-
mian za głosowanie w określony 

sposób przy wyborze władz 
w dolnośląskiej PO, Prokuratura 
Okręgowa w Legnicy zdecydowała 
o przeprowadzeniu w tej sprawie 
postępowania sprawdzającego. 
Ma ono wyjaśnić czy w związku 
z tym wydarzeniem nie doszło 
do zrealizowania znamion prze-
stępstwa płatnej protekcji, a zatem 
powoływania się na wpływy 
w zamian za korzyść majątkową 
lub osobistą.
Pisemne zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa 
korupcyjnego złożył osobiście 
w Prokuraturze Okręgowej 
w Legnicy Poseł do Parlamentu 

Europejskiego Pan Piotr Borys – 
informuje Liliana Łukasiewicz, 

rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. - Ponieważ 
zakres przedmiotowy zawiado-
mienia Pana Piotra Borysa jest 

co do zasady tożsamy z zakresem 
czynności wcześniej zainicjowa-
nych przez legnicką prokuraturę, 
czynności w tej sprawie prze-
prowadzone zostaną w ramach 
jednego postępowania.
Dodajmy, że zgodnie z obowiązu-
jącą procedurą czynności spraw-
dzające zmierzają do ustalenia, czy 
zachodzi uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstwa. Mogą 
one skutkować wszczęciem 
postępowania lub też wydaniem 
decyzji o odmowie jego wszczęcia. 
Decyzja taka winna być podjęta 
w terminie 30 dni.

(inf) �

Prokuratura sprawdza płatną protekcję

Zawiesili wszystkich
Prokuratura po medialnych doniesieniach rozpoczyna postępowanie 
sprawdzające, czy propozycja pracy u największego pracodawcy w Lubinie 
w zamian za głosowanie na posła Jacka Protasiewicza była płatną protekcją.

Pisemne 

zawiadomienie 

o podejrzeniu 

popełnienia 

przestępstwa złożył 

Pan Piotr Borys

Felieton Andrzeja Jaworskiego

NIE BÓJTA WÓJTA

– JAK KARGUL Z PAWLAKIEM 
Po „aferze taśmowej” od biedy pozamiatane. Pięciu zawieszonych na trzy miesiące, czyli tyle, ile 
trwa z grubsza letnia kanikuła. Korumpujący z korumpowanym wzięli się za bary wymieniając 
oskarżycielskie razy. Wulgaryzmy stają się pożądanym standardem w rozmowie prywatnej 
i nikt już nie wie, kto ma przestawioną etyczną wajchę dając się „na TE tory skierować”.

r e k l a m a
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Pod patronatem 
Wyższego Urzędu 
Górniczego i KGHM 
rozmawiano 
o poprawie 
bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach 
i hutach. 

W spotkaniu, które odbyło 
się w Boszkowie, wzięli 
udział przedstawiciele firm 
górniczych i hutniczych 
z całej Polski. Konferencja 
była drugą z rzędu a odbyła 
się pod hasłem „Czynnik 
ludzki a kształtowanie bez-
pieczeństwa w górnictwie 
i hutnictwie”. Organizatorem 
czterodniowego spotkania 
było czasopismo „Promotor 
BHP”.
W ciągu trzech dni zebrani 
wysłuchali wystąpień wielu 
przedstawicieli służb BHP, 
którzy dzielili się swoimi 
doświadczeniami, uwagami 
i projektami. Wśród osób, 
które prezentowały bez-

pieczne rozwiązania, zasto-
sowane już w ich zakładach 
pracy byli też pracownicy 
KGHM: Rafał Danielak z Huty 
Miedzi Głogów i Dariusz 
Stojke z ZG Rudna. Czwarty 
dzień spotkania poświęcono 
poznawaniu zastosowań bez-
piecznych projektów. W tym 
celu uczestnicy konferencji 
odwiedzili oddziały KGHM. 

Byli w ZG Polkowice – Siero-
szowice, Hucie Miedzi Głogów 
i ZWR Rejon Rudna. Jak mówi 
Natalia Woźny, redaktor cza-
sopisma „Promotor” wszyst-
kie prelekcje wzbudzały wiele 
dyskusji i pytań. Uczestnicy 
konferencji na pewno skorzy-
stają z doświadczeń innych 
i podobne rozwiązania będą 
stosowali w swoich zakładach 

pracy. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele m.in. 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej, Kompanii Węglowej, 
Huty Aluminium z Konina, 
Wyższego Urzędu Górnicze-
go i UZZM w Lubinie, które 
na sam koniec sympozjum 
gościło wszystkich w swojej 
bazie szkoleniowej.

