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Na boiskach lubińskiego 
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niezwyczajny turniej 
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Miał być w ubiegłym 
roku, ale został 
odłożony, teraz 
mówi się że 
zostanie wykonany 
za dwa lata.

O remoncie linii kolejowej nr 
289 (Legnica-Rudna przez Lubin 
). Mówi się od dawna. Mało tego  
PKP przeszło nawet do czynów, 
ogłaszając, że przygotowywany 
jest remont tego ważnego dla 
Zagłębia Miedziowego szlaku. 
Niestety okazuje się, że inwe-
stycja jest solidnie opóźniona. 
Dopiero teraz ogłaszany jest 
przetarg na projekt moderniza-
cji, ale jeszcze nie na remont.
O linię regularnie pyta gło-
gowski poseł PiS Wojciech 

Zubowski. - Przedstawiciele 
strony rządowej, udzielając 
odpowiedzi na interpelację, 
informowali, że planowane 
zakończenie remontu linii 289 
Legnica – Rudna Gwizdanów to 
koniec roku 2016. dodajmy, 
że w roku 2015 planowany był 
przetarg w formule „Projektuj 
i buduj”, pozwalający mieć 
nadzieję, że zgodnie z zało-
żeniami do końca roku 2016 
nastąpi ukończenie robót. 
Tymczasem ogłoszono tylko 
przetarg na projekt.
O znaczeniu tej naszej kolejowej 
linii mogliśmy przekonać się 
kiedy przy okazji awaryjnego 
zamknięcia kolejowego szlaku 
Wrocław-Szczecin, objazd wiódł 
właśnie przez Legnicę-Lubin-

Rudną Gwizdanów. Dotkliwie 
odczuli to kierowcy, którzy 
musieli stać w korkach z powodu 
zamkniętego przejazdu kolejo-
wego w ciągu drogi nr 3 (wyjazd 
z Lubina na Legnicę).
O konieczności remontu od daw-
na mówią samorządowcy, którzy 
chcieliby wykorzystać szlak 
kolejowy do połączeń pasażer-
skich. Marszałek Województwa 
podejmował już taka próbę, 
jednak frekwencja - zapewne 
z powodu zawrotnej prędkości 
pociągów między Lubinem, 
a Legnicą (przejazd trwał 50 
minut!) – była fatalna. Osta-
tecznie samorząd województwa 
zrezygnował z utrzymywanie 
tego połączenia.

(pit) �

Kolejne opóźnienie remontu szlaku kolejowego

Kiedy ten remont?
Pracownicy KGHM angażują się w pomoc dla chorej

Mecz dla 
Dagmary
Na boiskach 
lubińskiego 
RCS-u zapowiada 
się niezwyczajny 
turniej siatkówki 
plażowej. To 
wspólna inicjatywa 
charytatywna 
szpikowych 
drużyn z KGHM 
i firmy Sitech. 

Mecze zaplanowano na 19 lip-
ca i będą rozgrywane z myślą 
o chorej na białaczkę Dagmarze 
ze Szklar Górnych.
Dagmara jest w trakcie leczenia 
chemioterapią. Lekarze zakwali-
fikowali ją do przeszczepu szpiku. 
Niestety nikt z najbliższej rodziny 
nie może jej pomóc i zostać daw-
cą. – Podczas turnieju będziemy 
rejestrować potencjalnych daw-
ców – mówi Bogdan Godlewski. 

- Dlatego serdecznie zapraszamy 
nie tylko do gry, ale również do 
kibicowania i zarejestrowania się. 
Może ktoś będzie mógł pomóc 
Dagmarze.
Zawody zaczynają się w przyszłą 
sobotę o godz. 10. Szczegółowych 
informacji udzielają: Bogdan 
Godlewski tel. 785 80 42 95 
i Marzena Jeziorowska (SITECH) 
tel. 883 355 194.

(inf) �

Mam na imię Dagmara, mam 20 lat. Urodziłam 
się i mieszkam w Szklarach Górnych, zaś do 
gimnazjum i technikum uczęszczałam w Lubinie. 
Mam cudownego chłopaka, z którym planuję 
wspólną przyszłość. Niedawno zostałam ciocią 
prześlicznej małej Juleczki, którą wręcz uwielbiam. 
Niestety w kwietniu tego roku, na miesiąc przed 
maturą dowiedziałam się, że jestem ciężko chora. 
Diagnoza była straszna – ostra białaczka szpikowa. 
Obecnie jestem w trakcie leczenia chemioterapią, 
lekarze zakwalifikowali mnie do przeszczepienia. 
Niestety nikt z najbliższej rodziny nie może być 
dawcą, ponieważ nie jest zgodny genetycznie. 
Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi, chcących 
i mogących pomóc mnie i innym chorym – proszę 
o zarejestrowanie się jako potencjalny dawca 
szpiku.
Przeszczepienie daje Nam szansę na dalsze życie. 
Dziękuję! Dagmara

Bronisław Rybka nie jest już 
wiceprezesem należącej do 
KGHM spółki Energetyka. 
Z końcem czerwca decyzją 
właściciela spółki zmieniono 
skład zarządu w Energetyce. 
Na wiceprezesa powołano Te-
resę Pawlik, która jest również 
wiceprezesem w należącej do 
Energetyki spółki WPEC. Przy-
pomnijmy, że wcześniej z WPEC 
zmieniono prezesa. Został nim 
obecny szef Energetyki Adam 
Witek. Aktualnie skład zarządu 
Energetyki jest taki sam jak Wo-
jewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej. 

Przypomnijmy, kilka lat temu 
należąca do KGHM Energe-
tyka kupiła legnicki WPEC, 
który dostarczał ciepło m.in. 
dla mieszkańców Lubina 
i Legnicy. W spółkę solidnie 
zainwestowano i wykorzystano 
unijne fundusze. Efektem tego 
była wymiana sieci grzewczych, 
a także reorganizacja systemu 
ogrzewania w Lubinie. Lubin był 
bowiem najbardziej zaniedbany 
pod względem utrzymania sieci. 
Wcześniejszy ich zarządca nie 
dbał o nie, gdyż przez wiele lat 
nie była uregulowana sprawa 
własności. 

Poza zarządem Energetyki 
zmianie uległ również skład 
rady nadzorczej, do której zostali 
powołani: Ryszard Biernacki, 
jako przewodniczący i członko-
wie - Mirosław Krutin i Adrian 
Ilnicki.
Decyzja KGHM o takich zmia-
nach personalnych w podległych 
jej spółkach związana jest z pla-
nowaną w przyszłości integracją 
obu firm opartej o spójny model 
zarządzania – potwierdza  Anna 
Michalska, kierownik działu 
marketingu w spółce Energe-
tyka.

(inf) �

Pierwszy krok do połączenia WPEC z Energetyką

r e k l a m a
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W ubiegłą środę 
członkowie 
Miedziowego 
Towarzystwa 
Sportowego będący 
zarazem sportowcami 
z Drużyny Szpiku 
KGHM zachęcali 
więźniów do zostania 
dawcami szpiku.

