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Nie chcą jechać

Bombowy żartowniś

Kolejny raz powraca sprawa możliwości pracy 
Polaków w zagranicznych projektach KGHM 
International. Okazuje się, że specjalnego 
zainteresowania wśród załogi nie ma.

Przeszukanie w hurtowni Eurocash przy ulicy Przemysłowej w Lubinie nie ujawniło bomby. 
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Na drodze i nie tylko
czytaj na stronie 4

POLICEALNE
SZKOŁY

LICEUM
DLA DOROSŁYCH

KURSY
JĘZYKOWE

royal.edu.pl tel. 76 844 30 30Royal
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Od tego numeru jesteśmy również w gminie Lubin!
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www.dwspit.pl
tel. 76 746 53 53

Na kilka dni przed pierwszą 
imprezą po raz pierwszy obiekt 
został zaprezentowany dziennika-
rzom. W kilka dni później oceny 
mogli dokonać sami mieszkańcy. 
Obiekt robi wrażenie. Z racji 
ledwie zakończonej budowy jest 
najnowocześniejszy na Dolnym 
Śląsku. - Mamy wszelkie odbiory 
techniczne – mówi Piotr Midziak, 
prezes Regionalnego Centrum 
Sportowego w Lubinie. - Zapra-
szamy wszystkich do odwiedzenia 
hali przy okazji licznych imprez, 
które odbędą się jeszcze do końca 
tego roku.
Plan imprez jest dość ambitny. 
Zarząd RCS wie, że musi jak naj-
więcej zarobić, aby nie dokładać 
do utrzymania hali. Na dzisiaj 
wstępne szacunki wskazują, że 
rocznie utrzymanie obiektu będzie 
kosztowało około 2,5 mln zł. Kwotę 
będzie można zweryfikować po 
pełnym roku funkcjonowania 
hali. 

Obiekt jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Część miejsc 
postojowych jest pod halą. Nad 
głównym wejściem zamontowa-
no olbrzymi telebim. Wewnątrz 
mamy wszystko to czego spor-
towcy potrzebują. Poza doskonale 
wyposażonymi szatniami mamy 
profesjonalną siłownię, która 
jednak nie będzie udostępniana 
publicznie, a jedynie drużynom 
sportowym. W hali przewidziano 
cztery sale do squasha (dyscyplina 
polegająca na odbijaniu rakietą 
piłki tenisowej o ścianę). Poza tym 
jest specjalne pomieszczenie z wi-
dokiem na parkiet dla dziennikarzy 
relacjonujących dane wydarzenie 
sportowe, a także sala dla VIP-
ów. Na hali ulokowano również 
telebimy, a w razie potrzeby jej 
widownia może zostać powięk-
szona nawet do 4,5 tys miejsc np. 
przy gali bokserskiej. 
Część trybun jest wysuwana i cho-
wana automatycznie w zależności 

od potrzeb organizatora imprezy. 
Budowa trwała dwa lata i kosztowa-
ła fortunę. Wykonawca wg oferty 
przetargowej zainkasował 65 mln 
zł z czego 15 mln przyznało Mini-
sterstwo Sportu, którym w tamtym 
czasie kierowała Joanna Mucha. 
Przypomnijmy, że właśnie 15 mln 
zł brakowało inwestorowi, kiedy 
otworzył przetargowe oferty. 
To co otrzymał wykonawca, to 
nawet nie połowa zaplanowanych 
długoterminowych wydatków 
na halę. W tym roku poręczenie 
kredytu będzie kosztowało mia-
sto ponad 6,25 mln zł. Dodajmy 
jednak, że w 2013 roku RCS 
otrzymał podwyższenie kapitału 
o 10 mln zł. Od przyszłego roku wg 
planów finansowych RCS będzie 
otrzymywał regularnie rokrocznie 
po 7,83 mln zł rocznie aż do 2031 
roku. W sumie do 2031 roku RCS 
otrzyma od miasta bagatela ...155 
mln zł i jak wynika z dokumentów 
to jest właśnie suma, którą miasto 
zapłaci za to, że mamy halę. W tej 

kwocie jest 90 mln zł na pełną 
spłatę kredytu i 65 mln zł, co do 
których można przypuszczać, że 
będą to koszty funkcjonowania 
wybudowanej hali i utrzymania 
Regionalnego Centrum Sportowe-
go, spółki, którą powołano na bazie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Na razie wiadomo, że na hali 
zobaczymy drużyny z górnych 
grup rozgrywkowych piłki ręcznej 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet, 
a także siatkarzy Cuprum Mun-
do, którzy w tym roku debiutują 
w Plus Lidze. RCS ma pomysł, aby 
stworzyć lokalną powiatową ligę 
koszykówki.
Pierwszą poważną i prestiżową 
imprezą na hali będzie mecz ko-
szykówki Polska-Austria, który nie 
wykluczone zadecyduje o tym, że 
nasza kadra wystartuje w przyszło-
rocznych mistrzostwach Europy.
Potem będzie ogólnopolski tur-
niej badmintona, zawody karate 
kyokushin oraz koncerty znanych 
zespołów.

Kosztowała majątek. Miasto będzie ją spłacało przez 20 lat

Hala jak marzenie
Ponad 3700 miejsc na trybunach, ponad 350 miejsc parkingowych, 66 
metrów szerokości i 18,5 wysokości. Hala widowiskowo-sportowa przeszła 
chrzest bojowy na Memoriale Henryka Kruglińskiego.

Kolejny symbol 
historii Lubina 
został rozebrany. 
Tym razem mowa 
o najnowszej historii 
jak powstawała wolna 
od komuny Polska. 

Na zlecenie prezydenta Lubina 
rozebrano kładkę na Baczynie, na 
której w 1992 roku zginął Michał 
Adamowicz – jedna z trzech osób 
zamordowana przez zomowców.  
W miejscu, gdzie było wejście 
na kładkę został tylko kamień 
pomnik z krzyżem. 
Przypomnijmy, że kładkę ro-
zebrano, bo była w złym stanie 

technicznym. Pierwotnie plano-
wano, że w tym miejscu zostanie 
wybudowana nowa kładka a’la 
most zwodzony. Nie powstanie 
nic, bo jak się okazuje nie ma już 
takiej potrzeby. Władze miasta 
tłumaczą, że kładka była mało 
uczęszczana. To oznacza, że 
„w błoto” wyrzucono pieniądze 
na projekt nowej kładki.

Kolejny element tożsamości miasta został zniszczony

Rozebrana historia
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RAFTINGOW YMI

BOBROWA DOLINA - PRZYSTAŃ WODNA WLEŃ
SPŁYWY PONTONAMI I KAJAKAMI

ZAPRASZAMY:
- rodziny z dziećmi 

- grupy szkolne
- grupy firmowe

BOBROWA DOLINA – PRZYSTAŃ WODNA WLEŃ k. JELENIEJ GÓRY

KONIECZNA REZERWACJA TELEFONICZNA +48 733 950 500
www.berga.pl

SPŁY W Y PONTONAM
I

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

JELENIA GÓRA

SZKLARSKA PORĘBA

KARPACZ

WLEŃ 

Wypłacane jest od 
lat, ale suma nie jest 
mała, a przysługuje 
na dzieci w wieku 
szkolnym.