M. Machniak �

Liczba zarejestrowanych dawców 
szpiku w Polsce stopniowo rośnie, 
jednak nadal należy do najniższych 
w Europie. W Niemczech jest ich 4 
mln, czyli ponad trzynastokrotnie 
więcej niż w Polsce.
 – Jest to bezbolesne. Są dwie me-
tody pobierania szpiku: z talerza 
biodrowego lub bezpośrednio 
poprzez pobieranie krwi. Żadna 
z tych metod nie jest obarczona 
ryzykiem powikłań – mówi Kry-
stian Domino, członek Drużyny 
Szpiku KGHM, która aktywnie 
namawiała do rejestrowania się 
podczas biegu barbórkowego. – 
Każdy z nas powinien być dumny 
z tego, że jest potencjalnym dawcą 
szpiku.
Przeszczep szpiku jest często 
jedyną skuteczną możliwością 
leczenia białaczek lub niedo-
krwistości. Po zniszczeniu szpiku, 
czyli wypełniającego większość 
kości narządu krwiotwórczego, 
osoby chorej konieczne jest jej 
zastąpienie zdrowym szpikiem. 
Przeszczep przeprowadza się 
podobnie jak transfuzję krwi. 
Niezbędna jest jednak niemal 
identyczność genetyczna dawcy 
i biorcy. Z tego powodu od zapi-
sania się do rejestru dawców do 
momentu faktycznego oddania 

szpiku mogą upłynąć lata, a cza-
sem dawca nigdy nie ma takiej 
możliwości. 
 – Szczęściem jest bycie autentycz-
nym dawcą dla drugiej osoby, bo 
tutaj jest to największy problem. 
Nie każdy może znaleźć swojego 
bliźniaka genetycznego. Dlatego 
powinniśmy jak najwięcej ludzi, 
potencjalnych dawców zbierać do 

rejestru, aby w momencie, kiedy 
zajdzie taka potrzeba, móc okazać 
się uzdrowicielem, pomocną dło-
nią, czasami ostatnim ratunkiem 
dla innej osoby – przekonuje 
Domino.
Tłumaczy, że z uwagi na bardzo 
niewielkie prawdopodobieństwo 
znalezienia odpowiedniego 
dawcy często przeprowadza się 
przeszczepy pomiędzy różnymi 
krajami. Polacy oddają szpik 
zagranicą, a do Polski przyjeż-
dżają m.in. niemieccy chorzy. 
Im więcej osób w rejestrach, 
tym większe prawdopodobień-

stwo znalezienia odpowiedniej 
pary bliźniaków genetycznych.  
– Oddanie szpiku nie jest obcią-
żeniem. Po pobraniu szpiku nie 
ma żadnego dyskomfortu, jeśli 
chodzi o organizm człowieka, 
nic nie boli, można następnego 
dnia iść biegać – zapewnia To-
masz Chmielowiec z Drużyny 
Szpiku KGHM.

Dodaje, że przed trafieniem do 
rejestru każda osoba przechodzi 
szczegółowe badania. Oddać 
szpik mogą wszyscy, którzy 
spełniają kryteria zdrowotne, 
m.in. nie chorowali na nowo-
twory, nie są nosicielami wirusa 
HIV lub wirusa żółtaczki typu 
B albo C. Są również minimalne 
wymagania dotyczące np. wagi 
ciała – dawcami nie mogą być 
osoby ważące poniżej 50 kg. Ka-
tarzyna Mikoszewska z Drużyny 
Szpiku, mimo że sama właśnie 
z tego powodu nie może zostać 
dawcą, podkreśla jednak, że 

w promocję oddawania szpiku 
można zaangażować się również 
w inny sposób.
Drużyna Szpiku KGHM anga-
żuje się w promocję oddawania 
szpiku poprzez akcje w obrębie 
miedziowego koncernu. Kry-
stian Domino wkrótce chce 
organizować akcję w Hucie 
Miedzi „Głogów”. Członkowie 
zespołu propagują ideę również 
poza siedzibą firmy, np. poprzez 

udział w imprezach sportowych 
takich jak Festiwal Biegowy 
w Krynicy-Zdroju.
 – Biegamy, pływamy i wszędzie tę 
akcję staramy się rozpropagować. 
Na naszych wyjazdach, praktycz-
nie na każdych zawodach jest 
nasze stoisko, gdzie rejestrujemy 
potencjalnych dawców szpiku. 
To jest żmudna ciężka praca, 
żeby przekonać ludzi, ale mam 
nadzieję, że mentalność wśród 

Polaków odmieni się i przesta-
niemy się bać, że coś się stanie, 
tylko będziemy myśleć o tym, że 
możemy komuś uratować życie – 
zachęca Domino.
 – Jako Drużyna Szpiku KGHM 
biegamy w specyficznych czer-
wonych koszulkach po to, żeby 
pokazać ludziom, że są ludzie 
w potrzebie, ludzie potrzebujący 
szpiku – dodaje Chmielowiec.