W trakcie spotkania w Zakładzie 
Karnym w Głogowie, wielu z osa-
dzonych wyraziło chęć rejestracji 
jako dawcy szpiku. Zamknięty 
ośrodek to kolejne miejsce gdzie 
można było spotkać członków 
MTS. Sportowcy wykorzystują 
każdą okazję, by przybliżać prawdę 
o białaczce i przeszczepie szpiku 
oraz zachęcić do rejestracji poten-
cjalnych dawców szpiku. 
Tym razem Drużyna Szpiku, 
działająca w KGHM postawiła 
sobie poprzeczkę dość wysoko. 
- Udało nam się wejść do Zakła-
du Karnego w Głogowie, gdzie 
mogliśmy porozmawiać z osa-
dzonymi o transplantacji szpiku 
oraz zachęcić do zostania dawcą 
mówi Tomasz Chmielowiec, który 
wraz z Bogusławem Godlewskim 
i Jackiem Martyneczko odwiedził 
zakład karny. - Nie mogli przyjść do 

nas, więc postanowiliśmy dotrzeć 
do nich. Są takimi samymi ludźmi 
jak my, z tym że mają ograniczone 
prawo do wolności, ale za to jak 
każdy z nas, mogą kiedyś uratować 
komuś życie. 
Pogadanka na temat bycia daw-
cą oraz o metodach oddawania 
szpiku przyniosła pozytywny 

efekt ponieważ tego samego 
dnia grupka kilkunastu osób 
chciała się zarejestrować i zo-
stać potencjalnymi dawcami 
szpiku, niestety ze względu na 
procedury więzienne osadzeni nie 
mogą podczas odbywania wyroku 
tego zrobić. - Pomimo tego faktu 
spotkanie z więźniami uważam 

za nasz kolejny sukces dlatego, 
że zostali w pełni uświadomieni 
przez nas i przekonani do podjęcia 
decyzji bycia dawcą po zakończe-
niu wyroku – dodaje Chmielowiec. 
- W przyszłości być może któryś 
z nich uratuje komuś życie, a o to 
nam przecież chodzi.

(MM) �

Sportowcy z Drużyny Szpiku w zakładzie karnym

Więzień też człowiek

Pracowite były 
ostatnie dni roku 
szkolnego. Policjanci, 
na terenie naszego 
powiatu, prowadzili 
akcję prewencyjną 
pn. „Widoczny 
z daleka”.

Dzięki włączeniu się w te działania 
lokalnych samorządów, uczniowie 
otrzymali opaski odblaskowe. 
Działania prewencyjne pod nazwą 
„Widoczny z daleka” kierowane 
są przede wszystkim wobec nie-
chronionych uczestników ruchu 
drogowego, aby byli zawsze wi-
doczni dla kierowców po zmroku. 
Akcja ta ma na celu uświadomienie 
najmłodszym uczestnikom ruchu 
drogowego, jak ważny jest element 
odblaskowy, aby być widocznym, 
a co za tym idzie również bezpiecz-
nym na drodze. 
Lubińscy funkcjonariusze wy-

chodząc naprzeciw ograniczeniu 
liczby ofiar śmiertelnych, a także 
wypadków z udziałem pieszych, 
rowerzystów i motocyklistów od-
wiedzili 7 szkół na terenie powiatu 
lubińskiego. Do akcji przyłączył 
się Starosta Lubiński, Wójt Gmi-
ny Lubin oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Ścinawa, fundując elementy 
odblaskowe. Dodatkową atrakcją 
dla dzieci i młodzieży była wizyta 

policyjnej maskotki „Komisarza 
Lwa”. Policjantki z Zespołu Profi-
laktyki Społecznej oprócz tematu 
bezpieczeństwa na drodze, omawiały 
również temat bezpieczeństwa pod-
czas wakacji.
Drugi etap akcji nastąpi już po 
wakacjach i będzie skierowany do 
rowerzystów i motorowerzystów, 
którzy w okresie jesiennym jeżdżą 
po zmroku.

Dwadzieścioro zaciekawionych 
dzieci, przedszkolaków z „Pla-
nety Zdrowia” odwiedziło naszą 
komendę. Obejrzeli stanowisko 
kierowania, policyjne radiowozy 
oraz usłyszeli cenne rady. 
We wtorek do Komendy Powia-
towej Policji w Lubinie przybyły 
w odwiedziny przedszkolaki 
z „Planety Zdrowia” w Lubinie. 
Dwadzieścioro ciekawych dzieci 
chciało zaznajomić się z poli-
cyjną pracą policji, jak również 
porozmawiać przy okazji na 
temat bezpiecznych zachowań 
w trakcie wakacji. 
Przedszkolaki mogły zatem 
przyjrzeć się z bliska pracy ofi-
cerów dyżurnych, zwiedzając 
stanowisko kierowania lubińskiej 
komendy. Ponadto zobaczyły 

miejsce zwane Pomieszczeniem 
Dla Osób Zatrzymanych, czyli 
tak zwany PDOZ, jednakże 
tylko „zza krat”, z uwagi na 
przebywających we wnętrzu 
zatrzymanych. Zwiedzający 
ciekawi byli również wnętrz 
i wyposażenia policyjnych 
radiowozów, więc ich ciekawość 
mogliśmy także zaspokoić. Na 

koniec spotkania usłyszeli kilka 
cennych rad, jak bezpiecznie po-
ruszać się po drodze, jak zachować 
się w trakcie wakacyjnych zabaw. 
Dzieciaki otrzymały również 
pomocny prezent, czyli opaskę 
odblaskową, dzięki której będą 
bardziej widoczni przez kierow-
ców – poinformowała Karolina 
Hawrylciów z lubińskiej policji. 

Przyszli zobaczyć jak to jest być policjantem Komisarz Lew rozdawał odblaski

Odwiedziny
przedszkolaków

Widoczny na drodze
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Duże koncerny 
wydobywcze, 
motoryzacyjne, 
lotnicze czy z obszaru 
energii „zielonej” chcą 
zatrudniać polskich 
inżynierów. Potrzebują 
ich zwłaszcza 
w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Skandynawii 
czy we Włoszech. 

– Kształcąc przyszłych inżynierów 
dużą uwagę przykładamy do spraw 
związanych z zarządzaniem zespo-
łem czy innymi kompetencjami 
miękkimi, które każdy menedżer, 
kierownik czy pracownik powinien 
posiadać – mówi Lucyna Kubis, 
kanclerz Uczelni Zawodowej 
Zagłębia Miedziowego w Lubinie. 
– Ponieważ naszymi studentami są 
także osoby, które w swojej pracy 

utrzymują kontakty zawodowe 
z przedstawicielami firm zagranicz-
nych dużą wagę przykładamy do 
zajęć językowych, czy też z zakresu 
komunikacji.
Ukończenie studiów technicznych 
i uzyskanie tytułu inżyniera otwiera 
wiele możliwości, lecz tylko pod 
warunkiem, że prawidłowo zostanie 
zaplanowana i pokierowana ścieżka 
kariery. Wynika to także z doświad-
czeń ekspertów rynku pracy. Jak 
pokazują wyniki 8. edycji global-
nego badania „Niedobór talentów”, 
opublikowanego przez agencję 
doradztwa personalnego Manpo-
werGroup, pracodawcy niezmiennie 
poszukują w pierwszej kolejności 
wykwalifikowanych pracowników 
fizycznych oraz inżynierów. Tuż za 
nimi uplasowali się także przedsta-
wiciele handlowi oraz technicy.