- Świadczenie wynika z za-
pisów Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy – wyjaśnia 
Anna Osadczuk z biura praso-
wego KGHM. 
Warto dodać, że nie jest to 
jedyny przywilej zatrudnio-
nych w KGHM i jego oddzia-
łach. Wszystkie wynikają 
z porozumienia pracodawcy 
z pracownikami. Wiele z nich 
to pozostałość po poprzedniej 
epoce, ale trzeba przyznać, że 
jest dobra dla zatrudnionych, 
bo gwarantuje im dodatkowe 
świadczenia socjalne.

Kredkowe otrzymają pracow-
nicy KGHM, których dzieci 
są w wieku 7-21 lat. Kwota 
wypłaty to dokładnie 2294,71 
zł brutto. Niewątpliwie jej 
wysokość pozwoli w pełni 
wyposażyć dziecko do szko-
ły zarówno pod względem 
podręczników jak i zeszytów, 
czy dodatkowego ubioru na 
zajęcia sportowe.
- Dzieci warte są każdych 
pieniędzy – mówi prezes 
Herbert Wirth i dodaje, że 
wypłata wynika z układu 
zbiorowego, a Zarząd Spółki 
jest jego wykonawcą. 
Kredkowe będzie kosztowało 
KGHM około 20 mln zł Wy-
płaty powinny pojawić się na 
kontach zatrudnionych pod 
koniec sierpnia.

Na jedno dziecko pracownik KGHM
otrzyma ok. 2,3 tys. zł.

Kredkowe w KGHM

Katody, anody i granule 
artystycznym kolażem. 
W warszawskich 
Łazienkach realizowany 
będzie projekt „Ogród 
XXI wieku z pawilonem 
wystawienniczym. 
Rewitalizacja obszaru 
Łazienki Królewskie”. 
Mogą się tam znaleźć 
elementy produkowane 
przez hutę KGHM.

Łazienki Królewskie to polska duma i wi-
zytówka. Są miejscem lubianym i chętnie 
odwiedzanym. To właśnie tam, tradycja spotyka 
się z nowoczesnością. A wyjątkowa atmosfera 
i otwartość na postęp zjednują kolejnych sym-
patyków. Delegacja postanowiła zaczerpnąć 
inspiracji do wzbogacenia królewskich ogrodów 

w miejscu o głęboko zakorzenionych tradycjach, 
a zarazem znanym z produkcji czystego metalu. 
Wybór padł na legnicką hutę. 
Zwiedzanie połączone z prezentacją miedzi uję-
tej w poszczególnych fazach procesu technolo-
gicznego, wywarło duże wrażenie. Wspomniany 
metal o niezwykłych właściwościach może 
znaleźć zastosowanie przy wspólnej realizacji 
projektu architektonicznego w Łazienkach 
Królewskich. Efektem wizyty są pierwsze 
wizjonerskie pomysły na wykorzystanie katody, 
anody, wlewów, czy też miedzianych granul 
w artystyczny sposób. 
W składzie delegacji znaleźli się Tadeusz Ziel-
niewicz, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie, Waldemar Szczerba – koordyna-
tor projektu „Ogród XXI wieku z pawilonem 
wystawienniczym. Rewitalizacja obszaru 
Łazienki Królewskie” oraz prof. architekt 
Stanisław Fiszer.

Hutę Miedzi Legnica odwiedziła polsko-holenderska
grupa znawców sztuki i architektury

Źródło inspiracji

Przeszukanie 
w hurtowni 
Eurocash przy 
ulicy Przemysłowej 
w Lubinie nie 
ujawniło bomby. 

Anonimowa informacja o ładunku 
wpłynęła najprawdopodobniej nie 
tylko do lubińskiej siedziby tej 
firmy. Niezależnie od tego alarmy 
były fałszywe.
- Do jednej z instytucji wpłynął 
fax. Powiadomiono pracowników 
tej placówki. Podjęto decyzję 
o ewakuacji, dotyczyła 12 osób. Dla 
celów bezpieczeństwa odłączono 
gaz – informuje Jan Pociecha oficer 
prasowy KPP Lubin. 
Na miejscu pracowali odpowiednio 
w tym celu przeszkoleni policjanci. 
Jak wynika z dostępnych informa-
cji podobna sytuacja miała miejsce 
na terenie innych punktów sieci 
Eurocash na Dolnym Śląsku. Warto 
przypomnieć, że to nie pierwszy 
anonimowy komunikat o ładunkach 
wybuchowych w Eurocash. Policja 

na terenie całego kraju została 
postawiona na nogi w podobny 
sposób w lutym 2012 roku.
Przypomnijmy, że kilka miesięcy 
temu podobna sytuacja spotkała 
sieć Kaufland, a kilka tygodni 
temu Urzędy Skarbowe. Każda 

akcja pomijając przestoje placó-
wek, kosztowała po wiele tysięcy 
złotych. 
Przypomnijmy, że tego typu 
żart nie jest już traktowany jako 
wykroczenie. Jest przestępstwem 
zagrożonym karą więzienia. 

Policja szuka, a jak znajdzie, akcja będzie go dużo kosztowała

Bombowy
żartowniś
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- Drobne naprawy mechaniczne
- Wymiana oleju, płynów
- Wymiana filtrów

Telefon: 731-301-731

- Serwis ogumienia
- Komputerowe wyważanie kół

- Sprzedaż opon i felg

59-300 Lubin

(teren mleczarni)
ul. Chocianowska 1

intergum.lubin@gmail.com

Jesteśmy tutaj

Na miejscu 
w cinquecento 
zginęła 26-letnia 
kobieta. Jeszcze nie 
wiadomo, co było 
powodem wypadku.

Była sobota (9 sierpnia), po godzinie 
ósmej wyjechała z Raszówki do 
Lubina. Niedaleko przed Chróst-
nikiem na ostatnich 200 metrach 
leśnego odcinka żółte cinquecento 
z niewiadomych powodów zmieniło 
pas ruchu. Najpierw uderzyło w tył 
jadącego z województwa zachodnio-
pomorskiego volkswagena passata, 
który podążał w kierunku Legnicy. 
Potem fiat zaczął tańczyć, odbił 
się od forda focusa na świdnickich 
tablicach, jadącego w kierunku Lu-
bina, a na koniec czołowo zderzył się 
z toyotą z powiatu lubińskiego. Taką 
relację usłyszeliśmy od świadków 

zdarzenia. Po wszystkim całkowicie 
zniszczony fiat zatrzymał się przo-
dem, a raczej tym co z niego zostało 
na pasie w kierunku Legnicy. 
Kobieta jechała sama - miała 26 lat. 
Jak się dowiedzieliśmy miała dwójkę 
małych dzieci. Z rodziną mieszkała 

w Raszówce. Na miejsce wypadku 
po pewnym czasie dotarł jej mąż. 
Po lesie rozniósł się głośny szloch. 
Mężczyzną zaopiekowali się strażacy 
ochotnicy z Zimnej Wody. Pozosta-
łym uczestnikom zderzenia nic się 
nie stało. Ruch na drodze między 

Lubinem, a Legnicą był zablokowany 
przez ponad 3 godziny.
Była to druga w ciągu kilku dni 
śmierć na K3. W poniedziałek (4 
sierpnia) koło ZG Lubin zginął 
mieszkaniec powiatu polkowic-
kiego.