(pit/newseria) �

Nowa kotłownia 
ogrzewa 
mieszkańców już 
od września. Jej 
modernizacja 
oznacza całkiem 
nowy system 
ciepłowniczy. 

WPEC w przypadku Złotoryi 
skupił się na niskiej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 
Udało się to poprzez likwidację  
jednej z dwóch kotłowni węglo-
wych i rozbudowanie drugiej. 
Pozwalają one zaspokoić po-
trzeby wszystkich odbiorców na 
terenie Złotoryi. Modernizacji i 
rozbudowie poddano kotłownię 
przy ul. Jerzmanickiej, zwanej 
„Nad Zalewem”. Doposażono 
ją w silnik spalinowy zasilany 
gazem do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Zli-
kwidowano drugą z kotłowni 
węglowych tzw. osiedlową przy 
ul. Słowackiego. 
Nie jest to jedyna zmiana w 
podejściu do ciepłowniczego biz-

nesu. WPEC gruntownie moderni-
zuje i rozbudowuje sieci cieplne. 
Wybudowano nowy odcinek sieci 
ciepłowniczej łączący dwa nie-
zależne systemy ciepłownicze 
w jeden, zasilany z kotłowni 
przy ul. Jerzmanickiej oraz  
węzły cieplne dla podłączenia 
odbiorców zasilanych dotychczas  
przez  zlikwidowaną kotłownię 
przy ul. Słowackiego. Oprócz 
tego została zmodernizowana 
sieć ciepłownicza zasilającą 
osiedle ,,Nad Zalewem”.
Wartość modernizacji systemu 
ciepłowniczego w Złotoryi to 
ponad  15 mln zł , z czego ok. 
2,6 mln zł zostanie sfinansowa-
ne z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Przy-
pomnijmy, że równie duże pro-
jekty WPEC realizuje również 
na terenie Lubina.
Inwestycje w sieci rozpoczęły 
się po tym jak należąca do 
KGHM Energetyka kupiła 
ciepłowniczą spółkę, posia-
dającą swoje placówki niemal 
w każdym mieście dawnego 
województwa legnickiego.

Oddawanie szpiku nie boli – przekonuje Drużyna Szpiku z KGHM

Mało nas do ratowania życia
Zaledwie 300 tys. osób w Polsce jest zarejestrowanych jako dawcy szpiku kostnego. 
Niestety to jeden z najniższych wyników w Europie.

Po pobraniu szpiku nie ma żadnego 

dyskomfortu, nic nie boli, można 

następnego dnia iść biegać

Należący do Energetyki WPEC wciąż inwestuje Rozmawiali o bezpieczeństwie w górnictwie

BHP w kopalni i hucieTeraz w Złotoryi
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Łódź, Wrocław, 
Legnica, Płock 
i wiele innych 
mniejszych 
i większych 
samorządów 
tworzy budżety 
obywatelskie. 
Budżety, w których 
to mieszkańcy, 
a nie urzędnicy 
decydują jakie 
inwestycje mają 
zostać zrealizowane.

Międzyblokowe podwórko, 
które straszyło od lat, docze-
kało się remontu i funkcjo-
nalnego miejsca rekreacji. 
Osiedlowa, dziurawa jak sito 
uliczka, po 20 latach została 
zmodernizowana. Najstarsze 
w mieście osiedle nareszcie 
zyskało boisko o sztucznej 
nawierzchni. Pomysłów 
inwestycyjnych może być 
wiele, ale ich realizacja w większo-
ści polskich samorządów zależy 
od widzi mi się urzędników lub 
radnych, którzy trochę, albo wcale 
nie interesują się rzeczywistymi 
potrzebami mieszkańców. Ich 
gorące zainteresowanie i zaan-
gażowanie często kończy się po 
zakończonych wyborach. Niestety 
podobną sytuację mamy w Lubinie, 
z tą jednak różnicą, że część radnych 
chce, aby w mieście zafunkcjono-
wał budżet obywatelski. Problem 
w tym, że choć od czerwca projekty 
uchwał w tej sprawie są znane prze-
wodniczącemu rady miejskiej, bo 
oficjalnie wpłynęły do samorządu, 
ten „wrzucił” je do szuflady udając, 
że nie ma tematu. 
Tymczasem w miastach, gdzie rad-
ni zdecydowali się na wdrożenie 
budżetu obywatelskiego szanse na 
ominięcie opornych urzędników 
rosną, bo ostatecznie to właśnie 
propozycja budowy przykładowe-
go placu zabaw może zostać zre-
alizowana już w ciągu roku, a nie 
najbliższego dziesięciolecia.
Czy w Lubinie mieszkańcy będą 
również mieli wpływ na wydatki 
z miejskiej kasy? - Wszystko jest 
w rękach radnych Lubin 2006 
i przewodniczącego rady Andrzeja 
Górzyńskiego – mówi radny poro-
zumienia samorządowego Krzysz-
tof Olszowiak. - Jako radnych 
porozumienia jest nas za mało 
więc złożyliśmy projekty uchwał 
w sprawie budżetu obywatelskie-
go do przewodniczącego rady. 
Andrzej Górzyński ma bowiem 
inicjatywę, aby wprowadzić te 
dokumenty pod obrady na sesję.

