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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)

mieszkańcy protestują
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r e k l a m a

pod paragrafem

Nie są znane bliższe 
szczegóły policyjnej 
interwencji, 
do której miało 
dojść 22 grudnia 
ubiegłego roku.
Wiadomo, że brało w niej udział 
dwoje policjantów i młody męż-
czyzna, który w trakcie policyjnej 
interwencji miał odnieść obrażenia 
kręgosłupa szyjnego. Potwier-
dzeniem urazu ma być obdukcja 
lekarska.
Zgłoszenie o przekroczeniu 
uprawnień złożył ojciec, poszkodo-
wanego - emerytowany policjant. 
- Zostało złożone w komendzie 
w Lubinie - mówi Jan Pociecha, 
oficer prasowy lubińskich po-
licjantów. - Nie prowadziliśmy 
żadnych czynności w tej sprawie. 
Natomiast zgłoszenie i wszelkie 
materiały przekazaliśmy od razu 
do prokuratury.
Z doniesienia wynika, że poli-
cjant Emil O. miał przekroczyć 
swoje uprawnienia, a sama inter-
wencja była bezzasadna. - Osoba 
zawiadamiająca została już 
przesłuchana. W tym tygodniu 
przesłuchamy pokrzywdzonego 
– mówi Liliana Łukasiewicz, 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy. Rzeczniczka, 

podkreśla, że wszczęte śledztwo 
prowadzone jest w sprawie, a nie 
przeciwko. - Prokurator uznał, że 
należy wyjaśnić wszelkie wąt-
pliwości. Materiały dotyczące 
interwencji zarchiwizowane 
w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Lubinie już trafiły do 
prokuratury.- Musimy wiedzieć, 
czy interwencja była zasadna, 
jaki był jej przebieg, czy użycie 
przemocy było uzasadnione. 
Ponadto potrzebna będzie opi-
nia biegłego, który wskaże nam 
jakie obrażenia i rozstrój zdrowia 
mogły powstać w tych okoliczno-
ściach - dodaje Łukasiewicz. 
Dodajmy, że w ciągu dwóch lat 
to drugie postępowanie proku-
ratorskie związane z policjantem 
pracującym w lubińskiej policji. 
Wtedy był funkcjonariuszem 
drogówki, a sprawa dotyczyła 
próby wyłudzenia odszkodowa-
nia za uszkodzony samochód, 
o czym doniosło towarzystwo 
ubezpieczeniowe jak i komendant 
lubińskiej policji. Ostatecznie 
postępowanie umorzono. Teraz 
prokurator sprawdza czy policjant, 
który trafił do wydziału prewencji 
nie przekroczył swoich uprawnień 
w trakcie służby na terenie Lubina 
i prowadzonej interwencji.  

dlu24.pl �

Prokuratura wyjaśnia, czy policjant na służbie 
przekroczył  uprawnienia i pobił mężczyznę

Brutalny policjant?

Kiedy kończył manewr ude-
rzył czołowo w citroena C5. 
Zderzenie spowodowało, że 
citroen wylądował w rowie na 
boku, a fiata obróciło niemal 
w miejscu. Jego kierowca 
odniósł najprawdopodobniej 
najpoważniejsze obrażenia. 
Był jednak przytomny. Praw-
dopodobnie to on zawiadomił 
ratowników o dachowaniu 
i przekazał informację, że 
nie może opuścić swojego 
samochodu. 
Najprawdopodobniej nie miał 
zapiętych pasów. Zderzenie 
spowodowało, że mężczy-
znę niemal wbiło w deskę 
rozdzielczą samochodu. 
Do szpitala trafił z mocno 
opuchniętym brzuchem.
Co ciekawe w obu samocho-
dach w trakcie zderzenia 
zablokowały się liczniki 
prędkości. W fiacie było 
widać prędkość około 40 
km/h, a w citroenie około 
80 km wynikało z relacji 
ratowników.

dlu24.pl �

Dostawczak z piekarni, zderzył się z citroenem

Kierowcy w szpitalu
Fiat scudo jechał od strony Prochowic, był już za Dłużycami na wysokości bukaciarni. Tutaj 
z z dostępnych informacji wynika, że kierowca zdecydował się na wyprzedzanie rowerzysty. 
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Komisja Skarbu 
Państwa zajęła się 
sprawa podatku od 
kopalin. Zgodnie 
z przewidywaniami 
fajerwerków nie 
było, a podatek 
jest od tego, 
żeby go płacić.

Na posiedzenie sejmowej komi-
sji przyjechali przedstawiciele 
lokalnych samorządów jak i pre-
zes KGHM Herbert Wirth. Szef 
spółki zreferował co zmieniło 
się w KGHM w ciągu niecałych 
dwóch lat obowiązywania po-
datku. Z jego słów wynika, że 
spółka sobie radzi, ale nie może 
planować inwestycji tak jak by 
chciała. Wynika to z mniejszego 
zysku, a co za tym idzie zmniejsze-
niem rentowności poszczególnych 
kopalń, gdyż każda z nich ma inne 
koszty prowadzonej działalności 
z uwagi na fakt, że operuje na 
różnych pod względem zasobności 
i dostępności złożach.

- Podatek ma ogromny wpływ na 
zmniejszenie rentowności. Gdy-
byśmy mieli jednostkowo oceniać, 
to część z 33 naszych oddziałów 
jest nierentowna. Oczywiście ktoś 
może powiedzieć, żeby zamknąć 
te zakłady. Trzeba jednak poli-
czyć tu koszty społeczne, które są 

ogromne - mówił posłom prezes 
lubińskiego koncernu.
Herbert Wirth przyznał, że 
mniejsza rentowność wpływa na 
inwestycje. Mówiąc wprost Pol-

skiej Miedzi mimo przynoszonego 
rokrocznie zysku brakuje pienię-
dzy na projekty już realizowane, 
a mające m.in. przygotować spółkę 
na czas, kiedy miedź nie będzie 
kosztowała tyle co teraz. Wśród 
tych projektów jest m.in. budowa 
wydajniejszego i tańszego w eks-

ploatacji pieca zawiesinowego 
w Głogowie. Niestety przez poda-
tek od kopalin, aby spółka mogła 
realizować inwestycje zmuszona 
jest do zaciągania kredytów. 

