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Niecodzienną 
drogę ucieczki 
przed policją 
znalazł sobie 
25 – letni 
lubinianin. 
Do zdarzenia doszło w niedzielny 
poranek. Mężczyzna wspinał się 
po balkonach jednego z bloków 
ulicy Jastrzębiej na Przylesiu. 
Skąd pomysł na wspinaczkę? Wraz 
z kolegą nad ranem został nakryty 
przez policję prawdopodobnie 

podczas próby kradzieży.
Przed godziną 5 rano w niedzielę 
policjanci patrolujący ulice Przy-
lesia zauważyli dwóch mężczyzn 
przed blokiem przy ulicy Jastrzę-
biej. Jeden z panów był na balkonie 
pierwszego piętra. 
Podejrzewano próbę kradzieży 
roweru, który się tam znajdował. 
Natychmiast wylegitymowano 
mężczyznę będącego na dole. 
Drugi postanowił uciec. – Roz-
począł wędrówkę po balkonach. 
W jej trakcie rzucał różnymi 
przedmiotami w policjantów. 
Próbował wchodzić do mieszkań. 
Udało mu się to dopiero na IX 
piętrze. - W trakcie zdarzenia 

wezwano straż pożarną, pogoto-
wie gazowe, bo nie wiedzieliśmy 
co ten mężczyzna robi w tym 
mieszkaniu. Na początku nie 
było wiadomo czy to jest jego 
mieszkanie. Podejrzewaliśmy 
tylko, że nie jest. W momencie, 
kiedy to tylko było możliwe, 
policjanci weszli do tego lokalu, 
zatrzymali mężczyznę. Okazało 
się, że w środku był inny pan. 
On tam mieszkał. O całym zda-
rzeniu dowiedział się dopiero 
od policjantów – informuje Jan 
Pociecha, oficer prasowy KPP 
Lubin. Pijany człowiek-pająk 
trafił do policyjnego aresztu, 
gdzie dochodził do siebie.

Wchodził na wieżowiec prawie jak Alain Robert

Człowiek 
pająk na Jastrzębiej

To będą bezpłatne lekcje w lokalnych klubach. 
Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 5 – 
10 lat oraz osób powyżej 40 roku życia.

Wiosną dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z nauki pływania dla dzieci. 
Lista uczestników zapełniła się w ciągu kilku godzin. W tej edycji zwiększono 
liczbę dostępnych miejsc. Zajęcia odbędą się w miesiącach październik-grudzień. 
W programie weźmie udział 300 osób. W każdym z miast uczestniczyć może 
maksymalnie 60 dzieci w dwóch 30-osobowych grupach. Czterech wykwali-
fikowanych instruktorów przekaże wiedzę na temat podstawowych technik 
pływania i bezpiecznych zasad poruszania się w wodzie.
Informacje i zapisy na naukę pływania:
w Głogowie – www.piastglogow.com, tel.: 76 833 86 00
w Legnicy – www.wankan.com, tel.: 601 768 450
w Lubinie – www.piranie-lubin.pl, tel.: 76 856 98 68
w Polkowicach – www.pletval.polkowice.pl, tel.: 505 617 840
w Rudnej – www.shark-plywanie.pl, tel.: 607 574 991
Zajęcia nordic walking, które będą prowadzone w pięciu miastach Zagłębia 
Miedziowego: Głogowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach i Złotoryi zaplanowano na 
październik i listopad. W każdym w ww. miast utworzone zostaną 100-osobowe 
grupy. Techniki marszu z kijami doskonalić będą pod opieką profesjonalistów. 
Informacje i zapisy na nordic walking:
www.psnw.pl tel.: 668 005 085

KGHM rozpoczyna kolejną edycję zajęć dla 
mieszkańców Zagłębia Miedziowego

EKO-Zdrowie
Zatrzęsło się 
Kopalni Polkowice-
Sieroszowice 
na Polkowicach 
Wschodnich. 
Ranny górnik trafił 
do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek 
około 4 rano na oddziale G – 23 
w Polkowicach Wschodnich. 
W wyniku zdarzenia poszko-
dowany został górnik strzałowy. 
Około 7:00 został przewieziony 
karetką do szpitala. 
Na oddziale miało dojść do 
wstrząsu. Jak wynika z nieofi-
cjalnych informacji była to tzw. 
górnicza „czwórka”. Na pomoc 
poszkodowanemu pojechali ra-
townicy. Mężczyznę wydobyto 
spod skał i udzielono pierwszej 
pomocy. Uskarżał się na ból 
barku i nadgarstka. 

(inf) �

Wstrząs przyczyną wypadku

Poszkodowany na G-23
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Wracali z zakładowej 
imprezy, którą 
zorganizowano na 
terenie Oazy. Kiedy 
mężczyźni szli drogą 
do Ścinawy, wjechała 
w nich skoda fabia. 

Na drodze zginęli mieszkańcy Ści-
nawy w wieku 22 i 40 lat. Śledczy 

wyjaśniają przyczyny wypadku, 
ale najprawdopodobniej nie prędko 
dowiemy się co tam faktycznie 
zaszło. Jedno jest pewne. Dla 
uczestników firmowego spotkania 
nie było zapewnionego transportu. 
Było to widać jeszcze w godzinę 
po wypadku, kiedy z Oazy do 
niedalekiego miasta na piechotę 
wracały kolejne osoby. 

Z informacji DLU24.pl wynika, 
że po potrąceniu dwaj mieszkań-
cy Ścinawy byli reanimowani. 
Niestety nie udało się przywrócić 
czynności życiowych. Skoda fabia 
na wadowickich numerach rejestra-
cyjnych stała w kierunku Ścinawy 
kilkadziesiąt metrów od miejsca, 
w którym doszło do tragicznego 
potrącenia mężczyzn.

Miejsce w którym doszło do wy-
padku ma niechlubną sławę. Były tu 
już wypadki śmiertelne. Po jednym 
z nich wprowadzono zakaz wyprze-
dzania i ograniczenie prędkości. 
Droga choć wyremontowana nie ma 
bezpiecznego dla pieszych pobocza. 
Najczęściej idą asfaltem. W piątkowy 
wieczór (12 września) było najpraw-
dopodobniej tak samo.

Nie jest to budżet 
marzeń dla terenów 
wiejskich, bo powiat 
znowu wydaje 
duże pieniądze na 
drogi w mieście.