Olszowiak, kilka miesięcy temu 
liczył, że takie prospołeczne dzia-
łanie znajdzie uznanie radnych 
Lubin 2006...
Propozycja grupy radnych jest 
banalnie prosta. Chcą, aby o wy-
datkach na poziomie 1 procenta 
budżetu miasta (dzisiaj w Lubinie 
jest to suma około 2,7 mln zł) mo-
gli decydować mieszkańcy. Mało 
tego propozycja utworzenia bu-
dżetu obywatelskiego zakłada, aby 
decyzja mieszkańców była decyzją 
ostateczną i wiążącą zarówno dla 
radnych jak i prezydenta.
Pomysłowi lokalnych samorzą-
dowców gorąco kibicuje eurodepu-

towany Piotr Borys. - Dla lubinian 
to wielka szansa na zrealizowanie 
własnych, a nie urzędniczych pomy-
słów. Budżet obywatelski powoduje, 
że urzędnik musi ruszyć w teren, 
przyjrzeć się faktycznym oczeki-
waniom lokalnej społeczności i na 
jej życzenie je zrealizować. Pienią-
dze można przeznaczać na drobne 
inwestycje zgłaszane przez samych 
mieszkańców – mówi Borys.
Założenia budżetu obywatel-
skiego są proste. - Propozycję 
inwestycji  mógłby złożyć każdy 
mieszkaniec, który ukończył 16 
lat, radni, organizacje pożytku 
publicznego, wolontariusze 
oraz instytucje publiczne czy 
organizacje pozarządowe – mówi 

inicjatorka wdrożenia budżetu 
obywatelskiego radna Ksenia Do-
whań-Domańska. - Złożone przez 
mieszkańców propozycje byłyby 
przeanalizowane, a najlepsze czy 
najciekawsze pomysły wybrane 
do realizacji w przyszłorocznym 
budżecie Lubina. 
Zdaniem radnej bardzo ważna jest 
pełna jawność i konsekwentne zre-
alizowanie decyzji mieszkańców 
przez urzędników i prezydenta. 
- Jeżeli tego nie będzie cały po-
mysł skazany jest na fiasko, bo 
budżetu obywatelskiego nie da się 
zrealizować bez pełnej otwartości 
i współpracy na linii prezydent, 

radni, urząd i mieszkańcy.
Zdaniem radnych inicjato-
rów utworzenia w Lubinie 
budżetu obywatelskiego 
Lubin zasługuje na większą 
aktywność mieszkańców. 
- Nie ma nic lepszego niż 
faktyczne zainteresowa-
nie mieszkańców na co 
wydawane są ich podatki 
– dodaje Olszowiak. Do-
whań-Domańska dodaje 

– o budżetach obywatelskich, 
zwanych też partycypacyjny-
mi, słyszymy we Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Tarnowie, Płocku, 
czy Łodzi. Wszyscy zaczynali 
niedawno, a już mają pierwsze 
efekty. W przyszłym roku płoc-
czanie po raz pierwszy otrzymają 
inwestycje, które chcieli miesz-
kańcy, a nie urzędnicy. Lubin ze 
swoją historią też zasługuje, aby 
to mieszkańcy mogli współdecy-
dować o wydatkach miasta.
Radni zaproponowali, aby mia-
sto zostało podzielone na cztery 
rejony na Przylesie z Zalesiem, 
Centrum z Małomicami, Polne 
z Krzeczynem oraz Ustronie IV 
z Wyżykowskiego.

rozmaitości

Bilardziści DSB 
Banda Club Sky 
Tower  przegrali 
w ubiegłym 
tygodniu niedzielny 
mecz w ramach 
przedostatniej 
kolejki I Polskiej 
Ligi Bilardowej. 