Samorządowcy przekonywali 
posłów, aby ci rozważyli zmniej-
szenie podatku. - Za 5-6 lat 
naturalnym działaniem zarządu 
będzie restrukturyzacja KGHM. 
Będzie bolesne, bo związane z li-
kwidacją miejsc pracy – mówił 
w Warszawie Robert Raczyński, 

prezydent Lubina. Niestety w tym 
przypadku Raczyński może mieć 
rację. Niestety smutne jest również 
to, że sam przyczynia się do tego 
problemu. Martwa strefa ekono-
miczna, maksymalne obciążenia 
dla przedsiębiorców. Prezydent 
Lubina pojechał do Warszawy 
walczyć o obniżenie podatku od 
kopalin nałożonego przez Sejm 
na KGHM, ale na miejscu jako 
organ podatkowy zachowuje się 
niemal identycznie jak posłowie, nie 
martwiąc się o to, że maksymalizuje 
obciążenia podatkowe dla lokalnych 
przedsiębiorców w tym dla KGHM, 
a nawet Zagłębia Lubin, które płaci 
krocie podatku od nieruchomości za 
to, że ma stadion i tereny położone 
wokół niego.

Piotr Krażewski �

aktualności

10 000 na DOWÓD OSOBISTY dla

 
1200 zł ZA DARMO

KREDYTY
super promocje

SKUP AUT 788-345-470
KUPIĘ KAŻDE AUTO

OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE

PROFESJONALNA WYCENA,LEGALNIE! 

24hNAJLEPSZE
CENY NA RYNKU

BANERY REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

r e k l a m a

Co dalej z podatkiem od kopalin? Nic, trzeba płacić

Kopaliny na
sejmowych salach

Gdyby ZG Lubin miały działać samodzielnie 

bez KGHM, z powodu podatku od 

kopalin należało by kopalnię zamknąć. 

Nieuwaga, obita osobówka i dwie 
ciężarówki w rowie przed Hotelem 
Europa, koło Castoramy. Jadący 
osobówką bez wątpienia przeżyli 
dzięki kierowcom ciężarówek.
Renault megane wyjeżdżało około godz 18 spod Castoramy 
na dwupasmówke w kierunku Polkowic. Starszy kierowca, 
który jechał z córką nie zauważył, że od strony Wrocławia 
oba pasy ruchu są zajęte. Wyjechał prosto pod ciężarówkę 
z powiatu sochaczewskiego wiozącą kontener z Hamburga. 
Kierowca szybko podjął decyzję. Gwałtownie zmienił 
lewy pas ruchu na prawy. Lekko uderzył w megane, które 
zatrzymało się kilkanaście metrów dalej. Niestety zmieniając 
pas zmusił do takiego samego manewru ciężarówkę jadąca 
po prawym pasie. Była to cysterna z Kostrzyna przewożąca 
czysty tlen. Oba pojazdy wylądowały w rowie. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. Kierowca z megane może mówić 
o olbrzymim szczęściu. 
Na miejsce wezwano strażaków. Ściągano również spe-
cjalistyczne holowniki, które miały wyciągnąć ciężarówki 
z rowu. Pierwsza szybko została uwolniona, bo udało się 
ją pociągnąć prosto na parking Hotelu Europa. Z drugą był 
większy problem. Kilka godzin trwało przepompowywanie 
tlenu. Potem trzeba było postawić cały zestaw na kołach 
i dopiero wyciągać na drogę. Akcję zakończono po szóstej 
rano. Potem pojawił się kolejny problem, bo nie było 
wiadomo kto ma posypać drogę sorbentem pochłaniającym 
płyny eksploatacyjne. Policjanci nie kryli zirytowania, bo 
centrum miasta zostało zakorkowane z powodu objazdu, 
a otwarcie drogi opóźniło się o kilkadziesiąt minut. Ostatecz-
nie plamy oleju zostały zneutralizowane przez strażaków 
i pracowników GDDKiA. 

(pit) �

Żyje dzięki kierowcom dwóch ciężarówek,
bo uciekali do rowu

Wyjechał spod 
Castoramy i...
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nasze sprawy

Radek jest dzieckiem, które od 
pierwszych miesięcy swojego 
życia zmaga się z poważną 
chorobą.  Chłopiec ma uszko-
dzony mózg, czterokończynowe 
napięcie mięśniowe, Zespół 
Westa (rodzaj epilepsji opornej 
na leczenie). Radek wymaga 
stałej opieki specjalistów (pe-
dagoga, psychologa, neurologa, 
logopedy, fizjoterapeuty). Od 
wielu lat, dzięki wsparciu ludzi 
dobrej woli, Radek jeździ także 
na turnusy rehabilitacyjne. Nie-
stety, koszt takiego turnusu to 
średnio 5.000 zł. 
Dlatego, jeśli mają Państwo 
możliwość, w imieniu Pani 
Joanny - Mamy Radka, prosimy 
o wsparcie finansowe w formie 
przekazania 1% podatku z roz-
liczenia rocznego. 

Co możesz zrobić, aby wspomóc Radka?

Przekazać jeden 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
– Centrum Charytatywne
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
Numer KRS: 000 00 37 904
Kwota: obliczasz sam
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” 
podaj:
„4579 – Szuty Radosław Marcin”

Przekazać indywidualne datki na konto fundacji:
W banku BPH S.A. oddz. w Warszawie
Nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
koniecznie z dopiskiem:
„4579 – Szuty Radosław Marcin – darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia”

Jeśli ktoś nie ufa fundacjom prosimy o pomoc finansową 
na prywatne konto:
W banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddz. w Ścinawie
Nr konta: 56 1600 1462 0008 0477 7583 2011 z dopiskiem:
„4579 – Szuty Radosław Marcin”

1 % Twojego
podatku
to 100 % serca

OC ma być buforem 
bezpieczeństwa dla 
zmotoryzowanych, 
że szkoda zostanie 
naprawiona. Co robią 
ubezpieczyciele 
kiedy spowoduje ją 
pijany kierowca?