Kierująca toyotą nie zacho-
wała ostrożności i zniszczyła 
miejską latarnię.
Skończyło się na strachu. – Je-
chałem za żoną kiedy zobaczy-
łem, jak jej samochód tańczy 
na drodze i uderza w latarnię. 
Strasznie to wyglądało, ale na 
szczęście nic jej się nie stało.
Małżeństwo samo zorganizo-
wało sobie pomoc, ale zanim 

ta nadjechała, zawiadomiło 
policję o zdarzeniu -  Sami we-
zwaliśmy policję, żeby potem 
nikt nie mówił, że uszkodziłam 
latarnię i odjechałam – mówi 
kobieta, która kierowała 
toyotą.
Do zderzenia z latarnią doszło 
na ul. Zwierzyckiego przy 
zjeździe do Castoramy. Toyota 
jechała od ul. Piłsudskiego. 

Działkowi złodzieje 
w rękach policji. Jeden 
kradł wodomierze i krany, 
a drugi drzewka ozdobne.

W maju nieznany wtedy sprawca dwukrot-
nie dokonał kradzieży drzewek ozdobnych 
z terenu ogrodów działkowych. Straty, jakie 
spowodował sięgały 1800 złotych. Nad usta-
leniem jego tożsamości pracowali policjanci 
z wydziału kryminalnego lubińskiej policji. 
Na podstawie zebranych informacji wyty-
powali i zatrzymali podejrzanego. Okazał 
się nim 41 – letni mężczyzna, który nie 
ma stałego miejsca zamieszkania. Sprawca 
sprzedał skradzione drzewka, a pieniądze 

przeznaczył na własne potrzeby. Za kradzież 
może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.
W kolejnym przypadku sprawca został zatrzy-

many tuż po kradzieży. Jeden z działkowiczów 
powiadomił lubińskich policjantów, że nieznany 
mu mężczyzna dokonał kradzieży wodomierzy. 
Policjanci z wydziału prewencji posiadając 
rysopis sprawcy oraz informacje o kierunku, 
w którym się udał, rozpoczęli poszukiwania. 
Szybko został namierzony. Miał przy sobie 
skradzione mienie.
Policjanci szczegółowo wyjaśniają jeszcze obie 
sprawy. Jednak już teraz 37-letni mieszkaniec 
Lubina usłyszał zarzuty kradzieży 6 wodomie-
rzy, zaworów oraz mosiężnych klamek.
W chwili zatrzymania miał blisko promil alko-
holu w organizmie. Za kradzież z włamaniem 
może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Tragiczny tydzień na krajowej trójce

Śmierć pod Chróstnikiem

Ulica Zwierzyckiego, po deszczu jest niebezpieczna

Wjechała w latarnię

Grasowali w okolicach Lubina, kradli krany i drzewka

Wpadli na cudzym
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Jak wygląda 
współpraca KGHM 
z lokalnymi 
samorządami? Jakie 
programy skierowane 
do mieszkańców 
Zagłębia Miedziowego 
realizuje spółka? 
Na zaproszenie 
KGHM do Lubina 
przyjechał Jose 
Guerrero burmistrz 
Sierra Gorda. 

Przedstawiciel władz lokalnych 
przyjechał poznać lepiej KGHM, 
firmę, która zbudowała kopalnię ok. 
4 kilometrów od granic jego miasta. 
Podczas spotkania z przedstawiciela-
mi KGHM, dużo czasu poświęcono 
na dyskusję o działaniach CSR 
prowadzonych przez Polską Miedź 
i oczekiwaniach Chilijczyków.

-Sierra Gorda to mała społecz-
ność lokalna, ale w okolicy jest 
skupionych sześć największych 
firm wydobywczych, jakie operują 
w Chile. My żyjemy górnictwem 
i żyjemy tym, co się dzieje w tym 
przemyśle. Bardzo się cieszymy, że 
możemy poznać KGHM, bo łączy 
nas też to, że naszym życiem i pasją 
jest górnictwo. Patrząc na proces 
produkcyjny i wydobywczy, jestem 
zaskoczony tym, jak podobne są 
nasze kraje Polska i Chile – po-
wiedział Jose Guerrero.
Sierra Gorda to czwarty górniczy 
projekt na świecie i najszybciej 
realizowana inwestycja infra-
strukturalna w Chile. Produkcja 
w kopalni ruszyła 31 lipca 2014 
roku, 10 lat po odkryciu złoża. 
Jest to najbezpieczniejsza budowa 
tego typu w Chile, o najmniejszym 
wskaźniku wypadkowości.

- Budowa kopalni Sierra Gorda jest 
dla KGHM wielkim doświadcze-

niem i wielkim zobowiązaniem 
wobec pracowników kopalni 

i mieszkańców całego regionu 
Antofagasta, z Sierra Gorda na 
czele. Podobnie jak w Polsce, tak 
i w Chile będziemy prowadzić 
politykę Dobrego Sąsiedztwa. 
Wspólnie szukamy pomysłów na 
jak najlepsze wykorzystanie szans, 
jakie daje sąsiedztwo KGHM – 
powiedział Marek Bestrzyński, 
dyrektor naczelny Centrali 
KGHM. - Chcemy oczywiście 
pokazać siebie, ale chcemy też 
poznać doświadczenia, osiągnięcia 
i oczekiwania naszych sąsiadów 
z Chile.
Burmistrzowi podczas wizyty 
w Polsce towarzyszy Barbara 
Silva z Magistratu Sierra Gorda 
i Carlos Rojas, dyrektor ds. relacji 
zewnętrznych Sierra Gorda SCM. 
Goście zwiedzili stadion Zagłębia 
Lubin, hutę Cedynia i zjechali do 
kopalni w ZG Rudna. W planie 

wizyty mieli również zwiedzanie 
Legnicy, Wrocławia i Warszawy.
- Było to niesamowite, zwłaszcza 
zjazd na głębokość 1200m. Jest 
to wrażenie niezapomniane i na 
pewno, jak wrócimy do Chile, 
będziemy się nim dzielić – tak 
o wrażeniach z kopalni opowie-
działa Barbara Silva.
Kopalnia należąca do KGHM 
i Sumitomo jest zlokalizowana 
4,5 kilometra na północny zachód 
od miejscowości Sierra Gorda. 
Miasto leży w regionie Antofaga-
sta, w północnym Chile. Ma kilka 
tysięcy mieszkańców i leży na wy-
sokości 1617 m n.p.m. Miasto leży 
w okręgu górniczym. W regionie 
znajdują się kopalnie największych 
firm wydobywczych np. Spence 
(BHP Billiton), Tesoro i Esperanza 
(AMSA), Gaby (Codelco) i Lomas 
Bayas (Xtrata Copper). 