Zawodnicy Konsalneta Warszawa 
okazali się lepsi. W tym sezonie 
lubinianie osiągają jednak więcej 
sukcesów indywidualnie, niż 
grupowo. Mecz z Konsalnetem 
Warszawa w pierwszej odsło-
nie zakończył się remisem, zaś 
w drugiej dał minimalną prze-
wagę bilardzistom ze stolicy 10:9. 
Tym samym zepchnął lubinian 
z podium. 
W ostatniej kolejce pod koniec 
listopada nasi bilardziści po-
walczą o czwarte miejsce w ta-
beli z zespołem Bila Tarnów. 
Tuż po tym na graczy z DSB 
czekają rozgrywki w ramach 

Mistrzostw Polski – Nasi 
zawodnicy mieli rewelacyjny 
rok, jeżeli chodzi o starty in-
dywidualne. Zastanawiam się 
czy zmęczenie po walkach o te 
sukcesy nie przełożyło się na 
niepowodzenia zespołowe. Stąd 
może być słabsza forma, która 
mam nadzieję, poprawi się przed 
grudniowymi Mistrzostwami. 
Stamtąd na pewno wrócą z me-
dalami - mówi Bogusław For-
tuński, prezes Dolnośląskiego 

Stowarzyszenia Bilardowego 
w Lubinie.  
DSB Banda Club Sky Tower składa 
się z samym lubińskich bilardzi-
stów. Z racji jednak wrocławskiego 
sponsora, zespół reprezentuje 
stolicę Dolnego Śląska. W Lubinie 
zabrakło bowiem instytucji i firm, 
które zechciałyby przeznaczyć 
środki finansowe na wspieranie 
zespołu utalentowanych młodych 
zawodników. 

ab �

Sportowy sukces 
w większości 
dyscyplin zależy 
od tego kiedy 
zaczniemy treningi. 
Im wcześniej 
tym lepiej, i tym 
większy sukces 
gwarantowany. 

W Lubinie od kilku lat coraz po-
pularniejsza staje się siatkówka. 
Nasi siatkarze pną się coraz wyżej 
w krajowych rozgrywkach. Co 
można zaproponować najmłod-
szym?  - Pomysł stworzenia 
Siatkarskiej Akademii Malucha 
pojawił się w moich myślach 
w trakcie siatkarskich rozgrywek 
ligowych sezonu 2012/2013 – 
mówi Przemysław Cedro, trener 
przygotowania motorycznego 
w I ligowym Cuprum Mundo 
Lubin. - Już wtedy wiedziałem, 
że Lubin to moje miejsce na zie-
mi, a prężnie rozwijający się klub 
siatkarski będzie instytucją, z którą 
zwiążę się na dłużej. Tak powstała 
Siatkarska Akademia Malucha.

Akademia Malucha to projekt, 
który da przyszłość i szeroki 
fundament dla znanej i uznanej 
marki w całej Polsce jaką dzisiaj 
jest Cuprum Mundo Lubin. Ad-
resowany jest do dzieci w wieku 
od 4 do 12 lat. W projekcie mogą 
wziąć udział zarówno chłopcy jak 
i dziewczynki. System szkolenia 
jest dwuletni z wyłączeniem grupy 
12 latków. Szkolenie odbywa się 
w grupach 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat, 
10-11 lat i 12 lat. 
Nad dziećmi cały czas czuwa 
sztab szkoleniowy, złożony 
z wykwalifikowanej kadry 
szkoleniowej (trenerzy z upraw-
nieniami pedagogicznymi, opieka 
medyczna w postaci lekarza me-
dycyny sportowej oraz psycholog 
dziecięcy). Zajęcia z dziećmi 
w tak młodym wieku wymagają 
doboru specyficznych form i metod 
szkoleniowych, które w sportach 
seniorskich są rzadkością. - Stawia-
my na gry i zabawy pozwalające 
rozwijać i kształtować wybrane 
zdolności oraz dbać o właściwy 
pozytywny kontakt dzieci z oto-
czeniem – mówi trener.