Temat pijanych kierowców od 
początku tego roku jest w centrum 
uwagi. Kolejni łapani „na podwój-
nym gazie” i kolejne tragedie 
inspirują polityków do kolejnych 
pomysłów na kary czy sposoby 
ograniczania liczby pijanych 
kierowców na drodze. 
Na zagadnienie pijanych osób za 
kierownicą można jednak spojrzeć 
także od innej, ubezpieczeniowej 
strony, o której mówi się znacznie 
mniej. Przypomnijmy, że każdy 
właściciel pojazdu zobowiązany 
jest do posiadania polisy OC, aby 
po spowodowaniu wypadku czy 
stłuczki osoba poszkodowana 
otrzymała rekompensatę za ponie-
sioną szkodę. Tak jest w każdym 
przypadku. Sytuacja zmienia się 
jednak wobec sprawcy drogowego 
zdarzenia, jeżeli prowadził na 
podwójnym gazie. - Jeśli sprawca 
był pod wpływem alkoholu, to 

ubezpieczyciel wypłaca rekom-
pensatę poszkodowanym, ale ma 
prawo potem żądać od sprawcy 
zwrotu wartości wypłaconego od-
szkodowania - tłumaczy Barbara 
Grześ z Gothaer TU S.A.
Dla przykładu możemy podać, że 
w ubiegłym roku w Gothaer TU 
S.A. Było 350 takich spraw. Nie-
stety wskazuje to, że codziennie 
był jeden taki przypadek i niestety 
ze statystyki wynika, że takich 
kierowców było o 20 proc więcej 
niż rok wcześniej.
Wartość kwot, które muszą zwra-

cać pijani kierowcy jest różna 
- wynoszą od kilkuset złotych 
do kilkuset tysięcy złotych. Na 
całkowitą sumę roszczenia wobec 
pijanego sprawcy wypadku składa 
się kilka elementów. Odszkodowa-
nie za uszkodzone mienie może 
zostać powiększone o wartość tzw. 
szkód na osobach, zadośćuczynie-
nie za doznany ból i cierpienie, 
zwroty kosztów leczenia czy renty 
przyznane i wypłacone (poszkodo-
wanym i ich rodzinom) w związku 
z wypadkiem. W zależności od 
tego, jak duża jest kwota do zwro-
tu, spłacalność należności jest 
różna. Im mniejsza jest wartość 
roszczenia, tym łatwiej otrzymać 
pieniądze od pijanego kierowcy.
- W przypadku braku woli spłaty 
zadłużenia oraz braku możliwości 
polubownego rozwiązania sprawy, 
podejmowana jest decyzja o do-
chodzeniu roszczeń na drodze 
sądowej i egzekucyjnej. To sygnał 
dla kierowców, że szczególnie 
w takich przypadkach ubezpie-
czyciele konsekwentnie dochodzą 
spłaty swoich należności – mówi 
Barbara Grześ.

(inf) �

Media grzmią, policjanci łapią, a pijaków za kierownicą nie ubywa...

Co robić gdy pijany 
spowoduje wypadek?

Szkody
spowodowane
przez pijanych

kierowców
na terenie powiatu
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Prezydenckie media 
pisały, że już, że 
zaraz, że w rynku 
rozpoczną się 
prace budowlane. 
Skończyło się na 
nowym ogrodzenia, 
kiblu i budzie 
kierownika.

Budowy w tynku jak nie było tak 
nie ma. Tymczasem ósma rocznica 
dziury w rynku odnotowuje się 
w historii Lubina. Tym razem 
prezydent Robert Raczyński, 
który wiele lat temu zgodził się na 
utworzenie spółki Galerii Rynek, 
która miała wybudować obiekt 
handlowy chce sprzedać do tej 
spółki dodatkową część rynku. 
Nie wiadomo dokładnie jaki ma to 
być fragment lubińskiego rynku, 
gdyż w BIP Urzędu Miejskiego 
takiej informacji nie uświadczy 
się. Wiadomo, że sprzedaży ma 
podlegać część nieruchomości 
oznaczonej nr 547/2. Pytanie 
jaka część. Ta nieruchomość to 
wszystkie drogi dojazdowe do 
rynku, a nawet drogi dojazdowe 
koło cukierni Ptyś do budynków 
we wnętrzu osiedlowym – wynika 
z map publikowanych w Syste-

mie Informacji Przestrzennej 
Powiatu Lubińskiego. 
O szczegóły tej sprawy pyta pre-
zydenta Lubina radny Krzysztof 
Olszowiak. - Decyzja prezydenta 
ma niby na celu poprawę warun-
ków zagospodarowania sąsiedniej 
nieruchomości, czyli Galerii 
Rynek, której budowy od dawna 
nie możemy się doczekać. Radny 

docieka, którą część Raczyński 
chce sprzedać galerii. - Docierające 
do mnie informacje wskazują, że 
podjęta decyzja dotyczy kilkuna-
stu arów powierzchni usytuowanej 
między tzw. „dziurą w rynku”, a 
ratuszem. Sprzedaż tego terenu 
pozbawi możliwości parkowania 
okolicznych mieszkańców. 
Odpowiedzi na razie nie ma. 

-
 

-

 

Już za chwileczkę już za momencik...

Dziura była jest i...

Zebrali ponad pół 
tysiąca podpisów 
pod protestem. 
Gminie zarzucają 
brak konsultacji 
społecznych. 
Zarzucają, że 
nie robi nic aby 
poprawić przepływ 
informacji i dlatego 
pojawił się problem. 
Pod Lubinem koło Kłopotowa, 
w niedalekim sąsiedztwie śmiet-
nika i kompostowni oraz oczysz-
czalni ścieków mieszkaniec gminy 
Lubin chce wybudować instalację 
do produkcji sadzy i oleju metodą 
pirolizy. Przetwarzane mają być 
w niej zużyte opony samochodo-
we. Mieszkańcy odrobili lekcje 
sprawdzili swoją wiedzę i zaczęli 
protestować przeciwko planom 
udowy instalacji. - Uważamy, 
że ten zakład będzie dla nas 
i naszego środowiska szkodliwy 
i niebezpieczny – mówi Barbara 
Skórzewska z Miroszowic. 
Mieszkańcy obawiają się również 
nieprzyjemnych zapachów. Są 
przekonani, że przeróbka opon 
spowoduje kolejne nieprzyjemne 
odory. Przypominają, że jeszcze 

nie opadł kurz po smrodach uno-
szących się z kompostowanych 
koło wysypiska śmieci. Stani-
sława Jasion sołtys Składowic 
przekonuje, że nie chce mieć za 
płotem sąsiada, który zatruwa 
innym życie. 
W sporze siłą rzeczy uczestniczą 
władze gminy. Muszą wydać 
decyzję na podstawie której 
przedsiębiorca albo będzie albo 
nie będzie mógł wybudować 
instalacji. Zanim do tego dojdzie 
przedsiębiorca musi przygoto-
wać raport o oddziaływaniu na 
środowisko jego instalacji. - Na 
razie nie mamy w urzędzie od 
przedsiębiorcy takiego dokumentu 
- mówi Janusz Łucki, rzecznik 
gminy Lubin.
W Kłopotowie doszło niedawno do 

spotkania przedstawicieli gminy, 
inwestora i mieszkańców. Wydaje 
się, że do porozumienie będzie 
trudno wypracować, ale miesz-
kańcy sami mówią, że nie jest to 
niemożliwe. Liczą, że przedsię-
biorca pokaże im instalację jaką 
chce wybudować. Sam inwestor 
również jest mieszkańcem gminy 
i liczy na polubowne rozwiązanie 
problemu. Deklaruje maksymalną 
pomoc w poznaniu technologii 
przetwarzania opon i podkreśla, 
że cały proces jest zhermetyzo-
wany. Czy uda mu się przekonać 
mieszkańców i zarazem swoich 
sąsiadów?
Zdjęcie wykonano podczas pro-
gramu Akcja-Reakcja Polskiego 
Radia Wrocław, który realizowany 
był na żywo w Kłopotowie. 