Burmistrz Sierra Gorda w Zagłębiu Miedziowym

Polska i Chile są podobne
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Ponad 1,1 miliarda złotych zł za-
robiła Polska Miedź w pierwszym 
półroczu tego roku. Warto dodać, 
że to wynik zgodny z oczekiwa-
niami rynku. Nie byłby możliwy, 
gdyby nie utrzymanie dyscypliny 
kosztowej i stabilnej produkcji.
Produkcja miedzi elektrolitycznej 
wyniosła 283 tys. ton i utrzymana 
była w pierwszym półroczu 2014 
roku na zbliżonym poziomie do 
analogicznego okresu w roku 
poprzednim. Było to efektem 
zwiększenia wydobycia urobku, 
które pozwoliło zrekompensować 
spadek zawartości miedzi o 2 proc. 
Jednocześnie wzrosła efektywność 
produkcji koncentratu, którego 

zawartość sięgnęła 23,1 proc. przy 
poprawie uzysku miedzi.
Pierwsze półrocze dla lubińskiej 
spółki było ważnym okresem. 
Firma rozpoczęła wydobycie ru-
dy miedzi poniżej 1200 metrów 
w obszarze górniczym „Głogów 
Głęboki-Przemysłowy”. Złoże to 
będzie eksploatowane przez dwa 
zakłady – „Rudna” i „Polkowice-
Sieroszowice”. Udostępnienie 
i zagospodarowanie tego obszaru 
umożliwi spółce przedłużenie 
działalności górniczej w Polsce 
na własnym złożu o 30 – 40 lat.
Dobrym wynikom produkcyjnym 
w Polsce towarzyszyło zwiększenie 
w drugim kwartale 2014 roku pro-

dukcji w kluczowych kopalniach 
za granicą. W kopalni Morrison 
w Kanadzie zanotowano wzrost 
zawartości miedzi w eksploatowa-
nym złożu o 15 proc. w porównaniu 
do poprzedniego kwartału. Pro-
dukcja metali szlachetnych była 
w tym okresie o 13 proc. wyższa 
niż w pierwszym kwartale 2014 
roku. Wzrost produkcji nastąpił 
także w kopalni Robinson w USA, 
gdzie pozytywne efekty przyniosło 
mieszanie rud z różnych wyrobisk. 
W rezultacie zanotowano tam re-
kordowy wskaźnik wykorzystania 
czasu pracy młyna – 99,5 proc.
Kontynuowano również prace przy 
uruchomieniu kopalni Sierra Gorda 

KGHM zmniejsza koszty i zwiększa efektywność kopalń

Dobry wynik
w Chile, co ostatecznie nastąpiło 
z końcem lipca. Prognozowana 
średnioroczna produkcja w ciągu 
ponad 20-letniego okresu eksplo-
atacji kopalni, uwzględniając uru-
chomienie drugiej fazy projektu, 
wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 
25 mln funtów molibdenu i 64 tys. 
uncji złota. Dodatkowy potencjał 
produkcyjny tkwi w przerobie rudy 
tlenkowej poddawanej proce-
sowi ługowania. W ramach 
prowadzonych testów wy-
produkowane już zostały 
w tej technologii pierwsze 
katody miedzi.
Zarząd KGHM wni-
kliwie analizował 
kredyty zaciągane 
przez poszczególne 
spółki z grupy w tym 
KGHM Internatio-
nal. Okazało się, że 
skonsolidowanie 

ich wpłynie 
na wzmocnie-
nie kontroli 
finansowania 

długookresowych inwestycji, 
a cała operacja, dzięki przenie-
sieniu zobowiązania na spółkę 
matkę, pozwoli zaoszczędzić 
w perspektywie kilku lat 250 mln 
zł. - Obsługa zadłużenia z poziomu 
Centrali dla całej Grupy Kapita-
łowej jest tańsza niż w przypadku 
prowadzenia polityki kredytowej 
przez poszczególne spółki. – mówi 

Jarosław Romanowski, pierwszy 
wiceprezes ds. finansowych 
KGHM. - To pieniądze które są 
warte naszego zainteresowania.
Przypomnijmy, że kredyt pozwoli 
na długofalowe zabezpieczenie 
strategicznych inwestycji roz-
wojowych. W tym celu KGHM 
podpisał z konsorcjum banków 
umowę kredytu odnawialnego 

do kwoty 2,5 mld dol. 
Natomiast pożycz-
ki na kwotę 2 mld 
zł udzielił spółce 
także Europejski 

Bank Inwestycyj-
ny. Z dostępnych 
informacji wynika, 

że część tej pożyczki 
będzie wykorzystana 
przy zaplanowanej na 

przyszły rok rozbudowie 
zbiornika Żelazny Most.

– Działania inwestycyjne 
i prorozwojowe KGHM 
idą w parze z dyscypliną 
kosztową, którą konse-
kwentnie utrzymujemy 

Mój pierwszy wpis będzie o mo-
jej pierwszej od 15 lat przerwie 
w karierze sportowej, poważnej 
kontuzji, z której uratować mógł 
mnie jedynie Pan Bóg. Mam 
nadzieję, iż mój wypadek uczyni 
mnie silniejszą, wytrwalszą oraz 
jeszcze mocniejszą, nie tylko 
w zmaganiach sportowych, a także 
codziennym życiu – pisze Natalia 
Czerwonka.
Zamiast o spektakularnych suk-

cesach opowiem wam o moich 
prywatnych refleksjach na temat 
sportu, życia oraz nadmiarze wol-
nego czasu, do którego nie jestem 
przyzwyczajona.
Wielu sportowców po Igrzy-
skach Olimpijskich odpoczywa 
i robi sobie jeden sezon lżejszy, 
ja postanowiłam iść do przodu 
i konsekwentnie gonić światową 
czołówkę. Inwestując w nowy 
sprzęt treningowy oraz korzystając 

z nowych metod treningowych 
pojechałam z moim trenerem 
Arkadiuszem Skonecznym na 
obóz przygotowawczy do Spały 
zgodnie z maksymą „Jeżeli dzięki 
Spale są medale, nie może mnie tu 
zabraknąć”. Pracowałam mocniej 
niż kiedykolwiek, chcąc być wśród 
najlepszych nie tylko w drużynie, 
ale także indywidualnie. Wszyst-
ko szło gładko, efekty treningów 
i prognozy przed najbliższym 
sezonem były nadzwyczaj dobre 
i optymistyczne.
Chciałabym Wam opowiedzieć 
o kilku sekundach, które diame-
tralnie zmieniły moje życie. Był 
początek tygodnia , 4 sierpnia 2014 
roku. W planach miałam mocny 
trening na rowerze, który dla łyż-
wiarzy jest głównym elementem 
przygotowawczym do sezonu. 
Chcieliśmy z trenerem wejść na 
wysokie obroty, bo za 10 dni miałam 
wystartować w wieloetapowym 
wyścigu. Starty w profesjonalnych 

wyścigach kolarskich jako nowa 
metoda treningowa dodawała mi 
świeżej porcji adrenaliny, pozwalały 
pokonać granicę bólu przenieść swój 
poziom na wyższe obroty. Miałam 
nadzieję, iż to przyniesie oczekiwane 
rezultaty. W ten nieszczęśliwy po-
niedziałek wybraliśmy sprawdzoną 
wcześniej na krótkich odcinkach 
trasę. Plan treningowy przewidywał 
4 mocne odcinki. Droga wydawała 
się doskonała – długa, prosta, zero 
ruchu i aut. Wypadek wydarzył się 
podczas trzeciego odcinka.... Więcej: 
www.nataliaczerwonka.com.