Plany powiatu po sprzedaniu 
sprywatyzowanego szpitala co 
do zarobionych „na zdrowiu” pie-
niędzy wydawały się oczywiste. 
Dziur które trzeba łatać jest tak 
dużo, że 30 mln zł za sprzedany 
szpital przy ul. Bema było bardzo 
cenną górą pieniędzy. Niestety 
ta góra szybko skurczyła się za 
sprawą prezydenckich popleczni-
ków, którzy postanowili wesprzeć 
Lubin w drogowych remontach. 
Zabukowali zatem pieniądze na 
remont ul. Mickiewicza, a nawet 
na wybudowanie całkowicie 
nowej drogi, czyli przedłużenia 
ul. Leśnej do ul. Kolejowej. – 
Nowe drogi są potrzebne, jednak 
w tych konkretnych przypadkach 
ich budową powinien zająć się 
prezydent Lubina z własnych 
pieniędzy – mówi Tadeusz 
Maćkała, powiatowy radny i za-
razem kandydat na wójta gminy 
Lubin. – Tereny wiejskie od 
początku tej kadencji zwłaszcza 
pod względem remontów dróg 
są niedoinwestowane. Widać to 
niemal na każdym kilometrze 
powiatowych szlaków.
Maćkała wytyka późne kosze-
nie poboczy, zarośnięte zakręty 
i wskazuje, że w poprzedniej ka-
dencji powiat zrobił bardzo dużo 
w zakresie własnych istniejących 
dróg na terenie Lubina (ul. Leśna, 
Piłsudskiego, Hutnicza) a w tej 
kadencji należało nadrabiać zale-
głości na terenie przylegających 

do Lubina gmin. Niestety tak 
się nie stało i przez trzy lata na 
drogach był remontowy zastój. 
Samorządowcy z gmin wytknęli 
powiatowi, że nie inwestuje na 
wsiach. Po sprzedaży szpitala 
uległo to nieco zmianie i przy-
spieszeniu. Ruszyła przebudowa 
drogi w Wielowsi, jak również 
odcinek Karczowiska-Miłosna. 
Mieszkańcy czekali na to od wielu 
lat, bo inwestycje były planowana 
już za poprzedniej kadencji po-
wiatu. Ruszyła jednak dopiero 
teraz, przed wyborami. – Dobrze, 
że choć na tych kilka robót na 
wsiach powiat się zdecydował – 
mówi Tadeusz Maćkała. – Szkoda 
jednak że tylko na tyle, bo gdyby 
przeznaczyć na drogi powiatowe 
na terenach wiejskich to co ma 
zostać wpompowane w miasto, 
było by bardziej widać wykonane 
prace.
Maćkała uważa, że remont drogi 
Karczowiska-Miłosna, choć 
potrzebny trwa za długo i co 
najgorsze, robione są tylko dwa 
fragmenty tej trasy.
W całej inwestycji stale pojawia 
się wątek gminy wiejskiej. Jej 
obecne władze od początku mają 
problem z powiatem i jego podej-
ściem do sprawy tego konkretnego 
remontu. W rezultacie między 
urzędami krążą kolejne pisma, 
gmina chciałaby pomóc, ale nie 
zamierza podpisywać papierów 
w ciemno.
Powiat i gmina a także gmina 
i miasto muszą być partnerem, 
ale na uczciwych zasadach, wtedy 
na pewno współpraca samorzą-
dów będzie możliwa – dodaje 
Maćkała.

(inf) �

Tragiczny finał powrotu do domu

Śmierć pod Iwnem

Powiat zabrał się wreszcie
za remonty dróg ale… 

Mało na wsi, 
znowu
w mieście...
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Jest tak, ponieważ rodzice mu-
szą zatroszczyć się zarówno 
o siebie nawzajem, jak i dać 

dziecku poczucie bezpieczeństwa. 
Ponadto trzeba być przygotowanym 
nawet na najbardziej nieprzewi-
dziane okoliczności, które mogą 
znacząco wpływać na domowy 
budżet. Czy jednak zawsze już 
tak musi być? Otóż nie, bowiem 
właściwie dobrane ubezpieczenie 
pomaga zapewnić rodzinie środki 
na wypadek niespodziewanych 
zdarzeń oraz poczucie spokoju 
i bezpieczeństwa w przyszłości.  

Cała rodzina pod ochroną  
Od jakiegoś czasu na rynku do-
stępne są polisy, w których ochroną 
ubezpieczeniową można objąć nie 
tylko siebie, ale również najbliższe 
osoby – męża, żonę, partnerkę 
czy partnera i, rzecz jasna, dzieci. 
Z pewnością warto zwrócić na nie 
uwagę, ponieważ są to ubezpieczenia 
znacznie tańsze niż posiadanie kilku 
oddzielnych, dla każdego członka 
rodziny. Co ważniejsze dużo łatwiej 
jest zarządzać jedną polisą, w ramach 

której można ubezpieczyć się m.in. 
na wypadek choroby, skutków 
nieszczęśliwych wypadków czy 
pobytu w szpitalu. Ponadto zakres 
takich ubezpieczeń można zmieniać 
w trakcie ich trwania. Tak duża ela-
styczność jest ogromnym plusem, 
bowiem w dowolnym momencie 
można reagować na zmiany, które 
zachodzą w życiu każdego z nas 
zabezpieczając finansowo siebie 
i bliskich. 

Spokojna przyszłość
Koszty związane z wychowaniem 
i już podstawową nauką dziecka 
mogą spędzać sen z powiek. Jeśli 
dodatkowo planuje się wysłać 
swoją pociechę na studia w Polsce 
– np. Uniwersytet Warszawski 
– lub zagraniczne – Harvard czy 
Oxford – może to stanowić znaczne 
uszczuplenie domowego budże-
tu. Bowiem, nawet jeśli mowa 
o bezpłatnych studiach dziennych 
w Polsce, lista wydatków jest dłu-
ga – m.in. wynajem mieszkania 
w miarę blisko uczelni, wyży-
wienie, podręczniki czy bilety na 

komunikację miejską. Daje to sumę 
ponad 10 000 zł rocznie. W jaki 
więc sposób przygotować się na 
takie koszty, bez konieczności 
rezygnacji z własnych marzeń 
oraz planów? Jednym z rozwiązań, 
dzięki którym można spokojnie 
myśleć o przyszłości dzieci 
i swojej, jest ubezpieczenie z opcją 
inwestycyjną. Pozwala ono na gro-
madzenie kapitału, który można 
przeznaczyć na dalszą edukację 
dziecka – np. wysłanie na studia 
do innego miasta czy kraju – czy 
też wkład własny przy zakupie jego 
pierwszego mieszkania. 

