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No to bez biletów
Zamieszanie towarzyszyło zmianie systemu 
rozliczania za komunikację miejską w Lubinie. 
Z końcem sierpnia brakowało biletów. str. 2

Śmierć koło Koźlic
czytaj na stronie 5

POLICEALNE
SZKOŁY

LICEUM
DLA DOROSŁYCH

KURSY
JĘZYKOWE

royal.edu.pl tel. 76 844 30 30Royal
College

Jesteśmy również w gminie Lubin!

Test z „anglika”
Wielki Test Języka 
Angielskiego odbędzie 
się w Lubinie w najbliższą 
niedzielę.
str. 3
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Przewodniczący Rady Miejskiej nie widzi 
innego wyjścia, jak wycofanie ze szkół 
wszystkich automatów spożywczych do 
sprzedaży różnego rodzaju słodkości.

Andrzej Górzyński uważa, że produkty z automatów w zna-
komitej większości są niepożądane dla młodego organizmu, 
wręcz szkodliwe. Przewodniczący zaapelował do prezydenta 
aby zajął się sprawą. 
Radny wskazuje na ryzyko nadwagi, a także chorób układu 
pokarmowego. - Byłem w Zespole Szkół Sportowych i jak 
zobaczyłem, ze dzieci jedzą snickersy i chipsy, ogarnęło 
mnie przerażenie.
To spowodowało, że radny zwrócił się do prezydenta proszą 
o reakcję. Radni poparli inicjatywę przewodniczącego. 
Patrząc na dotychczasowe poczynanie prezydenta nie 
wiadomo, czy zareaguje na apel. 

(if) �

Słodkie przysmaki i napoje mają pogarszać 
zdrowie uczniów

Automaty
won ze szkół!

Zamieszanie 
towarzyszyło zmianie 
systemu rozliczania 
za komunikację 
miejską w Lubinie. 
Z końcem sierpnia 
brakowało biletów.

Pomysł bezpłatnej komunikacji 
został wprowadzony, ale nie 
obyło się bez zgrzytów. Miasto 
nie przewidziało, że nie będzie 
gdzie kupić biletów. W rezultacie 
ostatni tydzień sierpnia wielu 
mieszkańców nie miało innego 
wyjścia jak wsiadać do autobusów 

i jeździć na gapę. 
Mimo problemów bezpłatna 
komunikacja została przyjęta 
przez mieszkańców dość dobrze, 
choć nie wszyscy uważają, że 
powinna być za darmo. - Ja nie 
korzystam z autobusów, a muszę 
płacić za tych co sobie jeżdżą za 

darmo. Przecież tak naprawdę 
komunikacja nie jest za darmo 
tylko za podatki wszystkich 
mieszkańców Lubina.
Niezależnie od różnicy zdań 
w autobusach wydaje się być 
więcej pasażerów. Można tylko 
ubolewać, że przez prezyden-
ta Lubina nie udało się zrobić 
wspólnej komunikacji z gminą 
wiejską. Robert Raczyński żądał 
od sąsiadów dwa razy więcej 
pieniędzy niż wynikało to z nor-
malnego wyliczenia kosztów. 
Gmina zamiast 2 miała płacić 4 
mln zł. Skończyło się na tym, że 
mieszkańcy gminy chcący doje-
chać do centrum Lubina muszą się 
przesiadać do żółtych autobusów, 
a mieszkańcy Lubina jadący do 
podlubińskich wsi muszą zrobić 
dokładnie to samo tyle, że wsiadają 
do komunikacji gminnej. 
Pozostaje mieć nadzieję, że przy 
okazji przyszłorocznego przetargu 
na komunikację miejską w Lubinie, 
i miasto, i gmina znajdą sposób na 
porozumienie się, aby na zasadach 
partnerskich zrobić wspólną tańszą 
komunikację, która obejmie zasię-
giem i miasto i gminę. 

Komunikacja w mieście i gminie za darmo

No to bez biletów

Do zdarzenia doszło 
w poniedziałek rano 
na drodze Lubin-
Rudna. Kierowcy 
nic poważnego 
się nie stało.