Dużo szczęścia miał kierowca 
skody octavii na głogowskich 
tablicach. Auto miało pa-
skudne dachowanie. 
Do zdarzenia doszło w ubiegły 
poniedziałek około godz. 16. 
Skoda jechała drogą krajową 
nr 3 w kierunku Polkowic. Za 
skrzyżowaniem na Owczary, 
niedaleko za zakrętem, ale już 
na prostej, samochód wypadł 
z drogi, uderzył w bok przy-
drożnego rowu, a następnie 
wrócił na drogę i  koziołkując 
zatrzymał się na dachu na 

lewym pasie w kierunku 
Polkowic. 
Kierowcy na szczęście nic 
się nie stało, ale samochód 
obity był z każdej strony. Na 
drodze były tylko nieznaczne 
utrudnienia. Ruch odbywał 
się prawym pasem. Jedynie 
na czas zabrania samochodu 
droga została zamknięta na 
około 10 minut.
Warunki do jazdy były pogor-
szone. Jezdnia po deszczu 
była śliska.

(pit) �

Nikomu nic się nie stało,
ale wyglądało groźnie

Lądował
na dachu

Pierwszy wpis miał być z wyścigu w Wałbrzychu, a jest po wypadku

Natalia Czerwonka 
bloguje
Strona internetowa miała ruszyć po sukcesie, a osobiste wpisy miały 
podsumować start w wieloetapowym wyścigu. Lubinianka, Natalia Czerwonka, 
nasza olimpijka dzieli się swoimi odczuciami z ostatnich tygodni.
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od kilku kwartałów. Koszty w pierw-
szym półroczu 2014 spadły o 58 mln 
zł w stosunku do roku poprzedniego, 
wyłączając podatek od wydobycia 
niektórych kopalin oraz wsady 

obce. Działania efektywnościowe 
są szczególnie istotne ze względu 
na niższe niż w ubiegłym roku ceny 
miedzi i srebra – mówi Jarosław 
Romanowski.

Decydujący wpływ na wyniki 
finansowe spółki miały niższa 
sprzedaż oraz niższe ceny miedzi 
i srebra, które w porównaniu 
z rokiem ubiegłym spadły odpo-

wiednio o 8 i 25 % . Negatywne 
oddziaływanie tych czynników 
zostało skutecznie ograniczone 
przez utrzymanie dyscypliny 
kosztowej oraz korzystny rezultat 
hedgingu. 
- W pierwszym półroczu nie  
zawarliśmy nowych transakcji 
zabezpieczających, jednak dzięki 
zamknięciu w I kwartale br.  posia-
danych  pozycji na rynku miedzi 
odnotowaliśmy wzrost przychodów 
o 72 mln zł. Przewidujemy, że do 
końca roku kwota przychodów z te-
go tytułu  zwiększy się do 204 mln 
zł, a w 2015 roku wyniesie 93 mln 
zł. – dodaje pierwszy wiceprezes 
ds. finansowych KGHM Jarosław 
Romanowski.
W pierwszych sześciu miesiącach 
roku notowania metali ukształto-
wały się na dużo niższym poziomie 
niż w pierwszej połowie ubiegłego 
roku, co przełożyło się na przy-
chody ze sprzedaży produktów. 
Mniejsze ceny miedzi i srebra mia-
ły kluczowy wpływ na niższy niż 
w pierwszym półroczu ubiegłego 

roku zysk netto. Dodatkowo nie-
sprzyjającym elementem była silna 
złotówka. Obecnie sytuacja makro-
ekonomiczna poprawia się, co dla 
spółki jest kluczowe, zwłaszcza 

przy trwającym procesie dojścia do 
pełnych możliwości produkcyjnych 
w kopalni w Chile. Dzięki temu 
KGHM zwiększy produkcję miedzi 
o około 100 tys. ton.

Adela Szklarz ogłosiła, że 
wystartuje na wójta gminy 
Rudna. To oznacza, że 
urzędujący Władysław Bigus 
ma już dwóch konkurentów. 

Kandydatka nie jest w Rudnej osobą anonimową. Miesz-
kańcy pamiętają ją z ośrodka zdrowia, którym zarządzała 
przez 11 lat, a kiedy jej społeczna pozycja zaczęła zagrażać 
wójtowi jej kontrakt został zakończony. - Nie zamierzam 
krytykować obecnego wójta, ale chcę się z nim zmierzyć 
– mówi Adela Szklarz, kandydatka na Wójta Gminy 
Rudna. Aktualnie zarządza prywatnym ośrodkiem 
zdrowia. Ukończyła wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego, a także podyplomowe 
studia z zarządzania jednostkami służby zdrowia. 
- Niezależnie od wyniku, zachęcam mieszkańców Rudnej 
aby poszli głosować. Wybory są tajne i trzeba korzystać 
z tego prawa demokracji, abyśmy mieli wpływ na to 
co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu w naszej 
gminie – mówi kandydatka i krótko prezentuje założenia 
do programu wyborczego – najważniejszy jest człowiek 
i w niego trzeba inwestować. Mimo tego, że mieszkamy 
w bogatej miejscowości okazuje się, że największym 
problemem jest praca. Powinna być dla wszystkich, a nie 
tylko wybranych. Szklarz zapowiada, że trzeba jeszcze 
bardziej zadbać o kształcenie dzieci i zwiększyć pienią-
dze na ten cel. Zapowiada, że chce reaktywować Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Adela Szklarz będzie startowała 
z własnego komitetu wyborczego, który wystawi również 
kandydatów na radnych, a mieszkańców prosi o sugestie do 
tworzonego programu można je wysyłać na adres mejlowy: 
wybieram@adaszklarz.pl.

Wykonywane 
były przyłącza do 
nowych budynków 
przy ul. Zesłańców 
Sybiru (boczna 
ul. Przyjaciół 
Żołnierza). Nie 
zakończono ich 
przed długim 
weekendem.