Pomoc ekspertów
Rozwiązaniem w pełni dopasowu-
jącym się do powyższych sytuacji 
jest polisa „Sposób na Przyszłość” 
w ING Życie. W trakcie trwania 
umowy klient może rozszerzyć 
zakres ochrony ubezpieczeniowej 
o pakiet zdrowotny, dziecięcy oraz 
wypadkowy. Dodatkowo do polisy 
w ramach pakietu zdrowotnego do-
dawane jest assistance medyczne, 
obejmujące m.in. wizytę lekarza 

w razie choroby czy wypadku, 
pomoc pielęgniarki, organizację 
procesu rehabilitacji. Ponadto 
ubezpieczenie daje możliwość 
objęcia nim nawet 10 osób oraz 
łączy w sobie ochronę z opcją in-
westowania, tak by móc gromadzić 
środki finansowe na przyszłość. 
W ten sposób kupując jedną 
polisę można objąć całą rodzinę 

szerokim zakresem ochronnym, 
gwarantującym także kapitał 
na przyszłe cele. Co więcej, dla 
wszystkich rodziców planujących 
wysłać dziecko na studia, ING 
Życie przygotowało specjalny 
kalkulator edukacyjny – dostępny 
na stronie www.ingzycie.pl, który 
pomaga określić na jakie koszty 
związane z edukacją dziecka trzeba 

się przygotować. Więcej na te i inne 
tematy można dowiedzieć się także 
w samej placówce ING Życie Do-
radztwo Ubezpieczeniowe, która 
działa przy ul. Wileńska 4 w Lu-
binie, w godzinach 10:00-18:00 
od poniedziałku do piątku oraz 
10:00-14:00 w sobotę. Istnieje też 
możliwość umówienia spotkania 
na indywidualne życzenie. 

Konkurs jest szansą 
dla lokalnych kapel 
na zaprezentowanie 
repertuaru i wygranie 
nie byle jakiego 
grosza. Pojedynki 
będą miały miejsce 
co czwartek, 
począwszy do 9 
października.

- Konkurs Euforyczna Bitwa 
Muzyczna ma na celu scalić mu-
zyczne środowisko lokalne, ale 
jest to też forma spędzenia czasu 
dla lubinian w jesienne długie 
wieczory. Zgłoszenia zespołów, 
które chcą powalczyć zbieramy do 
końca września. Pierwsza odsłona 
będzie miała miejsce 9 października 
w pubie Euforia w Lubinie. O 20.00 
otworzymy bramy. Na scenie co 
czwartek będzie odbywała się bitwa. 
Walczyły będą ze sobą dwa zespoły. 

Drogą eliminacji wyłonimy najlep-
sze trzy zespoły – wyjaśnia zasady 
konkursu Mariusz MuzykoManiek 
Tryniszewski, jeden z organizatorów 
Euforycznej Bitwy Muzycznej. 
Wstęp na muzyczną walkę 10 zło-
tych. W całym przedsięwzięciu 
będzie konkurowało 8 zespołów. 
Na chwilę obecną zgłoszono cztery. 
- Nagroda główna to 5 tys. złotych, 
za drugie miejsce jest 3 tys. złotych 
a za trzecie tysiąc. Nie wiemy jesz-

cze czy nagrody będą w gotówce 
czy do rozdysponowania w sklepie 
muzycznym a może do zdepono-
wania w studio muzycznym jako 
forma nagrania – tłumaczy Mariusz 
Tryniszewski. Organizatorzy za-
pewniają uczestnikom konkursu 
profesjonalną obsługę techniczną, 
nagłośnienie i opiekę akustyka. 
Więcej szczegółów na facebook 
pod wydarzeniem Euforyczna 
Bitwa Muzyczna.

Z myślą o bezpieczeństwie rodziny 

Teraz i w przyszłości 
Kiedy na świecie pojawia się dziecko, zwykle świat rodziców staje na głowie. Bardziej doświadczone 
osoby śmiało mogą powiedzieć, że troska o rodzinę to etat 24 godziny na dobę. 

Czasu na zgłoszenia do Euforycznej Bitwy coraz mniej

Powalczą głosem i muzyką
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Szkoła Językowa Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr dziękuje wszystkim firmom, które wsparły Wielki Test Języka Angielskiego

W niedzielne 
przedpołudnie, 
w Centrum Kultury 
Muza zebrało się prawie 
dwustu śmiałków, którzy 
w trzech kategoriach 
wiekowych sprawdzali 
swoje umiejętności 
językowe.  Głównym 
organizatorem testu 
była Szkoła Języków 
Obcych MCKK.

Gośćmi specjalnymi  imprezy były szczy-
piornistki MKS Zagłębie Lubin oraz aktor 
pochodzący z Lubina - Krystian Kukułka. 
Nie zawiodły również zorganizowane grupy 

szkolne, które przyszły ze swoimi lektorami 
języka angielskiego. 
Dorośli i juniorzy pisali test przez 70 minut, 
Dzieci - 35 minut. Opiekę nad dziećmi, które 
skończyły pisać nieco wcześniej, objęli lektorzy 
Szkoły Językowej MCKK oraz druhna Marta. 
Dzieciaki uczyły się mówić po angielsku, 
odgadywać smaki, nazywać zwierzęta, a druha 
Marta zajmowała naszych najmłodszych 
harcerskimi zabawami ruchowymi. 
Po zmaganiach testowych dla wszystkich 
na scenie wystąpiła wokalistka Katarzyna 
Wojtowicz, która zaśpiewała w języku 
polskim i angielskim znane przeboje.
Dla uczestników ogłoszonych konkursów: 
plastycznego, na anegdotę oraz konkursu 
na hasło reklamowe dla Szkoły Językowej 

MCKK przewidziane zostały wspaniałe 
nagrody. Rozdano między innymi: vouchery 
na pobyty w najpiękniejszych zakątkach 
Dolnego Śląska, wejściówki na mecze, talony 
na kolacje, bony zniżkowe na basen, gadżety, 
kubki, parasole, smycze, kolorowe długopisy, 
notesy, ale również sprzęt elektroniczny, 
najnowsze gry, książki, kupony na masaże, 
zajęcia sportowe, kurtki i portfele. 
Uczestnicy Testu opuszczali CK Muza 
z uśmiechem na twarzach, a dyskusjom na 
temat testu nie było końca. 
Już dziś Szkoła Języków Obcych MCKK 
zaprasza za rok, by ponownie udowodnić 
że:  LUBIN ZNA ANGIELSKI!