Mieszkańcy Siedlec, Kłopotowa i Miroszowic protestują

Boją się smrodu
palonych opon

r e k l a m a

Budowa ptaszarni 
będzie droższa niż 
zakładał prezydent. 
Najtańsza oferta 
budowy ponad 
30 wolier jest 
prawie o 3 mln zł 
droższa niż kwota 
przewidywana w 
budżecie miasta. 

Ptaszarnia będzie i już! 
Można wnioskować ze słów 
prezydenta, który nie pytając 
co na to radni już zapowiada, 
że zwiększy budżet na pta-
szarnię. Zwiększy, choć to 
rani a nie prezydent decydują 
ile i na co ma być wydane. 
Modernizacja parku jest na 
finiszu i wiosną mógłby zostać 
otwarty dla mieszkańców. 
Raczyński chce w nim jesz-
cze wybudować ptaszarnię, 
a to spowoduje opóźnienie 
w otwarciu obiektu dla 
mieszkańców. Będą mogli z 
niego korzystać akurat przed 
wyborami do samorządu. 
Budową ptaszarni zaintereso-
wane są dwie firmy. Niestety 
najtańsza oferta to 8,7 mln 

zł, a w budżecie miasta „na 
ptaszki jest 6 mln zł.
Krytyki pod adresem pre-
zydenckich radnych i pre-
zydenta nie szczędzi radny 
opozycji Krzysztof Olszowiak. 
- Ptaszarnia to pomysł, który 
niepotrzebnie generuje kosz-
ty i jako lubinianie będziemy 
za niego płacić przez wiele 
lat. W mieście mamy więcej 
potrzeb poprawiających życie 
mieszkańców niż fundowanie 
im kosztownych bajerów jak 
ptaszarnia – nie kryje ziryto-
wania rozrzutnością prezy-
denta radny Olszowiak. 
Na razie zmotoryzowani 
mogą podziwiać dinozaury. 
Najwyższy faktycznie wy-
staje ponad drzewa. Aby to 
osiągnąć ulokowano go na 
dwumetrowym betonowym 
postumencie. Został już 
zamaskowany ziemią. Cały 
park jest ogrodzony. Park 
pierwotnie miał być oddany 
do użytku jesienią ubiegłego 
roku, ale z powodu ptaszarni 
otwarcie przesunięto bliżej 
wyborów samorządowych 
2014 roku. Pierwotnie park 
miał kosztować 10 mln zł. 

razem z ptaszarnią będzie 
prawie 20 mln zł. DO tego 
dojdą koszty utrzymania 
ptaszarni.

Potwierdzają się przewidywania, że Park Wrocławski
to „studnia bez dna”

Tanio nie będzie
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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

W poprzednim artykule dość 
szczegółowo została opisana 
definicja wypadku przy pracy.

Mając już wiedzę, kiedy mamy do 
czynienia z wypadkiem przy pracy, 
powinniśmy wiedzieć, w jakim czasie 
powinno być dane zdarzenie zgłoszone 
i komu. W większości zakładów pracy są 
opracowane instrukcje, które szczegółowo 
opisują czynności, które należy wykonać 
po zaistnieniu wypadku  
w pracy. Warto znać wszystkie zapisy tych 
instrukcji, aby nikt nie podważył naszego 
postępowania. Jeśli natomiast nie ma 
takich instrukcji, to warte zapamiętania 
jest, aby wypadek zgłaszać przełożo-
nemu w trybie natychmiastowym, o ile 
oczywiście stan zdrowia na to pozwala. 
Ważne również jest to, co nam się należy 
z tytułu wypadku przy pracy (czy choroby 
zawodowej), a jest to między innymi:
· zasiłek chorobowy,
· świadczenie rehabilitacyjne,
· jednorazowe odszkodowanie,
· renta z tytułu niezdolności do pracy,
· renta rodzinna,
· dodatek pielęgnacyjny, itd.
Od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
kwoty jednorazowych odszkodowań  
z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej wynoszą 704 zł za każdy pro-
cent stałego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu.
Nie wolno nam zapominać, że świadczenia 
z ubezpieczenia wypadkowego nie przy-
sługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną 

przyczyną wypadku było udowodnione 
naruszenie przez ubezpieczonego przepi-
sów dotyczących ochrony życia i zdrowia, 
spowodowane przez niego umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa. Świadcze-
nia nie przysługują również ubezpieczone-
mu, który będąc w stanie nietrzeźwym lub 
pod wpływem środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, przyczynił 
się w znacznym stopniu do spowodowania 
wypadku.
Jeśli już ulegliśmy wypadkowi w pracy 
z uszczerbkiem na zdrowiu, to jeśli 
jesteśmy ubezpieczeni dodatkowo, poza 
ZUS-em, to również należy nam się jedno-
razowe odszkodowanie. Nie należy jednak 
dać się zwariować, bo każdy zgłoszony 
wypadek w pracy, to również i koszt 
samych pracowników. Raz w roku do 
ZUS-u przesyłana jest informacja  
o ilości wypadków w danym roku i wów-
czas, jeśli  ilość zdarzeń wzrosła, wzrasta 
również wskaźnik, który jest naliczany do 
składek. Jeśli doskonale zdajemy sobie 
sprawę, że nie mamy żadnego uszczerbku 
na zdrowiu, bo „ranka” szybko się zagoi, 
to korzystając ze zdroworozsądkowych 
zachowań, nie zgłaszamy takiego 
zdarzenia, jako wypadek, ale również nie 
zapominamy o takim zdarzeniu poinformo-
wać przełożonego.
Jako specjalista ds. bhp pragnę jednak 
namówić wszystkich pracowników o prze-
strzeganie przepisów i zasad bhp, aby cało 
i zdrowo wracać do domu, bo przecież 
zdrowie jest najcenniejsze.