W nocy z czwartku na pią-
tek mieszkańcy ul. Lipowej 
i Przyjaciół Żołnierza usłyszeli 
huk, a potem szum. Wandal 
lub wandale, nie wykluczone, 
że towarzystwo, które mogło 

wyjść z pobliskiej knajpy na 
odsłoniętą w wykopie rurę 
rzucili dużym kamieniem. 
Wodociąg, który opamięta 
jeszcze czasy przedwojenne 
(rura z żeliwa), nie wytrzymał 
uderzenia. Woda wypełniła ca-
ły wykop i zaczęła się rozlewać 
po drodze. Od rana pracownicy 
ZGK dokonywali naprawy. Nie 
była to prosta sprawa. Wyma-
gała zastosowania specjalnych 
opasek. Rura jest bowiem 
poniemiecka i ma nietypową 
dla dzisiejszych wodociągów 
średnicę. Woda ponownie 
popłynęła popołudniu.

W święto część Ścinawy
pozostała bez wody

Wandale
kontra wodociąg

Trzech kandydatów w Rudnej 

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

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

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208
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31 sierpnia
Wrocław

1 września
LUBIN i Głogów

 2 września
Jelenia Góra

Wałbrzych

Kierowcy nic się nie 
stało, ale jego lexus 
jest kompletnie 
rozbity. Sprawę 
zbada sąd, bo nie 
wszystkie kwestie 
zderzenia są jasne.

Świadkowie mówili, że lexus 
jechał w kierunku Ustronia. 
Miał bardzo szybko przejechać 
przez światła na skrzyżowaniu 
ul. Hutniczej z Kaczyńskiego. 
Około 200 metrów dalej kierowca 
stracił panowanie nad pojazdem, 
uderzył w krawężnik i przydrożną 
latarnię. Uderzenie było bardzo 
silne, bo poza tym, że latarnia 
złamała się jak zapałka, to siła 
zderzenia spowodowała, że w 
ziemi pękł betonowy fundament 
latarni i jego część znalazła się na 
trawniku. Samochód jechał jed-
nak dalej i zatrzymał się dopiero 

na kolejnej latarni.
Do kolizji doszło w ubiegły wto-
rek (12 sierpnia) po godz. szóstej 
rano. Kierujący był trzeźwy. In-
formację o dziwnej „przygodzie” 
lexusa otrzymaliśmy od naszego 
czytelnika na telefon alarmowy 
DLU24.pl. Jechał on autobusem. 

Relacjonował nam, że właśnie 
inni kierowcy próbują pomóc 
zakleszczonemu mężczyźnie 
w uwolnieniu ze zniszczonego 
pojazdu.
Widziałeś wypadek, albo inne 
zdarzenie dzwoń lub wyślij zdję-
cie MMS - 603 914 338.

Chcą pochwalić się 
swoimi osiągnięciami. 
Społecznicy 
z Fundacji Centaurus 
zapraszają na 
dni otwarte.

Z działalnością fundacji będzie 
można zapoznać się 23 i 24 sierpnia 
w Szczedrzykowicach (gm. Procho-
wice). - Zapraszamy zarówno dar-
czyńców jak i wszystkich chcących 
poznać naszych podopiecznych 
i zobaczyć efekty naszej niemal 
10-letniej działalności, która, 
dzięki wsparciu ocaliła ponad 
600 koni i 300 innych zwierząt. 
W programie, który rozpoczyna się 
o godz. 15 w sobotę będzie można 
zobaczyć pokaz tresury psów po-
rozmawiać z weterynarzem. Będą 
również konsultacje medyczne 
w tym pomiar cukru i ciśnienia 
oraz pokaz pierwszej pomocy. 
Organizatorzy przewidzieli rów-

nież grill ze zdrową żywnością. Ma 
być masa atrakcji dla najmłodszych 
w tym malowanie twarzy, czy tatu-
aże henną, wielkie bańki mydlane 
i chodzenie na szczudłach.

Ocalili ponad 600 koni, zapraszają na dni otwarte

Na weekend do Szczedrzykowic
Skasował jedną latarnię, zatrzymał się dopiero na drugiej

Ale urwał...

r e k a m a
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Jeszcze 20-30 lat temu zagraniczne kontrak-
ty były wręcz pożądane. Dzisiaj zaintereso-
wanie wyjazdami z własnej firmy znacznie 
zmalało. Przykładem takiego stanu rzeczy 

może być KGHM. Prezes Herbert Wirth, 
w kontekście uruchomienia produkcji 
w kopalni Sierra Gorda pytany o możliwość 
pracy za granicą dla pracowników KGHM 

odpowiedział krótko – Jest oferta dla na-
szych pracowników. Zdaję sobie jednak 
sprawę, że jak porównuję wynagrodzenia 
i uciążliwość, to nie jest to jakieś atrakcyjne 

miejsce pracy dla Polaków. Na pewno 
jest dobra oferta dla inżynierów i pracuje 
tam już kilku młodych ludzi, którzy po 
programie Kopalnia Talentów tam się 
wyśmienicie sprawdzają. 
Prezes dodaje, że praca na odkrywce 
w Sierra Gorda w Chile to przede wszyst-
kim oferta dla pasjonatów, podróżników, 
czy marzycieli. Myślę, że dla ludzi 
młodych to atrakcyjne miejsce pracy, 
a zarazem przygoda.
Chętnych jednak zbyt wielu nie ma. Moż-
na wnioskować, że górnicy wolą prace 
tu na miejscu w Zagłębiu Miedziowym 
niż na innym kontynencie z dala od 
domu i rodziny. Do tego dochodzi trudny 
klimat i inne warunki pracy. Zgodnie 
z tamtejszym kodeksem obowiązuje 12-
godzinny system pracy, a zarobki nie są 
aż tak wysokie jak niektórzy uważają. 
Kiedy kopalnia w Chile będzie pracowała 
na pełnych obrotach jej zatrudnienie wy-
niesie niemal dwa tysiące osób. Połowa 
z nich to załoga KGHM International, 
a pozostali to zespół pracowników drugiego 
mniejszościowego japońskiego udziałowca 
w Sierra Gorda.

praca

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!

Sprzedam mieszkanie w Ścinawie, IV p., 3 pokoje, 
pow. 53 m². Mieszkanie po remoncie, duża kuchnia 
z pełnym wyposażeniem. Cena 125 000 PLN do 
negocjacji. Tel: 506 368 727 

UWAGA!!! SKUP SAMOCHODÓW DO 40 TYS ZŁ! Tel. 
500 247 769 ZADZWOŃ! GOTÓWKA! Kupię każde 
auto (osobowe, dostawcze, motocykle, ciągniki 
do 30 tys. zł)

Sprzedam mieszkanie we Wrocławiu. W pełni wy-
posażone mieszkanie 2-pokojowe, 43 m² + balkon, 
apartamentowiec 2008r., monitoring, ochrona, III 
p., SUPER LOKALIZACJA! Tel. 607 653 545

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

Serwis komputerowy, pogotowie komputerowe. 
Tel. 517 770 918 

Wynajem sprzętu budowlanego. Maszyny 
budowlane do wynajmu w atrakcyjnych cenach. 
Prowadzisz budowę? Masz remont? Potrzebujesz 
odpowiedniego sprzętu? Zadzwoń! Tel. 661 743 338 