FOT. Ewa Cichocka  �
(My Colours Studio)

Za mieszkańcami naszego miasta pierwszy Wielki Test Języka Angielskiego pod hasłem Lubin Zna Angielski! 

Napisali jak należy
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Wyborcze szranki rozpoczęły się na dobre. Czytamy, oglądamy i spo-
glądamy na rządzących, którzy przez minione cztery lata pracowali za 
nasze pieniądze i mieli się spisać na medal.
Jak wygląda ten medal? To wiedzą tylko siatkarze, którzy we wspaniały 
sposób pokonali wszystkich i wszystko dając maksimum radości i pełne 
poczucie solidnie wykonanej roboty. 
Czy takie same odczucia mamy w przypadku naszych samorządowców 
zarówno tych partyjnych, jak i tych, którzy to znowu ubrali się w bezpar-
tyjne wdzianko i znowu twierdzą, że mają patent na mądrość?
W ostatnich tygodniach na terenach trzech gmin otaczających Lubin, 
prezydenckie media skutecznie podniosły ludziom ciśnienie. Wszystko 
za sprawą pieniędzy, o których to radni i szefowie urzędów muszą raz do 
roku jak na spowiedzi napisać w swoich oświadczeniach majątkowych. 
Jak napisali, tak ich opisali sprytnie dobierając słowa. Prezydenckie 
media zrobiły z tego pseudo ranking wskazując kto wydaje na diety 
radnych najwięcej, a kto najmniej, albo który wójt z sekretarzem, albo 
wicewójtem ma niby więcej niz powinien – tak można było wnioskować 
z tonu publikacji. Najśmieszniejsze było końcowe - takie dziecinne - 
tłumaczenie dlaczego to w Lubinie radni dostają... najwięcej. Bo Lubin 
to ma dwa razy tyle mieszkańców co trzy gminy razem wzięte. Można 
zapytać, a co ma piernik do wiatraka?
Prezydenckie media skrzętnie pominęły obowiązujące w tej materii 
przepisy prawa. W nich jasno określone jest ile może otrzymać radny 
w miejscowości do 15 tys. mieszkańców (gmina Lubin, Rudna, Ścinawa) 
i od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców (miasto Lubin) , albo powiatach 
o liczbie ludności 60 tys. -120 tys. (powiat lubiński). I w tym miejscu 
rozpisywanie się, że Lubin ma dwa razy więcej mieszkańców i z tego 
powodu radni niby maja więcej roboty jest w kontekście obowiązujących 
przepisów zwykłym bzdetem, który nijak ma się do wynalazczego 
stwierdzenia - dwa razy więcej mieszkańców. Można ten bzdet zobra-
zować na przykładzie Warszawy. Miasto wielkie, a dieta pojedynczych 
radnych większa tylko o 30 proc niż ta w Lubinie. Czy idąc tym samym 
tokiem rozumowania warszawscy radni mają o wiele więcej roboty niż 
ci w Lubinie? 
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ogonem i z troską pochyla się nad biednymi mieszkańcami wsi, którzy 
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do kolejnych autobusów, aby dotrzeć do celu. „Dotąd nasze autobusy 
jeździły do wsi, ale wójt nie chciała się z nami porozumieć” – wypowiada 
się w wywiadzie dla lubin.pl Robert Raczyński. Szkoda, że skrzętnie 
omija kwestię wielkiej kasy, której zażądał od władz gminy za to, że 
komunikacja nadal mogła być wspólna – podwyżka o 100 proc z 2 mln. 
na 4 mln zł. Podobnie „wielkodusznie” prezydent potraktował rok temu 
gminę w kwestii gimnazjalistów, co spowodowało, że otaczający Lubin 
samorząd uruchomił własne gimnazjum wprowadzając „prezydenckich” 
w zirytowanie, bo ostatecznie z miasta „uciekła” i kasa i uczniowie. 
Z przedwyborczego kuszenia wynika kilka wniosków. Należy uważnie 
studiować wyborcze obiecanki zwłaszcza urzędującej władzy. Mamy do 
czego się odnosić, bo niektórzy rządzą od lat i uważają, że mają patent 
na mądrość i być może wychodzą z założenia, że stołek się im należy. 
W Ścinawie miały być miejsca pracy, w Lubinie nowoczesna zadaszona 
giełda samochodowa i piękny rynek. W przypadku Lubina nie wypada 
już nawet wspominać o obiecance 1- dzień pracy prezydenta = 1 nowe 
miejsce pracy dla mieszkańców. W zamian za to jest zadłużone miasto, 
które „dramatycznie” szuka pieniędzy na inwestycje. Szuka i je dostrzegło 
– u sąsiada w gminie Lubin, która w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
jest bogatsza niż miasto. Pytanie, czy mieszkańcy gminy będą chcieli 
ładować swoją kasę w długi Lubina. Czy wybiorą likwidatora z jego 
radnymi, czy może ludzi, którzy myślą o rozwoju o lepszej przyszłości 
i powiedzą stop likwidacji gminy! Jest w kim wybierać i słychać to 
coraz głośniej. 

Borek Wszędobylski �

Choć trudno w kilku minutach zaprezentować 
40–letnią historię powstania i rozwoju kopalni, 
to organizatorom udało się. Dyrektor naczelny 

oddziału, Mirosław Laskowski poprowadził prezenta-
cję, w której wrócił do pierwszych dni kopalni, mówił 
i przypominał o historii budowy zakładu, o rozwoju, 
nowych inwestycjach i planach na przyszłość. Wśród 
wielu gości obecny był zarząd KGHM. 
- Moja przygoda z KGHM zaczęła się właśnie od ZG 
Rudna . Moja praca magisterska, dyplomowa na Aka-
demii Górniczo Hutniczej była wykonywana właśnie 
w ZG Rudna. Tym bardziej jest mi dziś przyjemnie, że 
mogę świętować 40 lat dojrzałości zakładu, ale też 40 
lat ciągłych i nieustających wyzwań oraz doskonałej 
ich realizacji – mówił podczas gali Herbert Wirth, 
prezes KGHM Polska Miedź S.A. 
W trakcie ceremonii odznaczono wyróżniających się 
pracowników i emerytów ZG Rudna. Gościom czas 
umiliły koncert na skrzypcach oraz ciekawa prezentacja 
rysowania na szkle za pomocą piasku w wykonaniu 
ukraińskiej artystki, gwiazdy zeszłorocznego programu 
Mam talent.