(inf/UZZM) �

Na rynku pracy rośnie popyt na inżynierów

Pod pracodawców
Przy ulicy Żurawiej po wielu latach 
zdecydowano o modernizacji 
miejsc parkingowych.

W związku z przebudową miejsc parkingowych przy ul. 
Żurawiej od nr 31 do 41 od 3 lipca 2014 roku wystąpią 
utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności, do 
czasu zakończenia robót, zmniejszy się liczba miejsc 
postojowych w tym rejonie – czytamy w komunikacie 
z Urzędu Miejskiego. 
Urzędnicy sugerują mieszkańcom, aby na czas remontu 
szukali miejsc postojowych wzdłuż ul. Piłsudskiego - od 
skrzyżowania z ul. Krzemieniecką w kierunku ul. 
Żurawiej.
Parkingi przy Żurawiej „pamiętają” lata 80–te, gdy 
świeciły jeszcze pustkami. Wtedy miejsc było aż za 
dużo bo nikt nie planował, że każda rodzina będzie miała 
samochód, a niektóre i dwa. Dziś miejsca postojowe 
to w większości wykruszony beton. Miejmy nadzieję, 
że po modernizacji okoliczni mieszkańcy będą mieli 
wystarczającą liczbę miejsc parkingowych w o wiele 
lepszym stanie, niż dziś.

(MM) �

Miejsca postojowe przy Żurawiej pamiętają PRL

Wreszcie remontują

Dla zdrowego snu…
Każdy z nas wie, że 
nie ma piękniejszych 
poranków od tych, 
w których budzimy 
się wypoczęci 
i zrelaksowani.

Wiedzą to również pracownicy 
sklepu firmowego M&K Foam 
Koło w Lubinie, których motto 
brzmi „Wstąp do klubu dobrze 
wyspanych”. Tu wszyscy zgodnie 
twierdzą, że zdrowy sen zależy 
przede wszystkim od materaca.
Firma M&K Foam Koło troszczy 
się o wypoczynek swoich klien-
tów od ponad 20 lat. W ciągu tego 
czasu zdobyła pozycję niekwe-
stionowanego lidera w branży. 

Ich materace sprzedawane są na 
terenie nie tylko Polski, ale całej 
Europy. 
Salon Firmowy Materace KOŁO 
przy ulicy Pawiej 67 w Lubinie, to 
niemal 150 m2 powierzchni, na któ-
rej nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że zdrowy sen jest najważniejszy. 
–Przez wszystkie lata obecności na 
rynku opracowaliśmy ofertę wyjąt-
kowych produktów. Mamy materace 
lateksowe, piankowe, kieszonkowe 
i bonelowe, materace dla dorosłych 
oraz specjalne materace dla dzieci 
i młodzieży. Kiedy dobieramy 
materac, to liczy się wszystko – jak 
kto śpi, w jakiej pozycji i jaką ma 
wagę. Istotne są też schorzenia. 
Inny materac polecę osobie, która 

ma problem z układem krążenia 
(drętwienie rak, nóg), a inny osobie, 
która ma schorzenia układu kost-
nego - zaznacza Joanna Czerwiec, 
doradca klienta, która zapewnia, że 
potrafi dopasować materac dla każdej 
osoby. . – Zanim kupi się materac, na 
każdym trzeba poleżeć i to dłuższą 

chwilę. Ważne, by było to w takiej 
pozycji, w jakiej się śpi. My, jako do-
radcy zwracamy uwagę, czy pozycja  
kręgosłupa jest odpowiednia, czy 
jest dobrze podparty– zaznacza pani 
Joanna. Dobierając materac zawsze 
myślimy o potrzebach klienta, o jego 
upodobaniach, ale też o jego zdrowiu. 
W ofercie M&K Foam znajdują się 
materace, które pod wpływem ciepła 
dopasowują się do kształtu ciała,  jak 

i takie, które zapewniają optymalną 
cyrkulację powietrza, oddychają. 
Są też materace, które zostały za-
projektowane w taki sposób, by nie 
rozwijały się w nich grzyby, bakterie 
i roztocza. Asortyment można dobie-

rać w różnych wielkościach. Sklep 
przy ulicy Pawiej oferuje ponadto 
szeroki wybór  stelaży i łóżek ta-
picerowanych oraz drewnianych. 
Jak zapewniają doradcy, dobór 
barw i obić jest również dowolny. 
Istnieje możliwość skompletowania 
korpusu łóżek z zagłówkami według 
własnych upodobań. Jednym sło-
wem – „ Wolnoć Tomku, w swoim... 
łóżku”.

r e k l a m a
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10 000 na DOWÓD OSOBISTY dla

 

KREDYTY
super promocje

Mercedes sprinter 
prawdopodobnie 
wpadł w poślizg 
i uderzył 
w prawidłowo 
jadącą ciężarówkę. 
Trzy osoby trafiły 
do szpitala. Nie 
był to koniec 
zdarzeń. Pecha 
mieli ratownicy, 
którzy przylecieli 
helikopterem po 
poszkodowanych.

Trzy osoby zostały ranne w wy-
padku między Gorzelinem, 
a Karczowiskami. Do zderzenia 
doszło we wtorek tuż po godz. 
15. Droga Lubin-Legnica była 
całkowicie zablokowana przez 
kilka godzin. Kierowcy osobówek 
korzystali z objazdu przez Gorze-

lin do Karczowisk. Ciężarówki już 
z Lubina kierowane są objazdem 
na Prochowice.
Z relacji świadków wynika, że 
mercedesem sprinterem, który 
jechał od Lubina miało zacząć 
rzucać. Wtedy w niekontrolowany 
sposób zmienił pas ruchu i zderzył 
się z ciężarówką jadącą od Legni-
cy. Oba samochody wylądowały 
w przydrożnym rowie. Zarówno 
ciężarówka jak i sprinter są na 
legnickich numerach rejestracyj-
nych. Dodatkowo uszkodzony zo-
stał śmigłowiec ratowniczy, który 
leciał pomóc ofiarom zderzenia. 
Helikopter podczas lądowania 
zahaczył o linię energetyczną 
za hotelem Chata Karczowiska. 
Ratownikom nic się nie stało. 
Maszyna najprawdopodobniej 
ma uszkodzony wirnik.