Jolanta Klapczarek �
Specjalistka w dziedzinie BHP �

Prawo a Praca część 7

W Lubinie pojawiło się 
kolejne dzieło fanów 
Miedziowych. Praca za 
pracą mozolnie próbuje 
się uzupełnić miejsca, 
w których nieznani sprawcy 
w sierpniu 2013 zniszczyli 
najpiękniejsze dzieła 
miłośników Zagłębia Lubin. 

Franciszek kocha wszystkich, Zagłębie również 

Nowy graf kibiców
Nowy graf choć prosty, to wymowny i cieszy oczy. Kibice 
mijają go ze szczerym uśmiechem. Z nostalgią jednak 
wspomina się grafiki, które w nocy z 2/3 sierpnia 2013 
roku nieznani wandale zamalowali srebrną farbą. Wówczas 
mówiło się, że wybryk związany był z meczem Śląska 
Wrocław z Wisłą Kraków.  I choć sprawa wydawała się 
prosta, bo Lubin jest w końcu miastem monitorowanym 
i cudem byłoby umknięcie kamerom, to policja nie wsz-
częła wtedy dochodzenia. Sprawcom się upiekło bowiem 
oficjalnie nie wpłynęło żadne zgłoszenie o zniszczeniu 
mienia. Nie było podstaw do poszukiwań.

Kolejny dawca 
szpiku kostnego 
pozyskany dzięki 
rejestracjom 
Drużyny Szpiku 
KGHM.
W poniedziałek 20 stycznia 
2014 w Gliwicach ścinawianin, 
Krzysztof  Konaniec oddał szpik, 
by uratować życie komuś chore-
mu na białaczkę.
- Od lat jestem honorowym dawcą 
krwi. 6 miesięcy temu, dzięki mo-
jemu bratu zarejestrowałem się 
też jako dawca szpiku. Długo nie 
musiałem czekać. Zadzwoniono 
do mnie w grudniu. Przed Sylwe-
strem byłem już na badaniach 
wstępnych. Chcę pomagać, bo 
lubię ratować ludziom życie. 
Czuję, że jestem do tego stwo-
rzony. Nie wiem komu pomagam, 
bo biorca jest anonimowy. Po 
dwóch latach, jeśli będę chciał, 
mogę się dowiedzieć kto to jest 
i z jakiego kraju. Najważniejsze 

jednak jest to, że ktoś dostanie 
szansę na przeżycie – mówił 
kilka dni przed wyjazdem do 
kliniki Krzysztof Konaniec, któ-
ry od dawna, jako pracownik ZG 
Rudna jeździ w Drużynie Szpiku 
KGHM. Pan Krzysztof kilka dni 
przed pobraniem szpiku, które 
nastąpiło  z krwi obwodowej, 
przyjmował leki wzmagające 
produkcję szpiku w jego orga-
nizmie. Zapewniał, że czuje się 
nieźle i zachęcał jednocześnie 

wszystkich, by rejestrowali się do 
banku dawców. Jak mówił, dojaz-
dy na badania i pobyt w szpitalu 
nie narażają nikogo na koszty. 
Wszystko jest refundowane przez 
Fundację DKMS Baza Dawców 
Komórek Macierzystych Polska. 
Wystarczą tylko chęci, odrobina 
czasu i dobra wola. Pan Krzysztof 
wrócił do domu już tego samego 
dnia i zapewniał, że czuje się 
świetnie.

Marzena Machniak �

Wszyscy jesteśmy ludźmi - musimy sobie pomagać 

Pomagam bo jestem 
człowiekiem
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Imprezę jak co 
roku zafundował 
mieszkańcom 
Lubina i Legnicy 
KGHM. Gromkimi 
brawami publiczność 
podziękowała 
artystom za występ.

Piotr Kupicha lider zespołu Feel 
i Justyna Steczkowska oraz śpiewacy 
operowi Wioletta Chodowicz jako 
sopran i Marcin Bronikowski baryton 
byli bohaterami tegorocznego kon-
certu noworocznego, który w Lubinie 
odbył się w sobotę.  Artystom towa-
rzyszyła Orkiestra Miasta Tychy AU-
KSO wraz z muzykami z Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia z Katowic pod dyrekcją Marka 
Mosia. Galę poprowadził Tomasz 
Kamel. Artyści dali z siebie wszyst-
ko. Publiczność była zachwycona. 
Można było posłuchać wystąpień 
operowych i utworów rozrywkowych 
w nowych aranżacjach. Gala jest 
już tradycją kontynuowaną od lat. 
KGHM organizując koncerty, każdego 
roku serwuje mieszkańcom Zagłębia 
Miedziowego dawkę świątecznej 
muzyki w wyjątkowym wydaniu. 
Publiczność miała okazję śpiewania 
znanych wszystkim kolęd razem 
z artystami. Mimo napiętego grafiku 
śpiewacy bisowali,  a po występach 
rozdawali autografy. 

(inf) �

Steczkowska i Kupicha,

Kamel i inni

w Lubinie i Legnicy

Ponad 3500 osób wysłuchało 

repertuaru prezentowanego 

przez sławy polskiej 

sceny muzycznej.

Gala
Noworoczna
KGHM
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Więcej usług finansowanych z NFZ w Miedziowym Centrum Zdrowia

Mniej limitów

Za pomocą nowych certyfikatów 
MCZ będzie mógł polepszyć 
jakość świadczonych usług. 
Certyfikaty ISO to trzy ważne 
dokumenty. Jeden z nich jest już 
w posiadaniu placówki, a dotyczy 
on diagnostyki laboratoryjnej 
i obrazowej, profilaktyki i pro-

mocji zdrowia, pomocy doraźnej, 
lecznictwa ambulatoryjnego POZ 
i specjalistycznego, leczenia 
stacjonarnego zachowawczego 
i zabiegowego, rehabilitacji oraz 
medycyny pracy. Pozostałe dwa, 
o które MCZ będzie się teraz starał  
to certyfikaty dotyczące BHP 

i ochrony środowiska. Komplet 
trzech certyfikatów pozwoli 
placówce znaleźć się w grupie 
szpitali, które w 2015 roku będą 
mogły strać się o większe przywi-
leje od NFZ. – Od przyszłego roku 
nastąpi zwiększenie finansowania 
tych szpitali, które prezentują 