Bogata historia i wiele górniczych sukcesów

40 lat
minęło
Gratulacje, wspomnienia, odznaczenia 
i krótka prezentacja czterdziestoletniej 
historii zakładu – w  takim klimacie 
przebiegła uroczysta akademia jubileuszu 
40–lecia ZG Rudna. Tę wyjątkową okazję 
celebrowano w  C.K. Muza w Lubinie.`

Felieton

Wszystko jest źle?
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Pol-Miedź Trans zamierza 
pozyskać strategicznego 
partnera dla części kolejowej 
firmy. Spółka należąca do grupy 
KGHM prowadzi rozmowy 
z PKP CARGO o sprzedaży 
pakietu mniejszościowego. 

Większościowym udziałowcem pozostanie 
KGHM, który będzie też kontrolować pozostałe 
działalności Pol-Miedź Trans. Celem projektu 
pozyskania strategicznego partnera dla Pol-Miedź 
Trans jest rozwój części kolejowej spółki oraz 
koncentracja KGHM na podstawowej działal-
ności. – Przeanalizowaliśmy wiele wariantów 
rozwoju części kolejowej spółki. Pracujemy nad 
optymalnym rozwiązaniem, jakim jest pozy-
skanie dla tego obszaru branżowego inwestora 
strategicznego – mówi Mirosław Krutin, prezes 
zarządu Pol-Miedź Trans. – Musimy przeprowadzić 
kolejne, znaczące inwestycje w tabor i chcemy 
wzmocnić naszą pozycję na rynku krajowych 

przewozów towarowych. PKP CARGO daje taką 
szansę, dlatego zdecydowaliśmy się na rozważenie 
partnerstwa z tą spółką.
Partner strategiczny planuje objąć do 50 procent 
udziałów w spółce Pol-Miedź Trans. - Ta trans-
akcja to jeden z kilku projektów, nad którymi 
pracujemy. Nasze zaplecze taborowe, możliwości 
finansowe oraz know-how logistyczne sprawiają, 
że w przypadku dość powszechnego w Polsce 
modelu przewoźników należących do dużych grup 
przemysłowych, możemy być cennym partnerem 
i źródłem wielu efektów synergii dla koncernów 
takich jak KGHM Polska Miedź - mówi Adam 
Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.
Zgodnie z założeniami projektu, Pol-Miedź 
Trans skoncentruje się na działalności kolejo-
wej. – Będziemy kontrolować część kolejową, 
natomiast działalność obrotu paliwami oraz 
transport samochodowy włączymy do innych 
spółek w grupie – zaznacza Marcin Chmielewski, 
wiceprezes zarządu KGHM ds. korporacyjnych. 
– Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo 

zatrudnienia, ponieważ wszyscy pracownicy 
pozostaną w naszej grupie i utrzymają swoje 
miejsca pracy.
Prace związane z wejście kapitałowym PKP 
CARGO do spółki PMT ruszyły we wrześniu. 
Toczą się równolegle z procesem wydzielania 
ze spółki Pol-Miedź-Trans działalności zwią-
zanych z zarządzaniem paliwami i przewozami 
autobusowymi. Planuje się, że proces podziału 
PMT zakończy się w pierwszym półroczu 2015 
roku. Planuje się, że PKP CARGO obejmie do 50 
proc. udziałów w spółce PMT, a KGHM zostanie 
jej większościowym udziałowcem. Pol Miedź 
Trans dzięki takiemu rozwiązaniu uzyska dostęp 
do największego w Polsce zmodernizowanego 
taboru i szerokiej palety usług logistycznych 
Grupy PKP CARGO. Pozwoli to również spółce 
KGHM na skoncentrowanie się na procesach 
inwestycyjnych w zakresie działalności podstawo-
wej, a jednocześnie na pozyskanie wiarygodnego 
partnera w obszarze towarowych przewozów 
kolejowych.

Granatowy ford escort jechał 
od strony Dębca do Ścinawy.

Tuż przed Ścinawą kierowca stracił panowanie 
nad kierownicą przeleciał przez przydrożny rów 
odbił od drzewa i zatrzymał w polu. 
Mężczyźnie na szczęście nic poważniejszego nie 
stało się, ale policjanci musieli wyjaśnić dlaczego 
pojazd zboczył z prostej drogi. Badanie trzeź-
wości nic nie wykazało. Oględziny samochodu 
spowodowały kolejne pytania. W pojeździe była 
fajka wodna, a z relacji świadków wynikało, że 
kierowca coś miał z samochodu wyrzucić.

Na prostej drodze wyleciał z drogi

Pojechał w pole

Pol-Miedź Trans pozostanie w KGHM

Ambitny plan rozwoju
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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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27 lipca
Wrocław

28 lipca
Legnica i Głogów 

29 lipca
LUBIN

- 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
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Do zdarzenia doszło 
na skrzyżowaniu 
ul. Wrocławskiej 
z obwodnicą Ścinawy 
(K36a). Małżeństwo 
z Przychowej, 
peugeotem 307 
jechało do Legnicy.

Niespodziewanie na skrzyżowaniu 
z ul. Wrocławską drogę zajechał 
osobowy volvo na wołowskich 
tablicach rejestracyjnych. Pojazd 
wyjeżdżał od strony stacji benzy-
nowej KMK, przy Incanie i był na 
drodze podporządkowanej.
Przybyłe na miejsce pogotowie 
ratunkowe zabrało kobietę w zaawan-

sowanej ciąży do szpitala. Był bardzo 
późny wieczór zanim zablokowane 
przez zderzenie skrzyżowanie 
zostało odblokowane, a ze szpitala 
nadeszła informacja, że z uwagi na 
fakt, że do porodu pozostało kilka 
dni, lekarze zdecydowali że miesz-
kanka podścinawskiej miejscowości 
pozostanie na obserwacji.