(red) �

Bus wjechał w Ciężarówkę, a ratowniczy helikopter zahaczył o linię energetyczną

Czołówka pod Karczowiskami

W lubińskim rynku 
można podziwiać 
nowe grafy fanów 
miedziowej drużyny. 

Pomysł na ozdobienie ścian tym 
razem pojawił się w głowach miesz-
kańców wspólnoty mieszkaniowej. 
Stowarzyszenie Sympatyków Za-
głębia Lubin Zagłębie Fanatyków 
chętnie przystało na realizację 
nowego projektu. Prace trwały 
około półtora tygodnia. Widać je na 
sześciu powierzchniach. Zlokalizo-
wano je w przejściu budynku przy 
ul. Grodzkiej wiodącym do murów 
obronnych i parku Piłsudskiego. 

Mieszkańców cieszy nowy wize-
runek budynku. Jak mówią widok 
ożywia i jest o niebo lepszy od 
poprzedniego. Stowarzyszenie za-
powiada, że już wkrótce w Lubinie 
pojawią się kolejne prace. Trwają 
załatwianie formalności.

Mieszkańcy upiększyli budynek dzięki kibicom Zagłębia

Miedziane centrum



OR 

www.lubinextra.pl  •  10 lipca 2014 r.     7ze stolicy

Kilkaset osób zgromadził protest 
pod kancelarią premiera przeciwko 
planom budowy nowych kopalń 
odkrywkowych węgla brunatnego. 

Wśród protestujących byli również 
mieszkańcy naszego regionu. Przy-
pomnijmy, domagają się aby rząd 
uznał wynik zgodnego z prawem 

i ważnego referendum antyodkryw-
kowego, które odbyło się w sześciu 
gminach w tym w Ścinawie i gminie 
Lubin. Mieszkańcu zdecydowanie 
powiedzieli NIE dla planów odkryw-
ki. Ponadto mieszkańcy domagają 
się zniesienia ochrony terenów na 
których zalega złoże. Wprowadzenie 
ochrony oznacza zakaz jakichkol-
wiek inwestycji. 
Protestujący liczyli na spotkanie 
z premierem. Nie doszło do niego. 
Premier od kilku tygodni ma inne 
niż odkrywka problemy. Prote-
stujący zostawili więc u premiera 
pismo. - Spotkanie w kancelarii 
trwało dość długo, ale skończyło się 
jak zawsze. Przedstawiliśmy swoje 
racje, zostawiliśmy dokumenty, 
ale nazywając sprawę po imieniu 
nie było nikogo kompetentnego do 
rozmowy, aby mógł złożyć jakąś 
deklarację – mówi Irena Rogowska, 
wójt gminy Lubin.

(inf) �

Szpaler protestujących pod kancelarią premiera w Warszawie

Protestowali
przeciw odkrywce
Nie chcą odkrywek, domagają się uznania
referendów i proponują ekologiczne źródła energii.

Były wicepremier i minister 
gospodarki krytykuje zbyt długa 
dyskusję o przepisach górniczych.

Senatorowie pracują nad ustawą prawo geologiczne 
i górnicze. Chcą, aby zmiany weszły w życie od stycz-
nia przyszłego roku. Ustawą zajmie się jeszcze Sejm. 
Janusz Steinhoff, były minister gospodarki, podkreśla, 
że przedłużające się dyskusje o nowych przepisach 
dotyczących łupków i obciążeniach podatkowych 
szkodzą całemu przedsięwzięciu. – Polska zachowuje 
się nieporadnie w tej materii: mamy długotrwałe dys-
kusje o nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, 
niesamowicie długie dyskusje o podatku węglowodo-
rowym, zdecydowanie nadmierny fiskalizm państwa, 
np. jeśli chodzi o wydobywanie miedzi i srebra, 
krytycznie oceniony przez przedsiębiorców, i utratę 
zaufania do państwa – wymienia Janusz Steinhoff, 
były wicepremier i minister gospodarki.
Jak podkreśla, dla inwestorów najważniejsze są stabilne 
warunki funkcjonowania: racjonalne przepisy prawne, 
przekładające się na pracę administracji, i system 
podatkowy bez nadmiernego fiskalizmu.

Newseria Biznes/pit �

Będą zmiany w ustawie, ale podatek od kopalin dla KGHM zostaje

Senat proponuje zmiany
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Zajęcia prowadzili 
szkoleniowcy 
z Akademii 
Piłkarskiej KGHM 
Zagłębie. Nie 
ukrywali, że że 
wśród chłopców 
są kandydaci na 
zawodowych 
piłkarzy.

- Widać kogo piłka się słucha, kto 
ma lepszą koordynację, ma płynne 
ruchy – mówi Wiesław Wojno, 
który na boisku Odry Ścinawa 
trenował chłopów w wieku 11-12 
lat. - Widać, że niektórzy mają 
duże umiejętności. Ten program 
ma wzmacniać poszczególne 
kluby, a w przyszłości dać nam 
zawodowych zawodników. 
KGHM programem EKO-Zdrowie 

w zakresie piłki nożnej objął 
swoim zasięgiem młodych miesz-
kańców Ścinawy, Prochowic, 
Chojnowa, Chocianowa i Złoto-
ryi. Program obejmuje łącznie 
osiem spotkań. Jednak element 
sportowy to nie wszystko - Zajęcia 

z trenerami Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie to kolejny etap 
wydarzeń sportowo-rekreacyj-
nych wzbogacających program 
EKO-Zdrowie, a dokładnie jego 

obszar związany z propagowaniem 
wartości zdrowotnych – mówi Syl-
wester Peno, koordynator projektu 
EKO-Zdrowie. – Chcemy, aby 
udział młodych adeptów futbolu 
w treningach był urozmaicony 
i nie kojarzył się jedynie z od-

krywaniem piłkarskich talentów 
i doskonaleniem umiejętności 
gry w piłkę nożną. Uczestnictwo 
w zajęciach to również doskonała 
okazja do nabycia wielu innych 

cennych elementów, potrzebnych 
do prawidłowego rozwoju sporto-
wego m.in. właściwej koordynacji 
ruchowej, cech mentalnych czy 
zasad żywienia.
Treningi były bezpłatne. Orga-
nizowano je w maju i czerwcu. 

Docelową grupę stanowiło 100 
młodych mieszkańców pięciu 
miejscowości, których wyłoniono 
w trakcie testów sportowych, na 
pierwszych zajęciach. 