odpowiednią jakość. To będzie 
nie tylko zwiększenie wyceny 
za poszczególne świadczenia, 
ale także większa dostępności do 
świadczeń medycznych. Kon-
trakt MCZ, zarówno szpitala, 
jak i przychodni, będzie na tyle 
duży, by wszyscy pacjenci z tere-
nu Zagłębia Miedziowego mieli 
łatwiejszy niż obecnie dostęp do 
naszych świadczeń. Nie liczymy 
oczywiście na to, że limity NFZ 
ominą nas zupełnie, ale na pewno 
zwiększy się dostępność i wycena 
tych świadczeń przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia – tłumaczy 
Edward Schmidt, prezes MCZ 
w Lubinie. 
- Jakość świadczonych usług, 
bezpieczeństwo pacjentów i ze-
społu, który tu pracuje to nasz 
główny cel. Żeby to osiągnąć, 
wciąż podnosimy poziom, a tym 
samym zdobywamy kolejne cer-
tyfikaty i uprawnienia. Wpłynie 
to również korzystnie na nasze 
lubińskie środowisko, które jest 
ściśle zintegrowane ze szpitalem. 
Dziś spełnimy wszelkie standardy 
dotyczące ochrony środowiska, ale 
chcemy jeszcze bardziej podnosić 

i zaostrzyć. Będziemy robić więcej 
niż przewiduje to ustawa.  Tak 
samo jest w kwestii BHP. Zawsze 
monitorowaliśmy i analizowali-
śmy wypadki, ale teraz chcemy 
zwiększyć bezpieczeństwo zarów-
no pracowników, jak i pacjentów. 
Te analizy i wyciąganie wniosków 
będą jeszcze głębsze – wyjaśnia 
Marzena Łokietko, pełnomocnik 
ds. systemu zarządzania jakością 
i naczelna pielęgniarka w MCZ.
MCZ przeszedł już audyt wstępny, 
na podstawie którego audytorzy 

ustalili co jeszcze jest do zrobienia 
w placówce, by spełnić wymogi 
certyfikacyjne. Jak mówi Marzena 
Łokietko, nie ma tego wiele. – 
Wprowadzamy drobne zmiany 
i uściślamy pewne rzeczy, których 
do tej pory nie mieliśmy. Piszemy 
procedury lub uzupełniamy istnie-
jące. Zamierzamy w pierwszym 
półroczu 2014 sfinalizować cały 
proces – zapewnia naczelna pielę-
gniarka. Jeszcze przed wakacjami 
certyfikaty powinny znaleźć się 
w rękach MCZ. 

Kiedy spotykają się 
drużyny Zagłębia 
Lubin i Jeleniej 
Góry nie do końca 
wiadomo jaki będzie 
wynik spotkania. 
Zacięta walka do końca juniorek 
Zagłębia Lubin sprawiła, że mecz, 
który odbył się w Lubinie dał 
pełnię satysfakcji. Podopieczne 
Jolanty Rzepczyk i Elżbiety 
Szczepaniak pokazały, że potrafią 
walczyć do samego końca. 
Pierwsza bramka tego sobotniego 
spotkania wpadła dopiero w 3 
minucie. Niestety zdobyły ją je-
leniogórzanki. W minutę później 
było już 0:2. Pierwsza bramka 
dla Zagłębia wpadła dopiero 
w siódmej minucie. Celny rzut 
oddała Wiktoria Błądek. Walka 
o odrobienie strat trwała do 26 
minuty. Dopiero wtedy na tablicy 
pojawił się remis 9:9. Lubinianki 
solidnie napracowały się, aby zejść 
z pierwszej połowy prowadząc 
dwoma punktami. Ostatnią 
bramkę w pierwszej odsłonie 
wrzuciła Katarzyna Krażewska 

ustanawiając wynik na 11:9.
W drugiej połowie lubinianki nie 
dały już sobie odebrać prowa-
dzenia. Jednak wynik wciąż nie 
był ustalony. Dziewczęta rzucały 
punkt za punkt. W 51’, 52’, 53 
minucie co chwilę na tablicy 
był remis. Dopiero trzy bramki 
zdobyte pod rząd przez Oliwię 
Krzyżanowską pozwoliły junior-
kom na utrzymanie prowadzenia. 
Ostatecznie Paulina Wargacka 
zdobyła ostatnią w meczu bramkę 
ustanawiając wynik 25:22 dla 
Zagłębia Lubin. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje bramkarka 
Zagłębia Natalia Powaga, która 
w większości sytuacji niemal 
zamurowała bramkę dla piłek 
przeciwnika. 
Trenerka Jolanta Rzepczyk nie kryła 
wzruszenia. Bardzo zadowolona z 
wyniku była również druga trener 
Elżbieta Szczepaniak, która do dru-
żyny juniorek wprowadziła swoje 
wychowanki z rocznika 98.
Zagłębie Lubin: Klaudia Powaga, 
Dominika Mańska, Malwina 
Haczkowska, Agata Czech, Agata 
Kaliciak, Katarzyna Krażewska, 

Paulina Wargacka, Adrianna 
Kościelecka, Zuzanna Walczak, 
Jula Szcześniak, Kamila Szloser, 

Wiktoria Błądek, Natalia Materna, 
Martyna Nitecka, Oliwia Krzyża-
nowska, Wiktoria Płoch.

Juniorki Zagłębia Lubin pokonały KPR Jelenia Góra

Trudne starcie
r e k l a m a

Miedziowe Centrum Zdrowia powiększy zbiór certyfikatów ISO. Nowe dokumenty w zakresie BHP i ekologii sprawią, 
że w 2015 roku ośrodek będzie mógł zdobyć więcej usług finansowanych przez Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Jeszcze przed wakacjami MCZ podda się audytowi, do którego trwają właśnie przygotowania.
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29:17 w meczu 
14. kolejki PGNiG 
Superligi. Taki wynik 
osiągnęły lubinianki. 
Prawdziwa lekcja gry 
dla przeciwniczek 
z Chorzowa 
nastąpiła w drugiej 
połowie meczu.