27 września 
Stowarzyszenie 
Miłośników Gór 
w Lubinie organizuje 
I Memoriał Iwony 
Buczek – Otwarte 
Mistrzostwa Lubina 
we wspinaczce 
na trudność.

Impreza poświęcona jest pamięci 
zmarłej tragicznie Iwony. Dziew-
czyna straciła życie w lipcu tonąc 
w Rokitkach. 
Zawody odbędą się na wieży 

wspinaczkowej Kielich w Lubi-
nie a rozpoczną się o 10.30.  Jak 
zapowiadają na swoim profilu 
na Facebooku organizatorzy, 
zawody maja charakter otwarty, 
towarzyski, bez strefy. W czasie 
eliminacji do pokonania będzie 
po 2 drogi eliminacyjne (z dolną 
asekuracją) oraz dla osób, które 
zakwalifikują się do finału po 
1 drodze. Każdemu z ucz est-
ników przypada jedna próba 
na pokonanie drogi. Główne 
kategorie obejmą podział na 
kobiety i mężczyzn. Osobna 

klasyfikacja przeprowadzona 
będzie wśród członków Stowa-
rzyszenia Miłośników Gór. Na 
najlepszych czekają nagrody 
pieniężne. Organizatorzy oprócz 
zawodów wspinaczkowych 
zapewnią dodatkowe atrakcje 
w postaci slackline, siatkówki 
i badmintona. Pełen regulamin 
zawodów jest dostępny na stronie 
www.kielich.lubin.pl  Zgłoszenia 
można wysyłać mailowo na adres: 
memorial.kielich@gmail.com.

Stowarzyszenie  �
Miłosników Gór Lubin  

Przy ulicy Sokolej na 
lubińskim Przylesiu 
trwają prace przy 
budowie parkingów. 
Ma powstać prawie 
100 nowych miejsc 
postojowych.

Budowa potrwa do około połowy 
listopada. Choć nowe parkingi 

będą oddalone od najbardziej 
przepełnionych fragmentów ulicy 
Sokolej, to na pewno się przydadzą. 
Znalezienie miejsca dla samochodu 
w popołudniu lub wieczorem w tej 
części Przylesia zakrawa na cud. 
Prace budowlane dotyczą dwóch 
miejsc przy szeregu bloków z nu-
merami parzystymi. Budowa roz-
poczęła się na początku września, 

a powinna skończyć w połowie 
listopada. Koszt inwestycji to 
prawie 700 tys. złotych. 
Na Sokolej przybędzie dokładnie 
98 miejsc parkingowych. Na czas 
budowy Urząd Miejski w Lubinie 
jako inwestor tej modernizacji 
prosi mieszkańców o parkowanie 
swoich samochodów w innych 
miejscach.  

Do szpitala trafiła ciężarna mieszkanka Przychowej

Zderzenie w Ścinawie

I Memoriał Iwony Buczek
oprócz zawodów wspinaczkowych zapewnią dodatkowe atrakcje

Prace przy ul. Sokolej mają rozwiązać problem parkowania

Przybędzie 100 miejsc
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Zawody rozegrano 
w drugim tygodniu 
września. Wystartowało 
w nich 21 drużyn 
z 13 krajów, w tym 5 
drużyn z Polski. Główną 
konkurencją zawodów 
była symulowana 
akcja ratownicza.

- Czuliśmy się mocni, natomiast 

w głównej konkurencji zajęliśmy 
czwarte miejsce, najbardziej 
niewdzięczne, do podium 
zabrakło niewiele. Generalnie 
konkurując z drużynami z kopalń 
węglowych w symulowanej 
akcji ratowniczej w warunkach 
węglowych poradziliśmy sobie 
bardzo dobrze.  Dopinguje nas to 
do jeszcze lepszych treningów.  
– powiedział Piotr Walczak, 

dyrektor JRGH - Organizato-
rzy opracowali dużo zadań 
dotyczących wielu zagrożeń 
skojarzonych,  występujących 
w tym samym czasie. 
W konkurencji indywidualnej me-
chaników trzecie miejsce zajął 
Piotr Cukrowski. Jego zadaniem 
była prawidłowa kontrola 
aparatu oddechowego BG-4, zlo-
kalizowanie wszystkich usterek 

przygotowanych przez sędziów 
oraz poprawnym ich usunięciu 
w jak najkrótszym czasie.
- Plan był na najwyższe miejsce. 
Wszyscy mechanicy byli świetnie 
przygotowani. Mój czas był blisko 
pierwszego miejsca, a różnica 
pomiędzy 1 a 3 miejscem była 
niewielka, wyniosła 34 sekundy. 
Na co dzień działamy na tych 
aparatach, znamy je dobrze. Co 

prawda na zawodach był trochę 
inny model, różnił się jednak 
niewiele od tych stosowanych 
przez nas w KGHM.- powiedział 
Piotr Cukrowski.
Nasi ratownicy byli wśród 
jedenastu zespołów, które 
bezbłędnie przeszły test wiedzy 
teoretycznej. W konkurencji 
pierwszej pomocy medycy 
z KGHM zajęli 6 miejsce.

Zawody ratowników, które 
rozegrano w Katowicach, 
polegały na przeprowa-

dzeniu symulowanych działań 
ratowniczych oraz sprawdzeniu 
technicznych umiejętności 
ratowników w zakresie obsługi 
sprzętu ratowniczego, aparatów 

powietrznych, sprzętu pomiarowe-
go jak również udzielania pomocy 
przedmedycznej. - Przygotowania 
do zawodów polegają na wymia-
nie doświadczeń, przeniesieniu 
procedur, odmiennych przepisów 
dotyczących prowadzenia akcji 
ratowniczych w różnych krajach. 

Jest to znakomita okazja do inte-
gracji, a szczególnie pokazania 
kolegom z KGHM International 
naszego kraju. Teraz po wspólnych 
przygotowaniach ich wiedza doty-
cząca KGHM i naszego kraju jest 
o wiele większa – powiedział Piotr 
Walczak, dyrektor JRGH. 