- odbywające się w cyklu roku szkolnego profilaktyczne 
zajęcia pływania dla dzieci z terenu miedziowych gmin: 
Kotla, Krotoszyce, Żukowice, w których uczestniczyło 
ponad 650 dzieci;

- turnusy profilaktyczne, tzw. „zielone szkoły” dla najmłod-
szych, z których do tej pory skorzystało niemal 600 dzieci 
z czterech gmin miedziowego regionu: Jerzmanowa, Kotla, 
Krotoszyce, Żukowice;

- badania na zawartość ołowiu we krwi wśród dzieci z Za-
głębia Miedziowego (ponad 3 tyś. przebadanych dzieci). 
Dzięki profilaktyce i opiece zdrowotnej, na które firma 
kładzie nacisk, wśród dzieci z Zagłębia Miedziowego nie 
zdiagnozowano ołowicy. Średni poziom ołowiu u dzieci 
z regionu miedziowego wynosi 2,3 µg/dl, co oznacza, że jest 
czterokrotnie niższy, niż zalecenia Światowej Organizacji 
Zdrowia WHO;

- specjalistyczne badania profilaktyczne dla mieszkańców 
regionu z udziałem specjalistów medycyny, w trzech 
ostatnich latach z badań urologicznych i skorzystało w sumie 
ponad 2300 osób;

- imprezy dla dzieci i młodzieży z udziałem znanych po-
staci sportu z okręgu miedziowego, m.in. Radosława 
Kawęckiego - mistrza świata i Europy na dystansie 200 m 
stylem grzbietowym (dwa eventy z uczniami szkół regionu 
miedziowego – w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie 
i w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie, posiadającymi 
klasy o profilu pływackim). 

W ramach działań 
prozdrowotnych 
realizowane były 
bezpłatne kursy nauki 
pływania dla dzieci 
w wieku 5–10 lat. 

W Lubinie, Legnicy, Głogowie 
i Polkowicach – w każdej miej-
scowości w zajęciach udział brała 
30-osobowa grupa dzieci, które 
nabywały podstawowych umie-
jętności poruszania się w wodzie. 
Zajęcia były prowadzone pod okiem 
doświadczonych instruktorów z re-
gionalnych klubów pływackich, 
którzy posiadali licencje Polskiego 
Związku Pływackiego. 
- Takie zajęcia służą oswojeniu się 
z wodą młodego człowieka, zachę-
cają do szeroko pojętej aktywności 
fizycznej i oczywiście sprzyjają jak 

najbardziej hartowaniu organizmu 
– mówi Mariusz Suszek, trener 
pływania, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego. 
Dla niektórych rodziców EKO-
Zdrowie umożliwiło zrealizowanie 
planów np. nauki pływania. 
- Próbowałam wcześniej zapisać 
dziecko na zajęcia pływania i nie 
było wolnych miejsc. Zdarzyła się 
okazja, dlatego bardzo chętnie sko-
rzystałam – mówi Kamila Starowicz 
mama jednego z uczestników. Mo-
nika Kozak dodaje – Moje dziecko 
bardzo chciało nauczyć się pływać, 
ale nie mogło przełamać strachu. 
Pomyśleliśmy, że na takich zajęciach 
wszystko pójdzie znacznie łatwiej.
Zajęcia prowadzono w Szkole nr 10 
w Głogowie oraz na pływalni Zespo-
łu Szkół Sportowych w Lubinie.

(red) �

W ramach programu EKO-Zdrowie
KGHM podjął dotychczas
następujące inicjatywy:

EKO-Zdrowie łączyło pożyteczne z przyjemnym

Uczyli pływać

EKO-Zdrowie z piłką nożną
Młodzi mieszkańcy Ścinawy wzięli udział w programie zdrowotnym KGHM

Program EKO-Zdrowie re-
alizowany jest przez KGHM 
w ramach Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu (CSR). 
Obejmuje szereg działań 
podejmowanych przez 
firmę z zakresu ekologii 
i profilaktyki zdrowotnej. 
Działania te mają na celu 
dbanie o stan i zasoby śro-
dowiska naturalnego oraz 
obejmują wiele inicjatyw na 
rzecz mieszkańców regionu 
miedziowego w obszarze 
zdrowia i promocji aktyw-
nego stylu życia. 
W ramach programu EKO-
Zdrowie realizowane są 
m.in.: zajęcia Nordic Wal-
king dla seniorów, lekcje 
nauki pływania dla dzieci, 
profilaktyczne zajęcia 
na basenach dla dzieci  
i młodzieży, imprezy spor-
towo-rekreacyjne z udzia-
łem znanych postaci sportu 
z regionu miedziowego.
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Rada Gminy Lubin 
udzieliła Irenie 
Rogowskiej - Wójt 
Gminy Lubin 
absolutorium 
z wykonania 
budżetu Gminy 
Lubin za rok 2013. 

Planowane w 2013 roku dochody 
wykonano w 100,52% i wyniosły 
one 54 mln 620 tys. zł. W kwocie 

tej, 1 mln 117 tys. zł to dotacje 
otrzymane w związku z realizacją 
zadań dofinansowanych z środków 
europejskich. Zrealizowane wy-
datki osiągnęły 54 mln 393 tys. 
zł (95% planu), z czego: wydatki 
majątkowe to kwota ponad 11 mln 
300 tys. zł, a wydatki bieżące 45 
mln 78 tys. zł.
W ramach wydatków bieżących 
na dotacje wydano prawie 7 mln 
900 tys. zł tj. 99% planowanych 

środków, w tym: środki przekazane 
do miasta Lubina na zapewnienie 
realizacji wspólnej komunikacji 
wyniosły 1 mln 834 tys. zł, dopłaty 
do ceny wody, ścieków i abona-
mentów to łączna kwota 2 mln 
838 tys. zł, dotacje podmiotowe na 
utrzymanie gminnych instytucji 
kultury wyniosły łącznie 1 mln 
992 tys. zł.
Na bieżące utrzymanie dróg wy-
dano prawie 1 mln 200 tys. zł, 
w tym na remonty prawie 880 tys. 
zł. Wydatki bieżące na oświatę 
przekroczyły 16 mln 700 tys. zł. 

w tym na refundację miastu Lubin 
kosztów związanych z uczęszcza-
niem do szkół w mieście dzieci 
z terenu gminy Lubin wydano 
ponad 3 mln 800 tys. zł. Wydatki na 
opiekę społeczną wyniosły 4 mln 
817 tys. zł. W zakresie gospodarki 
komunalnej: wydatki związane 
z gospodarowaniem odpadami 
przekroczyły 564 tys. zł, na utrzy-
manie zieleni oraz utrzymanie 
czystości wydano łącznie 200 tys. 
zł. Wydatki na oświetlenie dróg to 
kwota 1 mln 115 tys. zł.

(inf) �

aktualności

Cisza, spokój, natura,
doskonała baza wypadowa

Zapraszamy do starego domu położonego
w malowniczej wsi Grabiszyce Górne
koło Leśnej na Przedgórzu Izerskim.

www.powierzowka.republika.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Powierzówka

tel. 668 341 867

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!