Pożyczki dla każdego, proste zasady. Dzwoń!!! Tel. 
784 114 222

Wynajmę lokal w Centrum Lubina, położony przy 
Al. Niepodległości 13, o pow. 115 m kw.p.u. (w tym 
zaplecze). Szczegółowe informacje SM im. St. 
Staszica. Tel. 76/842 62 65

Ogłoszenia
drobne

BANERY  REKLAMOWE
tel. 603 535 338 

biuro@projekt-media.pl

r e k l a m a

tel. 603 914 338, 603 155 338

reklama w 

KGHM podtrzymuje, że w zagranicznych projektach są wolne miejsca pracy

Nie chcą jechać
Kolejny raz powraca sprawa możliwości pracy Polaków w zagranicznych projektach 
KGHM International. Okazuje się, że specjalnego zainteresowania wśród załogi nie ma.
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Zagłębie -
- Wisła

w obiektywie

1 : 3

Znani są już rywale w 1/16 finału Pucharu Polski.
KGHM Zagłębie Lubin na wyjeździe zmierzy się z Energetykiem Rybnik. Najciężej będzie miała Miedź Legnica, którą odwiedzą piłkarze 
Mistrza Polski - Legii Warszawa. Chrobry Głogów natomiast na swoim boisku będzie podejmował grającą w Ekstraklasie Jagiellonię 
Białystok. Mecze pucharowe planowane są na 24 września.

Losowanie za nami - pierwsze spotkanie na wyjeździe

Puchar z Energetykiem

Pierwszy mecz przed 
własną publicznością 
i porażka. Zagłębie 
przegrało 1:3

Obserwatorzy sportowych aren nie 
ukrywali, że przegrana Zagłębia 
Lubin z przeciętną w poprzednim 
sezonie drużyną z pierwszej ligi to 
spora niespodzianka. Piotr Stokowiec 
z tego co widział na boisku na pewno 
zadowolony nie był. - Gramy dalej - 
mówił po spotkaniu – Zapominamy 
o tej bolesnej porażce. 
Wynik dla Płocka można powiedzieć 
jest rewelacyjny. Jego piłkarze jesz-
cze przed meczem  nie ukrywali, że 
jeżeli wyjadą z Lubina chociaż z re-
misem to będą nad wyraz szczęśliwi. 
Tymczasem ich wygrana sprawiła, 
że lubińscy kibice mocno odczuli 
gorycz porażki.
Mecz do końca pierwszej połowy  
wydawało się, że choć mimo 
pewnych mankamentów będzie na 
korzyść Zagłębia. W 15 minucie 

Michal Papadopulos umieścił piłkę 
w bramce Płocka. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie.
Po przerwie na boisku jednak za-
częło się dziać. Wisła dostała wiatru 
w żagle. Szybko wpadła bramka wy-
równująca. Była to kara za zagranie 
ręką w polu karnym. Egzekutorem 
była Krzysztof Janus. 
Zagłębie poderwało się do walki, 
ale żadna akcja nie zakończyła się 
oczekiwanym finałem i zdobyciem 
drugiego gola. Drugiego zdobyli na-
tomiast goście. Wpadł w 72 minucie, 
a kolejny w 83 – było po meczu. 
- Gratuluję rywalowi zwycię-
stwa,bo nas dzisiaj wypunktował 
– mówi Piotr Stokowiec. - Wyda-
wało się, że kontrolujemy mecz. 
Niestety trochę niefrasobliwości 
wystarczyło, że straciliśmy kolejne 
bramki. 
Trener osobiście ubolewał nad 
niewykorzystanymi okazjami do 
zdobycia goli, które mieli  Janoszka 
i Piątek. 

Wisła Płock wyjechała z kompletem punktów

Wypunktowani

Marcin Kaczmarek, tre-
ner Wisły Płock: Cieszy 
styl jaki zaprezentował 
mój zespół. Przyjechali-
śmy do trudnego przeciw-
nika, na arcytrudny teren. 
Przegrywaliśmy ten mecz, 
a udało się nam podnieść. 
Stworzyliśmy sobie sporo 
okazji do strzelenia goli, 
więc wynik mógł być 
zupełnie inny. Gratulacje 
dla mojego zespołu za 
efektowną wygraną.

Piotr Stokowiec, trener KGHM Zagłębia 
Lubin: Gratuluję Wiśle zwycięstwa, Wisła 
nas wypunktowała. Pojedynek dwóch 
dobrze grających drużyn. Drużyny stwo-
rzyły sobie sporo okazji strzeleckich. 
Wydawało się, że kontrolujemy ten mecz. 
Trochę niefrasobliwości w przypadku 
straty pierwszej bramki, gapiostwo przy 
drugim golu. Przy 1:1 mieliśmy swoje 
okazje, ale w piłce decydują momenty, 
a w tych momentach lepiej wyglądała 
Wisła. Ten wynik pokazuje, że będzie 
ciężko okiełznać tę ligę. Mamy sporo 
materiału do przemyśleń.
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KINO HELIOS Lubin  
76 724 97 97

 www.helios.pl

Baran 21.03-20.04
Problemy, które staną na Twojej 
drodze w tym tygodniu, rozwiążą 
się szybciej niż myślisz. Jak zawsze 
w trudnych sytuacjach, poradzisz 
sobie znakomicie i tym razem, a prze-
ciwności losu w żaden sposób Cię 
nie zniechęcą.
Byk 21.04-20.05
Mimo wielu zawodowych osiągnięć 
na swoim koncie, Twoje dążenie do 
sukcesu jest niepohamowane. Nie 
poddawaj się presji otoczenia i jedno-
cześnie nie pozwól wykorzystywać 
innym swojej energii.
Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu liczyłeś na 
premię, ale niestety Twoje plany 
nie wypalą w całości. Przestań 
się dąsać i pokaż Szefowi, na co 
Cię stać, a z pewnością to doceni.  
W uczuciach całkowita harmonia 
z partnerem.
Rak 22.06-22.07
Nie było to łatwe zadanie, ale jednak 
udało Ci się znaleźć nową pracę. Te-
raz przydałoby się wykazać i zrobić 
wrażenie na nowej załodze. Skup 
się na jednym projekcie, zamiast 
rozpoczynać kilka przedsięwzięć 
jednocześnie. 

Lew 23.07-23.08
Ostatnio przyjąłeś bierną postawę 
i nie angażujesz się zbytnio w życie 
firmy. Wykaż wreszcie trochę 
entuzjazmu, a uda Ci się ponownie 
zaskoczyć pozytywnie Szefa. Stać 
Cię przecież na więcej niż bycie 
firmową ofermą. 
Panna 24.08-22.09
W najbliższych dniach wszystkie 
decyzje podejmuj z dużą rozwagą. 
Musisz wykazać się determinacją, 
aby utrzymać dobrą opinię w oczach 
Szefa. Na szczęście zmobilizuje Cię 
wysoko postawiona poprzeczka. 
Waga 23.09-23.10
Masz tak wiele talentów, 
a wcale ich nie wykorzystu-
jesz. Spróbuj coś z tym zrobić  
i nie marnuj swoich umiejętności. 
Możesz dzięki temu nie tylko sprawić 
radość bliskim, ale także rozwinąć 
swoją karierę zawodową. 
Skorpion 24.10-22.11
Już na początku tego tygodnia 
popsujesz humor komuś w firmie. 
Spróbuj odpuścić sobie prawienie 
morałów innym, bo możesz pogor-
szyć panującą w pracy atmosferę,  
a to nikomu nie służy. 