Wspólne ćwiczenia obejmują sy-
mulowaną akcję ratowniczą oraz 
udzielanie pomocy przedmedycz-
nej. Ratownicy z Kanady dużo 
uwagi poświęcili regulaminowi 
zawodów. 
- Konkurencja z mapą ratowniczą 
różni się od codziennych procedur. 
Ale dzięki tym różnicom mamy 
okazję zdobyć nowe umiejętno-
ści. Podczas całotygodniowych 
treningów ratownicy z KGHM 
okazali nam dużą gościnność 
i bardzo nam pomogli. Widać, że są 
profesjonalną drużyną – dzielił się 
wrażeniami ze wspólnych trenin-
gów Joffre Sanftenberg z KGHM 
International. 
- Życzę udziału w takim wy-
darzeniu każdemu ratowni-
kowi. Jest to forum wymiany 
doświadczeń. Spotykamy się 
z ratownikami z całego świata. 
Możemy podpatrzeć ich pracę. 
Możemy dowiedzieć się czegoś 
nowego, zweryfikować swoją 
wiedzę. Mamy okazję naśladować 
najlepsze wzorce - powiedział 
Jacek Gąsieniec Zastępowy dru-
żyny KGHM. - Presja będzie na 
nas ogromna. Dla wielu drużyn 
sukcesem będzie pokonanie 
nas. Poprzeczka jest wysoko 
postawiona. 
Drużyna KGHM Polska Miedź 
S.A. jest jedyną drużyną, która 

w brała udział we wszystkich dzie-
więciu edycjach zawodów. Dwa 
razy zdobyła tytuł mistrza świata. 
Jak dotąd, żadnej innej drużynie 

nie udało się tego dokonać. 
Ratownicy mimo wspólnych przy-
gotowań w Katowicach startowali 
jako dwie osobne drużyny.

Ratownicy z Polski i Kanady startowali w Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych

Wymieniali doświadczenia
Ratownicy KGHM Polska Miedź oraz KGHM International brali udział w IX Międzynarodowych Zawodach Zastępów 
Ratowniczych w Katowicach. Przez kilka dni mimo rywalizacji podczas zawodów, oba zespoły wspólnie trenowały 
zadania przewidziane w regulaminie. W ćwiczeniach ważniejsze od rywalizacji jest współdziałanie.

Ratownicy z KGHM zajęli 4 miejsce na IX Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego w Katowicach

W czołówce najlepszych z najlepszych
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Baran 21.03-20.04
Nie pozwól, aby sprawy 
wymknęły Ci się spod kon-
troli. Trzymaj rękę na pulsie  
i dopilnuj, by zespołowa praca była 
wykonana rzetelnie. Inaczej zła 
opinia będzie rzutować także na 
Ciebie. 

Byk 21.04-20.05
Oszczędność to Twoja wrodzona 
zaleta. Pieniądze, które odłożyłeś 
przydałoby się teraz mądrze ulo-
kować. Jednak powierz je raczej 
profesjonalistom, bo inwestycje nie 
są Twoją mocną stroną. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoja swoboda wypowiedzi 
i błyskotliwe riposty sprawiają, że 
w walce na słowa nie masz sobie 
równych. W tym tygodniu możesz 
jednak spotkać godnego siebie 
przeciwnika. 

Rak 22.06-22.07
W nadchodzącym czasie pojawi się 
propozycja zawodowa godna Two-
jej uwagi. Los zacznie Ci wreszcie 
sprzyjać, a w nowej pracy spotkasz 
ludzi życzliwych, stwarzających 
niesamowitą atmosferę pracy. 

Lew 23.07-23.08
Nawet takiego optymistę, jak Ty 
dopadło ostatnio zwątpienie. Nie 
przejmuj się. Już wkrótce czeka Cię 
przełom i szczęśliwie uda się uniknąć 
katastrofy, która wisiała nad Twoją 
głową. 

Panna 24.08-22.09
Letnie upały już się skończyły. 
Pomyśl zatem o profilaktyce, aby 
jesienna aura nie wykluczyła Cię 
teraz z życia firmy. Jesteś przecież 
niezastąpiona, a ewentualna nieobec-
ność pokrzyżuje Twoje plany. 

Waga 23.09-23.10
Czas zmienić to, co Ci nie 
pasuje, zamiast wiecznie na-
rzekać. Więcej optymizmu  
i pozytywnego myślenia doda Ci sił 
do działania, a bliscy z pewnością 
Cię wesprą. Aby odetchnąć od pracy, 
możesz pomyśleć o bieganiu. 

Skorpion 24.10-22.11
Miłość jest sensem Twojego działa-
nia i to ona daje Ci tyle siły i energii. 
Jednak nie przesadzaj z tempem 
życia, bo możesz to boleśnie 
odczuć. Zwolnij choć trochę, bo  
i tak teraz nic nie stanie Ci na prze-
szkodzie. 

Strzelec 23.11-21.12
Najwyższa pora rozpocząć nowy roz-
dział w życiu zawodowym. Przestań 
przejmować się opiniami innych, 
nie są one szczere, lecz wynikają 
z czystej zazdrości. 

Koziorożec 22.12-20.01
Dzięki konsekwentnemu dążeniu do 
celu, unikniesz w nadchodzących 
dniach problemów. Jednak sukces 
zawodowy nie przekłada się ostatnio 
na Twoje prywatne życie. Pomyśl 
o tym. 

Wodnik 21.01-19.02
W najbliższych dniach szykuje się 
mała rewolucja. Po okresie zastoju, 
pojawi się masa nowych zleceń. 
Zadbaj więc o swoją kondycję 
zdrowotną i szykuj się na wzmożoną 
pracę. 

Ryby 20.02-20.03
Nie ulegaj zbytnio presji otoczenia. 
Zacznij ufać Sobie i przestań samo-
czynnie generować stres. Pomyśl 
także o wizycie u lekarza i podrepe-
rowanie Swojego zdrowia. Uwierz  
w Siebie i nie bierz wszystkiego na 
poważnie. 

HOROSKOP

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!

Super sprzedawca, 34 lata, kawaler, 
pełna dyspozycyjność, wieloletnie 
doświadczenie w handlu, obsłudze 
klienta, znajomość technik sprzedaży. 
Szukam pracy. Tel. 694 579 493

Potrzebujesz pomocy finansowej? 
Dzwoń!!! Tel. 784 114 222

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

Kupię każde auto osobowe, dostaw-
cze, ciężarowe, motocykle oraz 
ciągniki rolnicze do 40 000 zł. Woj. 
lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie. 
Gotówka od ręki w 5 min. Tel. 500 
247 769

Najtańsza chwilówka w mieście, 
kredyty bankowe i pozabankowe w 
jednym miejscu, decyzja w 10 minut, 
minimum formalności, akceptujemy 
dochody już od 500 zł netto. Tel. 733 
668 778 

KBO ogłasza nabór na stanowisko 
Dyrektora Sprzedaży Usług 
Odszkodowawczych. Osoby  
z doświadczeniem w budowaniu 
grupy sprzedawców zapraszamy do 
składania aplikacji na adres kbo@
kbo.pl 

Szeroka oferta kredytów zarówno 
dla klientów indywidualnych jak i 
firmowych. Krótki czas oczekiwania 
na odpowiedź. Zadzwoń lub wyślij 
sms-a o treści: GOTÓWKA pod nr: 693 
950 665 Oddzwonimy. 