Głównym założeniem projektu 
jest przygotowanie siatkarzy dla 
dwóch klubów patronackich, do 
których dzieci po ukończeniu 
12 roku życia przejdą, aby 
szkolić się pod okiem najlep-
szych szkoleniowców w Polsce 
w profesjonalnych klubach. 
Taka możliwość daje ogromne 
szanse, gdyż w większości 
klubów szkolenie rozpoczyna 
się między 10 a 13 rokiem  
życia. Tymczasem uczestnicy 
Siatkarskiej Akademii Malucha 
będą mieli za sobą już kilka lat 
przygody z siatkówką. 
Projekt akademii ma być realizo-
wany w 8 miastach. W każdym 
przewidzianych jest 5 grup wie-
kowych co w liczbach da około 
800 dzieci. Jednym z miast jest 
Lubin.

Budżet obywatelski może poprawić współpracę urzędników z mieszkańcami. 
Przykładów w Polsce przybywa, a w Lubinie cisza...

Prezydent
wie lepiej?

Budżet obywatelski 
w nowoczesnych samorządach? 
- angażuje mieszkańców w rozwój miasta
- pozwala urzędnikom poznać faktyczne potrzeby mieszkańców 
- wzmacnia zaufanie publiczne do instytucji samorządowych
- pomaga poznać sposób konstruowania budżetu miasta
- poprawia jakość życia małej społeczności
- buduje społeczeństwo obywatelskie

Więcej indywidualnych sukcesów

Grają bilardziści

Siatkarska Akademia malucha otworzyła podwoje w Lubinie

Grają nawet 4-latki

Kontakt do organizatora:
tel.: 724 839 635 lub mail:
cedro.przemyslaw@gmail.com. 
Zajęcia już się rozpoczęły dla 
grup 6-7 i 8-9 lat. Dla pozostałych 
grup nabór dzieci wciąż trwa. 
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ogłoszenia drobne
Chcesz zamieścić ogłoszenie drobne? 
Wejdź na www.lubinextra.pl kliknij 
w zakładkę OGŁOSZENIA, zarejestruj się 
i dodaj ogłoszenie, a bezpłatnie opubliku-
jemy je w dwutygodniku LubinExtra!

SM im. St. Staszica w Lubinie posiada 
do sprzedaży na drodze przetargu 
mieszkanie położone w Lubinie przy ul. 
Ks. Ludwika I 31/12 o pow. użytk. 42,53 
m.kw. Tel: 76/842 62 65

SM im. St. Staszica w Lubinie posiada 
do sprzedaży na drodze przetargu 
mieszkanie położone w Lubinie przy ul. 
Skłodowskiej 19b/52 o pow. użytk. 26,77 
m.kw. Tel: 76/842 62 65

ZŁOMOWANIE AUT. KASACJA POJAZ-
DÓW. Auta osobowe i dostawcze. Wydaję 
bezpłatne zaświadczenia o demontażu 
niezbędne do wyrejestrowania auta. 
Darmowy transport. Tel. 533 306 684.

Zespół Muzyczny Adonis oferuje 
wspaniałą oprawę muzyczną: wesel, 
zabaw, studniówek, bankietów, imprez 
okolicznościowych, uroczystości barbór-
kowych. PEŁNA OBSŁUGA I WSPANIAŁA 
ZABAWA Tel. 792 754 238

PRACA dodatkowa dla Przedstawicieli 
Providenta. Średnia prowizja od umowy 
300-350 zł brutto. Tel. 668 682 339

Dream House - Lubin, Polkowice, 
Głogów i okolice. Świadczymy profesjo-
nalne usługi w zakresie kompleksowego 
wykończenia wnętrz i remontów: www.
dreamhouse.org.pl Tel: 721 504 069 

Sprzedam wózek. Mam do sprzedania 
wózek (parasolka). Cena 100 zł. Tel. 695 
820 118 

Szybka i elastyczna pożyczka do 25.000 
zł. Minimum formalności. Zadzwoń: 668 
130 226

Sprzedam meble (3 segmenty + szafa). 
Stan dobry. Cena do negocjacji. Tel. 721 
059 362 

Bannery reklamowe. Zgrzewanie, 
oczkowanie co 50 cm w cenie. Faktura 
VAT. Konkurencyjna cena - 32 zł netto za 
m2. Tel. 603 535 338 

Atrakcyjne pożyczki. Miesięczne spłaty. 
Do 48 miesięcy. Również dla osób 
z komornikiem. Zadzwoń: 604 112 669

Firma CZYŚCIOCH oferuje kompleksowe 
i profesjonalne usługi wysokiej klasy 
sprzętem Firmy KARCHER. ZAPRASZAM 
NA STRONĘ INTERNETOWĄ: www.
czyscioch.lubin.pl. 
Tel: 723 712 723 