Strzelec 23.11-21.12
Nie lekceważ swojej formy 
zdrowotnej. Pierwsze ozna-
ki zmęczenia dają Ci już  
o sobie znać. Weź kilka dni urlopu, 
bez obaw, że zaszkodzi Ci to w pracy. 
Nikt nie będzie miał pretensji, a od-
poczynek postawi Cię na nogi. 
Koziorożec 22.12-20.01
Zaczynasz powoli wychodzić z fi-
nansowego dołka. Już w najbliższych 
dniach posypią się na Twoją głowę 
nowe zlecenia, a marka firmy wzro-
śnie w sposób gwałtowny. Bądź 
dumny, bo na tę materialną odmianę 
zapracowałeś samodzielnie. 
Wodnik 21.01-19.02
Twoje cechy wrodzone, jak in-
dywidualizm i swoboda intelek-
tualna, mogą Ci w tym tygodniu 
przeszkadzać w pracy. Odgórna 
dyscyplina będzie Cię ograniczać  
i denerwować. Pamiętaj jednak, że 
pracę zawsze można zmienić. 
Ryby 20.02-20.03
Kończy się powoli Twój urlop, 
a Ty nie tknąłeś palcem w domu. 
Zastanów się poważnie nad re-
montem, bo spora część wnętrza 
potrzebuje uporządkowania  
i odświeżenia. 

r e k l a m a
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sąsiad
Iraku

wejście
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Czy prezydent chce 
podporządkować 
sobie wszystkie 
gminy powiatu 
lubińskiego? Czy ma 
powstać Księstwo 
Lubińskie?

Ankieterzy pojawili się w sennej 
Ścinawie, spokojnej Rudnej i i siel-
skiej gminie Lubin otaczającej 
miasto. Wyniki badania mogą 
zaskakiwać, ale uważnych ob-
serwatorów życia politycznego 
w Lubinie nie powinny dziwić. 
W gminie Rudna startuje popierany 
przez prezydenta kandydat i w wy-
nikach ankiety uzyskuje niezły 
wynik. Podobnie jest w Ścinawie, 
gdzie o fotel burmistrza również 
będzie ubiegała się osoba, która 
cztery lata temu startowała spod 
szyldu prezydenckiego ugrupo-
wania Lubin 2006 na radnego. Na 
koniec zostaje gmina Lubin, czyli 
samorząd otaczający miasto, który 
prezydent Lubina z chęcią przyłą-

czyłby do miasta. Tutaj też ichni 
kandydat ma niezłe wyniki.
O przyczynach tych przyłącze-
niowych zakusów pisaliśmy już 
wielokrotnie – chodzi o pieniądze. 
Miasto ma zadyszkę z powodu 
zobowiązań długoterminowych. 
Budżet dostaje po kieszeni z powo-
du kredytów na budowę Al. Macz-
ka i poręczenia budowy hali. Do 
tego dochodzą kolejne kosztowne 
pomysły prezydenta – oczywiście 
dobre dla mieszkańców – niestety 
fatalne dla budżetu Lubina, bo 
z pustego wszak i Salomon nie 
naleje. Bezpłatna komunikacja 
miejska, która rocznie pochłonie 
dodatkowo 6-7 mln zł. Ptaszki 
i wyremontowany Park Wro-

cławski - ostrożny szacunkowy 
koszt około 2 mln zł rocznie. Te 
pieniądze spadną z budżetu, który 
miasto mogło wydać na inwestycje, 
a warto wiedzieć, że jest to niemal 
trzecia część tych pieniędzy....
Te i inne kwestie powodują, że aby 
uratować budżet miasta potrzebny 
jest dobry sąsiad - gmina Lubin. Jej 
wchłonięcie rozwiąże problem, 
przynajmniej na jakiś czas. 
Kandydatów o zdanie w kwestii 
połączenia pytać w zasadzie nie 
trzeba. Gdyby wystartowała Irena 
Rogowska czy Jerzy Szumlański 
zdecydowanie sprzeciwiają się 
połączeniu lansowanemu w ta-
kiej formie jak to chce prezydent. 
Z wcześniejszych słów Tadeusza 

Maćkały, jasno wynika, że przy-
łączenie gminy do miasta będzie 
oznaczało faktyczną likwidację 
gminy Lubin jako osobnego 
samorządu. Z wcześniejszych 
wypowiedzi Maćkały jasno rów-
nież wynika, że gdyby doszło do 
połączenia, mieszkańcy terenów 
wiejskich stracą faktyczny wpływ 
na to co dzieje się w ich najbliższym 
otoczeniu, stracą bo nie będą mieć 
tylu radnych aby przegłosować 
pomysły miastowych.
Tymczasem z ankiety wynika, że 
będzie się działo, atmosferę podgrze-
wa oficjalny portal miejski, którym 
w kwestiach redakcyjnych, zajmuje 
się ta sama firma, która jest autorem 
ankiet przeprowadzonych w Ści-
nawie, Rudnej i Gminie Lubin. Co 
ciekawe dobre wyniki zyskują tylko 
urzędujący wójtowie czy burmistrz 
oraz kandydaci związani z prezy-
dentem Lubina. W rezultacie inni 
kandydaci - w Ścinawie Jan Kotapka 
został w ankiecie zmarginalizowany, 
w gminie Lubin ankietowo słabo 

wypada Tadeusza Maćkała, a w Rud-
nej Adela Szklarz. Czy faktycznie? 
Trudno to sprawdzić, gdyż nie ma 
innego niezależnego źródła. 
Na gminnym portalu od pewnego 
czasu widać „grzmiące” teksty 
pokazujące intencje miejskiego 
włodarza i zagrożenie nadchodzące 
z miasta. Wskazują również na inną 
kwestię, że namaszczony przez 
prezydenta kandydat na wójta – 
Tadeusz Kielan ma doprowadzić 
do wchłonięcia lub jak kto woli 
likwidacji gminy Lubin. Kielan 
w publicznych wypowiedziach 

temu nie zaprzeczał, a wręcz przy-
takiwał prezydentowi na wspólnej 
konferencji prasowej. 
Do samorządowych wyborów zo-
stały 3 miesiące i już dzisiaj patrząc 
na to co dzieje się w powiecie, 
widać, że prawdą może być, iż 
mieszkańcy chcą zmian, pytanie, 
czy takich jak opublikowano 
w podsumowaniu ankiet. Jeżeli 
tak to faktycznie będzie się działo. 
Drżyjcie urzędujący nadchodzi 
nowe z Lubina...
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