Zmień wszystkie płatności za kredyty 
i karty kredytowe w JEDNA NIŻSZĄ 
RATĘ. Zadzwoń lub wyślij sms-a o 
treści: KREDYT pod nr: 693 950 665 
Oddzwonimy. 

KREDYTY FIRMOWE dla osób, które 
prowadzą krótko swoją działalność. 
Dobierzemy dla Państwa ofertę i 
załatwimy formalności. Zadzwoń lub 
wyślij sms-a  
o treści: FIRMA pod nr: 693 950 665 
Oddzwonimy. 

Interkadra- poszukujemy 
pracowników na stanowisko: 
Opiekunka Osób Starszych. Tel. 668 
003 044 Zapraszamy również na naszą 
stronę internetową: www.opiekunki.
interkadra.pl 

Oddam małe suczki a la Jamnik - za 
symboliczną kwotę, koszty utrzyma-
nia - piękne suczki rasy mieszanej, 
bardzo malutkie (7-tygodniowe), nie 
urosną duże. Tel. 518 056 537

Poszukujemy osób zainteresowanych 
współpraca z pośrednictwem 
finansowym zajmująca się sprzedażą 
kredytów gotówkowych, konsolida-
cyjnych jak również firmowych. Tel. 
693 950 665 

Oferujemy do sprzedaży lokal 
mieszkalny na poddaszu, na IV p. w 
kamienicy czteropiętrowej, przy ulicy 
Okrzei w Legnicy. Stan deweloperski, 
pow. użytk. 71m². Tel. 785 913 914 

KupiAuto.pl - SKUP AUT LUBIN I OKO-
LICE - NAJLEPSZE CENY - GOTÓWKA 
W 20 MINUT – 533 009 342 

530 708 709 PROFESJONALNY SKUP 
AUT ZA GOTÓWKĘ 530 708 709

Skup aut w Mieście I OKOLICACH 
zawsze płatne GOTÓWKĄ i 
formalności na miejscu w 15 minut. 
Auta odbieramy od klienta własnym 
transportem.  Tel. +48 530 708 709 

KASACJA – ZŁOMOWANIE Aut 
osobowych i dostawczych. Pojazdy 
odbieram własnym transportem. 
Wydaję zaświadczenia niezbędne do 
wyrejestrowania. Gotówka od ręki. 
tel. 533 306 684 

Poszukujemy do współpracy 
partnerów biznesowych w obszarze 
pozyskiwania klientów dla Abonamen-
towej Prywatnej Opieki Medycznej. 
Kontakt: opieka24@10g.pl. Umowa 
zlecenie lub o dzieło.

Świadczę usługi w zakresie 
kompleksowych remontów. 
Serdecznie zapraszam na naszą 
stronę internetową http://www.
dawitaliano.pl/ 

„Serwis Informatyczny” - Bezpłatna 
diagnoza i analiza problemu. Wycena 
naprawy przed jej rozpoczęciem. Tel. 
517 770 918

Ogłoszenia
drobne

KGHM Letia Legnicki 
Park Technologiczny 
podjął współpracę 
z dwoma uczelniami. 
Zajęcia rozpoczną 
się w Legnicy już 
jesienią br. 

KGHM Letia Legnicki Park Tech-
nologiczny stale rozwija współpra-
cę z renomowanymi uczelniami 
w Polsce. Już jesienią wykładowcy 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie poprowadzą studia 
podyplomowe z zakresu finan-
sów, a dokładnie: analizy rynków 
finansowych i doradztwa inwesty-
cyjnego, oraz rachunkowości dla 
początkujących. Z kolei w ofercie 
studiów organizowanych razem 
z Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Poznaniu znajdą się dodatkowo 
studia z dziedziny controllingu, 
logistyki, Lean Manufacturing, za-
rządzania sprzedażą,  komunikacji 
i technik perswazji w biznesie oraz 
zarządzania projektami finanso-

wanymi ze środków UE.
Szeroka oferta kierunków z cieka-
wym programem dydaktycznym, 
profesjonalnie przygotowane sale 
szkoleniowe w jednym z najwięk-
szych na Dolnym Śląsku centrów 

konferencyjnych to gwarancja 
nauki na wysokim, akademickim 
poziomie. Lokalizacja zajęć w Le-
gnicy w Letia Business Center 
to z kolei komfort i obniżenie 
wydatków na uciążliwe wcześniej 
dojazdy do Poznania lub Krakowa. 
Teraz będzie można studiować 
w Legnicy i otrzymać dyplom UE 
w Krakowie lub UE w Poznaniu. 
Przed mieszkańcami Zagłębia 
Miedziowego – osób z Legnicy, 
Lubina, Głogowa, Polkowic 
i innych miejscowości stoi zatem 
niepowtarzalna okazja do zdobycia 
zupełnie nowych umiejętności 
lub poszerzenia swojej dotych-
czasowej wiedzy. KGHM Letia 
Legnicki Park Technologiczny S.A. 
wychodzi naprzeciw potrzebom 
Dolnoślązaków, ciągle poszukując 
atrakcyjnych form wsparcia dla 
młodych przedsiębiorców oraz 
osób świadomie kreujących swoją 
karierę. Dlatego już teraz planuje 
uruchomienie w przyszłym roku 
studiów MBA w Letia Business 
Center. 
Obecnie trwa rekrutacja na wszyst-
kie z wymienionych kierunków. 
Szczegółowe informacje o po-
szczególnych kierunkach, zasady 
rekrutacji oraz formularz zapisów 
dostępne są na stronie: http://www.
letia.pl/pl/studia.

Uniwersytety Ekonomiczne z Poznania i Krakowa
uruchamiają studia podyplomowe w Legnicy

Studia w Letii
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