Spotkanie zaczęły niebieskie, ale 
to Zagłębie mogło rzucić pierwszą 
bramkę. Monika Wąż obroniła 
jednak rzut karny i dobitkę Karo-
liny Semeniuk-Olchawy. Wynik 
spotkania w 4. minucie otworzyła 
Joanna Obrusiewicz, a chwilę 
później podwyższyła z karnego na 
2:0. Ruch mógł zaliczyć pierwsze 
trafienie w szóstej minucie, ale 
karnego Katarzyny Sadowskiej 
obroniła, grająca znakomite za-

wody Monika Maliczkiewicz. 
Chwilę później „Łosiu” obroniła 
rzut karny, wykonywany przez 
wypożyczoną do Chorzowa 
Sabinę Kobzar. 
Swoją pierwszą bramkę niebieskie 
rzuciły dopiero w ...10. minucie, 
za sprawą Marleny Lesik. Jednak 
Zagłębie nie grzeszyło skutecz-
nością bo po trzech kolejnych 
minutach na tablicy wyników było 
4:3. Kiedy karnego wykorzystała 
w końcu Marlena Lesik mieliśmy 
remis po 4. W 15. minucie Bożena 
Karkut poprosiła o czas dla swo-
jej drużyny, a Ruch prowadził 
wówczas 5:4. Trzy minuty później 
było już 5:7. Miedziowe obijały 
słupki i poprzeczkę chorzowskiej 
bramki i nie mogły odzyskać 
prowadzenia. Aż do 25. minuty, 
kiedy po bramce Kingi Lalewicz 
mieliśmy 10:9. Pierwsza połowa 

zakończyła się remisem po 11, 
a ostatnią bramkę w tej części 
spotkania zdobyła z drugiej linii 
Joanna Obrusiewicz.
Początek drugiej połowy to pio-
runujące uderzenie Zagłębia. Tuż 
po przerwie do bramki rywalek 
trafiła „Semena”, chwilę później 
Vanessa Jelić i Kinga Lalewicz i 
miedziowe prowadziły trzema 
trafieniami. W 38. minucie na 
tablicy wyników było 16:11 dla 
podopiecznych Bożeny Karkut. 
Pierwszą bramkę po przerwie 
niebieskie zdobył dziewięć minut 
po wznowieniu gry. W drugiej po-
łowie widzieliśmy już inne Zagłę-
bie, lubinianki przede wszystkim 
poprawiły skuteczność, co miało 
przełożenie na wynik. W 45. mi-
nucie przewaga miedziowych 
wynosiła 10 bramek i było po me-
czu. Bożena Karkut wprowadziła 

na parkiet młode zawodniczki, a 
lubinianki do końcowej syreny 
podwyższały jeszcze swoje 
prowadzenie. Między słupkami 
szalała Monika Maliczkiewicz, z 
której pokonaniem zawodniczki 
Ruchu miały ogromne problemy. 
Dość wspomnieć, że niebieskie 
w drugiej połowie zdobyły tylko 
pięć bramek, w tym dwie z kar-
nych. Mecz zakończył się pewną 
wygraną gospodyń, a ostatnią 
bramkę rzuciła wychowanka 
Zagłębia, Karolina Brenkus.

KGHM Metraco Zagłębie Lu-
bin – KPR Ruch Chorzów 29:17 
(11:11)
Zagłębie: Maliczkiewicz, Tsvirko 

– Brenkus 1, Załęczna 5, Tracz 1, 
Semeniuk-Olchawa 7, Obrusie-
wicz 7, Paluch, Jelić 1, Lalewicz 2, 
Bader, Jochymek 1, Malta 4.

Ruch: Montowska, Wąż ? Sa-
lomon 3, Ważna – Jasinowska, 
Kempa, Podrygała 3, Lesik 7, 
Krzymińska 1, Masłowska, 
Rodak 2, Sadowska, Kobzar 
1, Drażyk Agnieszka, Drażyk 
Magdalena.
Sędziowie: Mariusz Kałużny, 
Tomasz Kondziela (obaj Opole), 
Delegat ZPRP: Ryszard Matu-
szewski (Szczecin).
Widzów: ok 400

www.sportowylubin.pl �

sport

ogłoszenia
drobne

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

Do sprzedania działka budowlana 
w Raszówce. Powierzchnia 18 
arów, atrakcyjna lokalizacja, teren 
uzbrojony. Tel: 508 128 745 

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ W MIE-
ŚCIE. Oferujemy gotówkę szybko, 
bezproblemowo Gwarantujemy 
dojazd do Klienta, wycenę obsługi, 
formalności w 15 minut. Tel: 723 
543 955

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

Wynajmę mieszkanie w Lubinie, 
47 mkw, 2 pokoje z balkonem 
+ piwnica. Centrum miasta (Al. 
Niepodległości) częściowo ume-
blowane. Odstępne: 700 zł + 460 zł 
czynsz (w tym woda i ogrzewanie) 
+ liczniki. Kaucja zwrotna: 1 000 
zł. Kontakt: 784 374 438

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

Zespół Muzyczny Adonis oferuje 
wspaniałą oprawę muzyczną 
Wesel, Zabaw, Studniówek, Ban-
kietów, Imprez okolicznościowych 
. POSTAW NA PROFESJONALI-
STÓW. Tel: 792 754 238

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

Pomoc w zakresie kupna, sprze-
daży nieruchomości, wieloletnie 
doświadczenie, renoma. Tel. 669 
146 496 

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

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

Procesor Intel Core i5-760 2,8 Ghz 
LGA 1156. Możliwość podkręcenia 
do 4Ghz przy odpowiednim 
chłodzeniu. Cena 450 zł. Tel. 697 
299 521 

Pamięć RAM Patriot PC3-12800 
DDR3 4GB (2x2GB) 1600KH. Cena 
100 zł. Tel. 697 299 521 

Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe z balkonem 
34,57m2, ulica Mickiewicza 
wieżowiec, IIIp. Czynsz za jedną 
osobę ok. 300zł. Cena 110.000 zł. 
Tel. 697 299 521 

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

Usługi budowlane, remonty 
mieszkań i domów. Glazura, 
gładzie, malowanie, tapetowanie, 
regipsy i wiele innych. Lubin 
i okolice. Tel. 691 374 116

Piłkarze Zagłębia Lubin 
pojechali do Spały. Mają 
intensywnie trenować.

W sumie 25 zawodników popracuje nad 
szybkością i skutecznością, którą drużyna 
nie popisała się jesienią. Jesień powinna 
być szybko zapomniana, bo takiego wsty-
du piłkarze swoim kibicom nie przynieśli 
od dawna. Tymczasem w zespole pojawił 
się Manuel Curto, portugalski defensywny 
pomocnik.
Trener Orest Lenczyk przed wyjazdem 
mówił krótko – Pozdrawiam kibiców 
i sympatyków Zagłębia i życzę im, by 
jesień zeszłego roku już się nie powtórzyła 
w rozgrywkach tego klubu. Jesteśmy 
w trakcie przygotowań. Są zmiany, bo 
chcemy ten zespół wzmocnić. Ośrodek 
w Spale to ośrodek olimpijski, do którego 
jeżdżę od lat. Zawodnicy będą tam krótko, 
ale muszą się wzmocnić. Przygotowania 
będą trudne. Musimy zrobić wszystko, 
aby się wydostać ze strefy, w której 
jesteśmy. Chcemy też dać szansę kilku 