SPRZEDAM FORDA C-MAX, 2007 r., 1,8 
TDCi, przebieg 218 tys. Tel: 666 868 433

ZATRUDNIMY KOLPORTERÓW do 
roznoszenia gazetek reklamowych. 
Praca od pon. do piątku, w godz. 8 do 
15. Stawka 5-7 zł/h. Wynagrodzenie 
tygodniowe. Tel: 600 041 414

Miałeś wypadek? Pomożemy! Odszko-
dowania i zadośćuczynienie bez żadnych 
opłat wstępnych! Załatwiamy wszystkie 
formalności! Prowizja po odzyskaniu 
odszkodowania.   Tel. 509 814 738

SALA BANKIETOWA
Wypożyczamy jak również sami 
organizujemy pyszne przyjęcia. Dyspo-
nujemy miejscami na 40-osób, sprzętem 
muzycznym, oświetleniem i ciekawymi 
pomysłami. Tel. 695 466 873 

Skupujemy auta i busy wszystkich 
marek. Najwyższe ceny, profesjonalna 
wycena w miłej atmosferze. Gotówka 
i formalności w 15 minut. Tel: 607 263 483 

Mam do sprzedania wózek. Cena 200 
zł więcej informacji pod numerem: 725 
489 557

Oddam ciuszki dla niemowlaka 
Mam do oddania ciuszki dla niemowlaka 
- 3 reklamówki. Oddam za mleko Nan 2 
pro. Więcej informacji pod numerem: 
725 489 557

Wynajmę mieszkanie od 1 grudnia 2013 
r. 2 pokojowe, o pow. 43 m2, przy ul. 
Budowniczych LGOM. Odstępne 700 zł + 
czynsz 400 zł + liczniki wg zużycia. Kaucja 
1000 zł. Tel: 695-820-118 

Dekoracje cukiernicze. Pierwszy 
w Lubinie sklep oferujący szeroki wybór 
dekoracji i dodatków cukierniczych. 
Sklep czynny pn-pt 10-18, sob 10-14, ul. 
Konopnickiej 25A. Tel: 76 756 30 87

Kupię każde auto: osobowe, dostawcze, 
ciężarowe, całe lub uszkodzone, LEGAL-
NIE, UMOWA, profesjonalna wycena, 
gotówka od ręki, najlepsze ceny na rynku. 
Czynne 24 h, Tel: 788 345 470  

Sprzedam cinquecento 700 w dobrym 
stanie w ciągłej eksploatacji, 1 właści-
ciel, garażowane, silnik 700, wszystkie 
opłaty. Cena 1000 zł. Tel: 888 877 590 

Pilnie sprzedam lub zamienię 
Mieszkanie w Chocianowie na os. 
zacisze, tuż przy lesie. Cisza, spokój, 
dobra lokalizacja. 67 m2, II piętro, 3 pok. 
Tel: 511 200 332 

Pilnie sprzedam Forda Focusa Ghia 
1,8 ghia tdi, bardzo oszczędny z pełnym 
wyposażeniem z roku 1999 stan licznika 
oryginalny 287000 tys. Tel: 511 200 332 

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
w Lubinie, ul. Budziszyńska. Mieszkanie 
2-pokojowe 40 m po kapitalnym 
remoncie. Mieszkanie wolne od listopada. 
Więcej informacji tel: 781 328 903 

Mieszkanie do sprzedania na os. Ustro-
nie IV, ulica Fredry. 3-pokojowe w pełni 
rozkładowe, dwustronne, z balkonem. 
Pow. użytk. wynosi 58,92 m2. Cena 195 
tys. zł. Tel: 693 672 710 

Mam do sprzedania Renault Scenic 
Van/Minibus rocznik 2002 Paliwo: Diesel 
Poj. silnika: 1 900 cm3 Przebieg: 185 000 
km. Cena: 7.000 PLN do negocjacji. Tel. 
698674969 

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ!!! Kupujemy 
praktycznie każde auto, gotówka 
i formalności w kilka minut na miejscu, 
profesjonalna wycena wartości pojazdu. 
F-vat Tel. 693 261 193 

OGŁOSZENIA BIURA NIERUCHOMOŚCI 
MULTI-PRO.  TEL: 604 529 440 www.
nieruchomoscimultipro.pl

Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 52,8 m2 na osiedlu Polne. 
Mieszkanie jest dwustronne. Tel: 532 325 
999 CENA: 179000zł 

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
o pow. 47 m2. Lokal położony w Centrum 
Lubina przy jednej z głównych ulic, 
wejście z ulicy. CENA: 1 800zł/mc 

Do sprzedania w pełni rozkładowe 2 
pokojowe mieszkanie o powierzchni 
50,4 m2 znajdującego się w bloku na 
osiedlu Przylesie. Mieszkanie zadbane 
i czyste. Cena do negocjacji.