UWAGA!!! SKUP SAMOCHODÓW DO 
30 TYS ZŁ! Tel. 500 247 769 

ZADZWOŃ! GOTÓWKA! Kupię 
każde auto (osobowe, dostawcze, 
motocykle, ciągniki do 30 tys. zł)

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 
własnościowe po remoncie, 52 m², 
3 pokoje, trzecie piętro, osiedle 
Przylesie, tel. 76/ 847-69-22

Pożyczki na prostych zasadach, 
minimum formalności. Dzwoń!!! Tel. 
784 114 222

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

Najtańsza chwilówka w mieście w 10 
minut, uproszczona procedura, dla 
osób z zajęciami komorniczymi, 
w naszej ofercie mamy również 
pożyczki oraz kredyty.
Tel. 733 668 778 

Dj na wesele, poprawiny, dożynki, 
karczmy, biesiady. Zabawa przy 
największych przebojach lat 70, 
80, 90. Jednym słowem coś miłego 
i tanecznego dla każdego: www.
djkriss.com.pl,  
tel. 665 597 635

Naprawa, regulacja okien i drzwi, 
wymiana uszkodzonych części oraz 
uszczelek we wszystkich rodzajach 
okien i drzwi - PCV, drewno, 

aluminium. Tel. 784 124 863 

MIESZKANIE WE WROCŁAWIU - 
DOBRA CENA. Sprzedam w pełni 
wyposażone mieszkanie  
2-pokojowe, 43m² z balkonem, 
apartamentowiec z 2008r.! Super 
lokalizacja! Tel. 607 653 545 

Wynajmę lokal użytkowy w centrum 
Lubina - Al. Niepodległości, pow. 115 
m² (w tym zaplecze). Szczegółowe 
informacje SM im. St. Staszica 
w Lubinie.Tel. 76/842 62 65

Poszukujemy do pracy na terenie 
Polski i Niemiec osoby na stanowisko: 
Specjalista  ds. kadrowych. Zaintere-
sowane osoby prosimy o przesyłanie 
CV i Listu Motywacyjnego: krystian.
berg@wp.pl 

Nie masz pomysłu na prezent? 
Zapraszamy do nas! Oryginalne 
bukiety, koszyczki  i kosze ze 
słodyczami   https://www.facebook.
com/fantazyjnebukietyiupominki-
?ref=hlhttps://www.facebook.com/
fantazyjnebukietyiupominki?ref=hl   

Koszenie trawy i chaszczy 
wykaszarką (kosą spalinową) na 
działkach ogrodowych, działkach 
budowlanych itp. Przycinanie 
żywopłotów nożycami spalinowymi. 
Kontakt: 691 927 751

Konsultant firmy ORIFLAME - praca 
dodatkowa dla osób, które ukończyły 
16 lat! Odkryj fascynujący świat 
Oriflame! www.ori-konsultant.
plwww.ori-konsultant.pl
Tel. 606 638 894 

Sprzedam mieszkanie 2-pok. na 
Przylesiu, 33m², II p., zadbane, 
widna kuchnia, małe opłaty, do 
zamieszkania od zaraz! Atrakcyjna 
cena 105.000 zł. Tel. 533 751 907

Ogłoszenia drobne
Prokuratura 
Rejonowa w Lubinie 
skierowała do 
sądu wniosek 
o warunkowe 
umorzenie 
postępowania na 
okres 2 lat próby 
wobec byłej 
listonoszki, 34-
letniej Agnieszki M.

Kobieta wiosną 2011 r. nie do-
starczyła adresatom ponad 256 
przesyłek – głównie reklamo-
wych – o wartości ponad 1.000 
zł. Kobieta ukryła je w workach 
w pomieszczeniu gospodarczym 
na posesji w jednej z podlubińskich 
wsi. Zawiadomienie o przestęp-
stwie w lutym ubiegłego roku 
złożył jej właściciel, przekazując 
jednocześnie odnalezione przesyłki 
do urzędu pocztowego w Lubi-
nie.

Po dokonaniu oględzin ustalono, 
że adresaci to mieszkańcy osie-
dla „Przylesie”. Niedostarczone 
przesyłki stanowiły w większości 
katalogi oraz materiały reklamowe, 
a 28 z nich zostało otwartych. 
Ponieważ przestępstwo uzyskania 
dostępu do informacji zawartych 
w korespondencji jest występkiem 
ściganym na wniosek, w toku 
postępowania zwrócono się do 

nadawców o zadeklarowanie, 
czy składają wymagany prawem 
wniosek o ściganie. Wniosek taki 
wpłynął jedynie od 1 z 11 firm.
W związku z powyższym Agniesz-
ka M. usłyszała zarzut tego, że 
będąc listonoszem przywłaszczyła 
powierzone jej przesyłki nie dostar-
czając ich adresatom oraz, że bez 
uprawnienia uzyskała informacje 
dla niej nie przeznaczone bo 

otworzyła przesyłki adresowane 
do innych osób.
Agnieszka M została przesłuchana 
w charakterze podejrzanej i nie 
przyznała się do popełnienia 
przestępstwa. Ponadto odmówiła 
składania wyjaśnień. Złożyła jed-
nocześnie wniosek o warunkowe 
umorzenie postępowania.
Prokurator - wobec stwierdzenia, iż 
wina i społeczna szkodliwość czy-
nu przypisanego podejrzanej (brak 
wniosków o ściganie od większości 
z pokrzywdzonych) nie są znaczne, 
a okoliczności jego popełnienia 
nie budzą wątpliwości - uznał, że 
istnieją podstawy do wystąpienia 
do sądu z takim wnioskiem. 
W związku z powyższym proku-
rator zaproponował 2-letni okres 
próby oraz dodatkowo zobowią-
zanie do naprawienia szkody 
wyrządzonej przestępstwem. 
Sprawę rozpozna Sąd  Rejonowy 
w Lubinie. 

Zamiast do adresatów trafiły w ...niebyt

Nie doręczała przesyłek

Plan dochodów i wydatków zrealizowany jak należy

Wójt z absolutorium
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W sobotę 
w Naroczycach po 
raz jedenasty odbył 
się festyn rodzinny 
Święto Kapusty 
promujący region 
i tradycyjną kuchnię, 
a w szczególności 
potrawy z kapusty 
i kalafiora.

Wielu gospodarzy z terenu gminy 
Rudna utrzymuje się z produkcji 
warzywnej, gdzie największe zbio-
ry i dochody są właśnie z kapusty. 
Święto Kapusty jest przykładem 
swoistej, lokalnej inicjatywy 
kulturalnej  mieszkańców.
Festyn rozpoczął występ Teatr „Na 
Końcu Świata” z Nieszczyc, który 
zaprezentował skecze związane 
z kapustą. Potem prezentowało się 

sołectwo z Naroczyc oraz dzieci 
dzieci z Ośrodka Kultury w Chobie-
ni. Był również wiersz o kapuście 
w wykonaniu dzieci z Naroczyc. 
Gościom śpiewał zespół „Sasanka” 
z Rudnej. Podczas całego festynu 
nie zabrakło atrakcji dla dzieci, 
wśród nich były dmuchańce i kulki 
oraz pokazy i zabawy w wiosce 
indiańskiej WITA.
Jak co roku odbył się konkurs 
na potrawę z kapusty i kalafiora 
oraz liczne konkursy dla dzieci 
i dorosłych związane ze świętem 
kapusty. Wśród nich nawlekanie 
liści kapusty na sznurek, rzuca-
nie rzutkami do umieszczonej na 
stojaku kapusty. 
W konkursie kulinarnym w katego-
rii potrawy z kapusty lub kalafiora 
najsmaczniejsze były gołąbki z ka-
szą jęczmienną, kalafior z sosem 

pomarańczowym, czy panierowany 
kalafior. Nagrodzono również 
kołacz z bobem i kapustą, a także 
pieczone pierogi z kapustą. 
Zgodnie z tradycją Sołectwo 
Naroczyce ugościło uczestników 
festynu słynnym naroczyckim 
bigosem.