zawodnikom, którzy nie tylko uzupełnią 
skład, ale mieli swój wpływ na jakość 
gry, której styl jak dotąd był absolutnie 
niezadowalający – mówił trener. Dziś klub 
Zagłębia Lubin poinformował oficjalnie, 
że nowym piłkarzem Miedziowych został 
Portugalczyk, Manuel Curto. Jest to obok 
Łukasza Janoszki najnowszy nabytek 
Zagłębia Lubin. Natomiast dość konse-
kwentnie potraktowano Michała Gliwę, 
który do Spale nie pojechał. Od teraz 
będzie trenował z zespołem rezerw. 
Powołanie na zgrupowanie otrzymali: Do-
rde Cotra, Adam Bana, Miłosz Przybecki, 
Arkadiusz Piech, Łukasz Janoszka, Michal 
Papadopulos, Bartosz Rymaniak, Lubomir 
Guldan, Adrian Błąd, Paweł Oleksy, 
Arkadiusz Woźniak, Jiri Bilek, Pavel 
Vidanov, Aleksander Kwiek , Łukasz 
Piątek, Jan Wojciechowski, Kamil Sabiłło, 
Tomasz Ptak, Dominik Hładun, Piotr 
Azikiewicz, Sebastian Bonecki, Damian 
Kowalczyk, Filip Jagiełło, Manuel Curto, 
Ariel Famulski.

Marzena Machniak �

Oby jesień zeszłego roku więcej nie powtórzyła się

Miedziowi pojechali

Piłkarki ręczne KGHM Metraco Zagłębie Lubin „rozjechały” Chorzów

Po połowie było lanie 
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rozrywka

Na rozwiązania czekamy do 3 lutego. Krzyżówkę wyciętą z gazety należy wysłać na adres LubinExtra! Skr. poczt. 110, 59-300 Lubin, lub zeskanować i przesłać za pomocą e-mail na adres: redakcja@lubinextra.pl. Nagrodę 
za rozwiązanie krzyżówki z numeru 59 - bilet do kina - otrzymuje pan Zbigniew Maltuszewski. Nagrodę prześlemy pocztą. Gratulujemy!

EXTRA KRZYŻÓWKA (60) z biletem do kina HELIOS

nazwi-
sko

Forresta

Castro,
dyktator

Kuby

dywan
na
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Baran 21.03-20.04
Nie rozpoczynaj kilku projektów 
jednocześnie. Może nie starczyć Ci 
czasu, żeby doprowadzić wszystkie do 
końca. Odczujesz niewielkie problemy 
z koncentracją. Aby uniknąć porażek, 
mądrze zaplanuj swoją pracę i pamiętaj 
o dobrej organizacji czasu.

Byk 21.04-20.05
Ktoś w pracy wysyła Ci sygnały. 
Zwróć na to uwagę, bo osoba jest warta 
dostrzeżenia. W życiu zawodowym 
bądź konsekwentny i przypomnij sobie 
podstawowe zasady asertywności.

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu zdobądź się na odwa-
gę i nie daj Szefowi przekraczać jego 
uprawnień. Szacunek do pracownika to 
podstawa dobrej współpracy, więc pa-
miętaj, że najlepszą obroną jest atak.

Rak 22.06-22.07
Nie uda Ci się pokonać wszystkich 
trudności, choć sprawy zaczną toczyć się  
w dobrym kierunku. Terminy gonią, 
odczujesz spadek sprzedaży i liczby 
Klientów. Pomimo przeszkód, skup 
się na własnych sprawach, zwłaszcza 
uczuciowych.

Lew 23.07-23.08
W nadchodzących dniach odczujesz, że 
ktoś narusza Twoje terytorium.  Uważaj, 
aby nie dolać zbyt dużo oliwy do ognia. 
Wbrew pozorom Twój pracodawca nie 
ma złych zamiarów. Pohamuj więc swój 
ognisty temperament.

Panna 24.08-22.09
Ostatnio problemy wracają do Ciebie, jak 
bumerang. Spróbuj obrać swój własny 
punkt widzenia, a w wielu sprawach po-
może Ci to rozwiązać kłopoty. Postaraj 
się także wykorzystać swój potencjał i 
liczne talenty. 

Waga 23.09-23.10
Ktoś z Twojego otoczenia zarzuci Ci 
materializm. Nie przejmuj się tą uwagą, 
bo dobrze wiesz, że to Twoja zaleta, 
zwłaszcza w biznesie, którym rządzą 
twarde reguły. A chojność okaż raczej 
w najbliższych dniach sobie i swoim 
bliskim.

Skorpion 24.10-22.11
Stagnacja i brak rozwoju wpływa na 
Twój kiepski nastrój. Daj spokój z tą 
asekuracyjną postawą i bierz się do 
pracy. Nikt nie zadba o Twoją karierę tak, 
jak Ty sam. Otwórz więc oczy i zacznij 
dostrzegać zmiany wokół otaczającego 
Cię świata.

Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu uspokój Swój nieposkro-
miony temperament. Zwolnij i weź głęboki 
oddech, a ogarniającą Cię euforię skieruj 
na życie prywatne. Twoja skłonność do 
ryzyka doprowadziła ostatnio do chaosu, 
więc do nowych wyzwań podchodź  
z ostrożnością. 

Koziorożec 22.12-20.01
Zrób rachunek sumienia za ostatnie 
tygodnie. Odpowiedz sobie szczerze 
na ważne życiowe pytania o wartości 
i zasady, otaczających Cię przyjaciół, 
sprawy zawodowe. Możesz dojść do 
wniosku, że awans nie jest najważniejszy 
i cieszy tylko przez chwilę. 

Wodnik 21.01-19.02
Pod koniec roku pracowałeś pełną 
parą, więc teraz odczujesz pewien 
rodzaj wypalenia. Wzajemne relacje 
koleżeńskie trochę przygasną, więc 
postaraj się przelać swój nieposkromiony 
temperament w życie prywatne. 

Ryby 20.02-20.03
Przestań się ciągle zamartwiać. Ostatnio 
za dużo dramatyzujesz, a życie jest zbyt 
krótkie, więc zacznij z niego korzystać. 
Uwierz w siebie i pomyśl o podniesieniu 
swoich kwalifikacji zawodowych. Po-
może Ci to w pracy poczuć się jak ryba  
w wodzie. 

HOROSKOP

wieczór filmowy dla Pań

30.01
godz. 18:30

Styczniowe Kino Kobiet z filmem

Sierpień
w hrabstwie
Osage
Szczegóły na www.helios.pl

KINO HELIOS Lubin

REZERWACJA TEL.: 76 724 97 97,   www.helios.pl
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