KINO HELIOS Lubin  
76 724 97 97

 www.helios.pl

Lechia Gdańsk 
pokonała Zagłębie 
Lubin 3:1. Legia 
Warszawa pokonała 
Zagłębie Lubin 
2:0... To ostatnie 
dwa spotkania. 

Jeżeli nic się nie zmieni, widmo 
spadku Zagłębia stanie się faktem 
po wiosennej rundzie.
Nie popisali się zawodnicy Za-
głębia Lubin podczas spotkania 
z zespołem Lechii Gdańsk. 
W spotkaniu padły cztery bramki, 
niestety trzy z nich dla piłkarzy 
z Gdańska. Było to ich pierwsze 
zwycięstwo po ostatnich ośmiu 
spotkaniach, w których nie zdo-
bywali upragnionych 3 punktów. 
Honorowa bramka dla Zagłębia 
wpadła w 79 min. Strzelił ją 
Abwo. Na nic zdała się zmiana 
bramkarza między słupkami 
miedziowych. Miejsce Michała 
Gliwy, który „zalazł za skórę” 
fanom Zagłębia, zajął Tomasz 
Ptak. Niewiele to zmieniło, 
bowiem zespół podopiecznych 
Oresta Lenczyka nie grał najle-
piej. Wśród fanów Miedziowych 
mocno już zakorzenia się myśl, 
że kolejne derby Zagłębie zagra 

już z Miedzią Legnica w I lidze. 
Pozycja spadkowa wisi bowiem 
nad Zagłębiem jak miecz De-
moklesa.
Niestety kolejne spotkanie 
w ekstraklasie też nic nie zmie-
niło w tabeli. Zagłębie niestety 
grzeje przedostatnie miejsce, 

bo gra w Warszawie była słaba 
nawet przy wyjątkowo słabej 
grze Legii.
Ostatecznie Legia Warszawa 
pokonała piłkarzy Zagłębia Lubin 
2:0. Miedziowi na stadionie przy 
Łazienkowskiej grali zupełnie 
bez pomysłu. Drugą bramkę 
legioniści otrzymali  w prezencie 
od Vidanowa, który nie wiedzieć 
czemu zabawił się w bramkarza 
i bronił w polu karnym ręką.
Pierwszego gola dla Legii zdobył 
w 38 minucie  Portugalczyk He-
lio Pinto. Legia nie pokazała na 
murawie nic szczególnego i jak 
się okazało na mecz z Zagłębiem 
zupełnie wystarczyło. W szeregach 
miedziowych oprócz Abwo na 
uwagę zasługiwał Arkadiusz Piech, 
którego trener Lenczyk wprowadził 
do gry tuż po przerwie za Denisa 
Rakelsa. Choć zmiana dziwiła na 
początku, to Piech zupełnie dobrze 
odnalazł się na lewym skrzydle. - 

Legia to dobry zespół i trzeba z nim 
dobrze grać. Nie stworzyli sobie 
sytuacji, by prowadzić, ale niestety 
przegrywamy – mówił w przerwie 
meczu Adam Banaś, kapitan Zagłę-
bia - Mamy swój własny pomysł. 
Przyjechaliśmy grać dobrze, przy 
odrobinie szczęścia zdobędziemy 

punkty. Będziemy walczyć – za-
pewniał Banaś kolejny raz schodząc 
do szatni w roli pokonanego. Choć 
kapitan przekonywał o pomyśle, 
to trudno było się go dopatrzyć 
w drugiej połowie. - Żaden mecz 
nie należy do łatwych. Zagłębie 
jest w kryzysie, my nie możemy 
o tym mówić. Mam nadzieję, że 
od teraz zaczniemy wygrywać. 
Mieliśmy nauczkę w Bydgoszczy, bo 
bramki padały z naszej winy – mówił 
w przerwie Bartosz Bereszyński 
kapitan Legii. I jak zapowiedział, 
tak zrobili. 
Niestety patrząc na ostatnie 
wyniki Zagłębia z przykrością 
można stwierdzić, że umacnia 
swoją pozycję na końcu tabeli. 
Tymczasem inne zespoły towa-
rzyszące miedziowym na szarym 
końcu ekstraklasy, czyli Korona 
Kielce i Widzew Łódź zdobyły 
w tej kolejce punkty. 

M. Machniak �

Znowu porażki, kibice są zniecierpliwieni

Z Lechią polegli
z Legią też
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