(CHOK) �

To było święto jedzenia i doskonałej zabawy

Uczcili kapustę
Pierwszym 
magistrem w historii 
DWSPiT została 
absolwentka 
kierunku stosunki 
międzynarodowe 
Iwona Dyrda. 

Praca dotyczyła analizy raportów 
konsularnych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w latach 2002-
2012. Do jej napisania niezbędna 
był solidna wiedza i analiza sporej 
ilości materiału źródłowego. – 
Jestem bardzo szczęśliwa. Jeszcze 
idąc na uczelnię byłam niepewna 
siebie. Teraz, to co się zdarzyło 
odbieram jako mój wielki suk-
ces – mówi Dyrda. – Wcześniej 
w DWSPiT obroniłam licencjat. 
To dla mnie wielkie wyróżnienie, 
że jestem pierwszą magistrantką 
w historii uczelni. Bardzo się 

cieszę – dodaje absolwentka.
Kolejni absolwenci zdawali eg-
zamin dyplomowy magisterski 
w sobotę 5 lipca. Większość 
uzyskała oceny bardzo dobre 
lub celujące. Wśród bronionych 

prac była również ta dotycząca 
KGHM i najnowszej historii 
spółki - Wpływ globalizacji na 
rozwój przedsiębiorstwa KGHM 
Polska Miedź SA.

(red) �

W Polkowicach pierwsi magistrowie po obronie

II stopień zaliczony

Od początku grali 
najlepiej, choć 
było widać, że 
niektóre drużyny 
były trudnymi 
przeciwnikami. 

W pierwszym dniu mistrzostw 
drużyna Pol-Miedź Trans wygry-
wa wygrywa wszystkie 3 mecze 
w grupie (11:1, 5:2, 1:0). To daje 
jej awans do dalszych rozgrywek 
z pierwszego miejsca.
W drugim dniu mistrzostw konty-
nuowane są rozgrywki grupowe, 
które kończą się zwycięstwem 
drużyny miedziowych i awan-
sem do ćwierćfinału (5:1, 5:1). 
W ćwierćfinale po bardzo ostrym 
meczu z Brembo Częstochową – 
obfitował w w brutalne faule i prze-
pychanki - drużyna PMT wygrywa 
4:3 i awansuje do półfinału.
W półfinale lubinianie muszą 
zmierzyć się doskonale grającą 
ekipą Triston Wałbrzych. Po 
zaciętej walce wynik meczu roz-
strzygnięto rzutami karnymi. One 
przypieczętowały zwycięstwo 
PMT (2:1).
W finale drużyna PMT spotka 
się Adampolem Białystok. Mecz 
zaczyna się źle. Nasi piłkarze 

przegrywają (0:2), ale ostatecznie 
udaje się przełamać złą passę 
i solidnie nadrobić wynik. Mecz 
o Mistrzostwo Polski firm trans-
portowych kończy się wynikiem 
8:4 dla Pol-Miedź Trans.

Wyróżnienie za swoja grę dostał 
Rafał Hübscher, a najlepszym za-
wodnikiem został Przemek Kotlarz 
(obaj z PMT).
Mariusz Więczkowski, Artur Tar-
gosz – kapitan, Paweł Łopaciński, 

Paweł Stefanek, Piotr Królak,   
Rafał Hübscher, Marcin Nykle-
wicz, Kamil Wałowski, Grzegorz 
Rogalski, Marcin Szkolnicki, Prze-
mysław Kotlarz, Łukasz Redkwa, 
Piotr Szewczyk.

Doskonały finał X Mistrzostw Firm Motoryzacyjnych i LTS

PMT Mistrzem Polski



OR 

www.lubinextra.pl  •  10 lipca 2014 r.     11sport

Drużyny z gminy Lubin 
oraz z Parszowic 
rywalizowały 
na murawach 
w Miłoradzicach 
i Siedlcach.

W sobotę rozegrano XIII Gminny 
Turniej piłki nożnej im. Rolanda 
Hermana. Przed rozpoczęciem tur-
nieju delegacja działaczy sportowych 
z gminy Lubin złożyła kwiaty na 
grobie patrona imprezy w miejsco-

wości Parszowice. Roland Herman, 
był nauczycielem WF w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Ścinawie. Pasjonat 
sportu zginął tragicznie w wypadku 
samochodowym koło Parszowic.
Organizator turnieju była gmina 
Lubin, przy współpracy LKS Viktoria 
Niemstów.
Drużyny, które zajęły miejsca pierw-
sze trzy miejsca otrzymały puchary 
i dyplomy. Natomiast wszystkie 
drużyny biorące udział w turnieju 
otrzymały piłki, których fundatorami 

byli gmina Lubin i OZPN w Legnicy. 
Nagrody wręczali Zdzisław Korczak 
Sekretarz Rady Gminy LZS w Lu-
binie, Jaszowski Kazimierz – Prze-
wodniczący Rady Gminy LZS oraz 
Stanisław Samiec – Przedstawiciel 
OZPN w Legnicy, Moroch Andrzej 
Prezes LKS Viktoria Niemstów. 
Gorące podziękowania trafiły do 
wszystkich, którzy pomogli w or-
ganizacji turnieju, a w szczególności 
do Czesława Maczugi (Siedlce) oraz 
Andrzeja Morocha ( Niemstów).

Zawody sędziowali i prowadzili sę-
dziowie OZPN Legnica z delegatury 
Lubin - Patryk Jeżak, Maciej Kwa-
śnik, Michał Dębowski, Bartłomiej 
Dębowski.
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Piotr Sokołowski (Platan 
Siedlce).
Najlepszym bramkarzem turnieju 
został Mateusz Woś (Sparta Par-
szowice).
Królem strzelców został Marcin 
Nyklewicz (Huzar Raszówka).

Sparta Parszowice wygrała w Turnieju piłki nożnej im. Rolanda Hermana

Szczęśliwa trzynastka

Kibice Zagłębia Lubin 
mogą już przygotować 
się do rundy jesiennej. 
Rozpoczęto już 
dystrybucję karnetów. 

W zbliżającej się rundzie jesiennej I ligo-
wych rozgrywek na Stadionie Zagłębia 
rozegranych zostanie 9 spotkań ligowych 
oraz mecze w Pucharze Polski I i II zespołu 
KGHM Zagłębie Lubin. Szczególnie atrak-
cyjnie zapowiadają się dwa derbowe mecze 
z Miedzią Legnica i Chrobrym Głogów oraz 
mecz przyjaźni z Arką Gdynia.
Ze względu na ograniczenie liczby trans-
misji telewizyjnych nie wszystkie mecze 
„Miedziowych” będą na żywo emitowane 
w telewizji. Zakup karnetu zagwarantuje 
kibicom piłki nożnej możliwość oglądania 
wszystkich meczów w Lubinie.

W przypadku awansu II zespołu do ko-
lejnych rund Pucharu Polski lub meczu 
I zespołu w Lubinie posiadacz karnetu 
wchodzi na mecz gratis!
Sprzedaż karnetów i wymiana voucherów 
dla kibiców w rundzie jesiennej 2014/15 
już jest prowadzona. Dostępne są w sklepie 
klubowym w Cuprum Arena, POK w CK 
„Muza”.
Plan sprzedaży karnetów :9 – 29 lipca – 
sprzedaż karnetów dla kibiców chcących 
zachować swoje miejsce. Natomiast od 
30 lipca – otwarta sprzedaż karnetów 
w punktach przedsprzedaży oraz on-line 
na wszystkie sektory dostępne w sprzedaży 
karnetowej, które nie zostały  wykupione 
oraz sprzedaż karnetów z oferty rodzin-
nej.
Szczegółowe informacje znajdują się na 
zaglebie.com

Będzie ciekawie przez derby z Legnicą i Głogowem

Piłka ręczna na nowej hali już w sierpniu

Na jesień 9 spotkań

Memoriał
coraz bliżej
Znane są już drużyny, 
które wezmą udział 
w Memoriale Henryka 
Kruglińskiego. 

Polskie i zagraniczne ekipy zagrają 
na parkiecie nowej hali widowisko-
wo-sportowej w Lubinie w ramach 
memoriału Henryka Kruglińskiego. 
Dla miedziowej drużyny nowa hala 
będzie prawdziwym sprawdzianem. 

Zastąpi bowiem dotychczasową 
świątynię piłki ręcznej, jaką była 
sala gimnastyczna przy SP 14.
Gospodarzem spotkania będą nasze 
sreberka – czyli drużyna żeńska 
Zagłębia Lubin. Wiadomo, że wśród 
krajowych gości przyjedzie drużyna 
z Baltiki Szczecin. Ponadto mają 
być przedstawiciele piłki ręcznej z 
Austrii, a także z Białorusi. 
Memoriał odbędzie się 16 i 17 
sierpnia. 
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rozrywka

KINO HELIOS Lubin  
76 724 97 97

 www.helios.pl

*Cen m c jn n e f lm e ce epe tu u

Baran 21.03-20.04
W nadchodzących dniach będzie 
panować napięta atmosfera. Postaraj 
się powstrzymać emocje na wodzy, 
żeby nie dolewać niepotrzebnie 
oliwy do ognia. A na weekend 
koniecznie odpocznij i zapomnij 
o pracy. 

Byk 21.04-20.05
Jesteś bojowo nastawio-
ny do pracy. Pomoże Ci to 
przetrwać okres urlopowy  
i wykonać powierzone zadania. 
Niestety nie uda Ci się uniknąć 
zmęczenia, dlatego postaraj się 
jednak wykorzystać każdą okazję 
na regenerację sił.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie musisz martwić się o pracę. 
W tym tygodniu dostaniesz świetną 
wiadomość odnośnie przedłu-
żenia umowy. To zasługa także 
opinii Twoich współpracowników,  
z którymi nawiązałeś sympatyczne 
relacje. 

Rak 22.06-22.07
Ostatnio w pracy dominuje at-
mosfera rywalizacji o stanowiska. 
Nie zawsze wszyscy będą grać 
uczciwie. Nie przejmuj się jednak 
i pozostań sobą. Nie możesz do-
stosowywać się do nieżyczliwych 
ludzi.

Lew 23.07-23.08
W pracy niezbyt dobre wieści. 
Ewentualne wypowiedzenie 
przyjmij z godnością. Pamiętaj, 
że z każdej sytuacji można wycią-
gnąć także pozytywne wnioski. 
A może spróbujesz działać na 
własną rękę? 

Panna 24.08-22.09
Musisz zmienić swoje nastawienie 
psychiczne. Nie przyjmuj obowiąz-
ków służbowych jak kary. Zwłasz-
cza, że za swoją pracę dostajesz 
całkiem dobre wynagrodzenie, 
a pracę zawsze można zmienić. 

Waga 23.09-23.10
Jako specjalista od zadań 
specjalnych, już na począt-
ku tygodnia zmierzysz się  
z kolejnym wyzwaniem. 
Wystarczy, że spokojnie prze-
myślisz strategię działania,  
a i ten problem okaże się dla Ciebie 
bułką z masłem. 

Skorpion 24.10-22.11
W najbliższym czasie nie unik-
niesz zmian. Nie bój się ich, bo 
jak zawsze ze wszystkim sobie 
świetnie poradzisz. Jak się rokrę-
cisz, to wszystko wróci do normy  
i znów zyskasz aprobatę w oczach 
zarządu. 

Strzelec 23.11-21.12
Długotrwały stres wpływa na 
wszystkie dziedziny Twojego ży-
cia. Starasz się, jak możesz, a efektu 
wciąż nie widać. Weź sobie kilka dni 
wolnego i przeanalizuj, co robisz 
niewłaściwie. 

Koziorożec 22.12-20.01
Twoją pracowitość i sumienność 
Szef stawia innym za wzór. Niestety 
przysparza Ci to więcej wrogów niz 
przyjaciół. Ewentualne przeszkody 
z ich strony staraj się eliminować 
w sposób dyplomatyczny. 

Wodnik 21.01-19.02
Ostatnio bardzo sobie pofolgowałeś 
w sprawach finansowych. Uwa-
żaj, żebyś nie wpadł w tarapaty. 
Powinieneś zapomnieć na jakiś 
czas o wszelkich rozrywkach.  
W przeciwnym razie, boleśnie 
odczujesz ewentualny brak fun-
duszy. 

Ryby 20.02-20.03
Masz wybujałą fantazję, ale szczerze 
mówiąc, zysków materialnych Ci 
ona nie przynosi. Pamiętaj, że uro-
kiem osobistym nie można zapłacić 
rachunków. Masz szczęście, że Twoja 
druga połowa póki co patrzy na to 
z przymrużeniem oka.

r e k l a m a

HOROSKOP tlenek
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model
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papie-
skie
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ży
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u boku
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molem
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aktora
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plażowe
sandałki
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pierwo-
rództwo
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wy
miś
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Na rozwiązania czekamy do 21 lipca. 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 nr 70 otrzymuje pan Anna Gracylak.
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