Kierowca mazdy 323 zbliżał się 
do przejazdu kolejowego przed 
Rudną. Przyznaje, że jak wchodził 
w zakręt przed przejazdem miał za 
dużą prędkość. Samochód zsuwając 
się ze skarpy przejechał około 20 

metrów i przewrócił się na dach.
Kierowca miał rozbitą głowę. 
Lekarz pogotowia opatrzył go na 
miejscu, bo nie chciał jechać do 
szpitala na dodatkowe badania. Sa-
mochód szybko wyciągnięto z rowu. 
Nie został poważnie uszkodzony, 
ale bez naprawy blacharskiej się 
nie obejdzie. 
Kierowca jechał z Legnicy do Pozna-
nia. Auto było na tablicach rejestracyj-
nych stolicy Wielkopolski. Na drodze 
obowiązywał ruch wahadłowy.

Wyleciał z drogi
Za duża prędkość i samochód wylądował na dachu w przydrożnym rowie

Niegroźna stłuczka, 
ale pasażerka 
trafiła do szpitala. 
Wysiadała nie tam 
gdzie powinna. 

Do zdarzenia doszło przed przej-
ściem dla pieszych na ul. Tysiącle-
cia. Z ul. 1-go maja skręcały w nią 

passat i golf. Kierująca passatem 
zatrzymała się przed przejściem, 
aby przepuścić pieszych. Jej 
pasażerka zdecydowała, że sko-
rzysta z okazji i wysiądzie. Kiedy 
wysiadała, na tył auta najechał 
golf kombi. Kobieta upadła na 
asfalt. Pogotowie zabrało ją do 
szpitala na badania.

Stłuczka na tysiąclecia
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Drewno kominkowe (układane)
***NAJNIŻSZE CENY!***

***ZAPEWNIAMY TRANSPORT***
Brick-Stone Lubin

tel: 726 006 006, www.brick-stone.pl

www.dwspit.pl
tel. 76 746 53 53

BANERY
REKLAMOWE

tel. 603 535 338
biuro@projekt-media.pl

Coraz mniej czasu, 
aby się zapisać, 
mają ci, którzy 
chcieliby sprawdzić 
swoją znajomość 
języka angielskiego. 
Wielki Test Języka 
Angielskiego 
odbędzie się 
w Lubinie 
w najbliższą 
niedzielę.

Ogólnopolskim organizatorem 
Wielkiego Testu Języka Angiel-
skiegio jest szkoła językowa 
Homeschool z Białegostoku 
oraz ETS Global – największa 
na świecie, niezależna organi-
zacja zajmująca się testowaniem 

i badaniami edukacyjnymi 
w obszarze języków obcych. 
Każdego roku Homeschool za-
prasza szkoły językowe z całej 
Polski. Akcja organizowana jest 
w naszym kraju po raz trzeci. Po 
raz pierwszy przyłączył się do 
niej także Lubin.
Idea wielkiego testu jest prosta: 
jednego dnia, w jednym miejscu, 
mieszkańcy naszego miasta, po-
dobnie jak i wielu innych miast 
Polski, napiszą test, który określi 
ich poziom znajomości języka 
angielskiego.
Za organizację testu w naszym 
mieście odpowiedzialna jest Szkoła 
Języków Obcych Miedziowego 
Centrum Kształcenia Kadr. 
Honorowy patronat nad testem 

objął Starosta Lubiński. Gośćmi 
specjalnymi akcji będą piłkarze, 
szczypiornistki oraz siatkarki Za-
głębia Lubin. Będą też Sylwia Biały 
i Krystian Kukułka,. Ogólnopolską 
akcję wpierają również Kamil 
Stoch, Jan Wieczorkowski, Marcin 
Daniec czy Roman Kosecki.
Organizatorzy testu, oprócz roz-
rywki intelektualnej zapewniają 

uczestnikom również rozrywkę 
kulturalną. Na scenie CK Muza 
wystąpią lubińskie zespoły i wo-
kaliści. Na dzieci czekać będą 
lektorzy, którzy w przerwie testu 
poprowadzą gry i zabawy w języ-
ku angielskim. Dla uczestników 
konkursów przewidzieliśmy 
ciekawe nagrody. 
www.lubin.znaangielski.pl

Pod patronatem LubinExtra!

Zostało kilka dni na zarejestrowanie się do lubińskiej edycji ogólnopolskiej imprezy językowej

Test z „anglika” 

Na łąki w okolicy 
miejscowości 
Ustronie w powiecie 
lubińskim 
wypuszczono 40 
sztuk słowackich 
zajęcy. Akcja 
zasiedlania populacji 
odbyła się już 
po raz drugi. 

Dwa lata temu łowczy z koła 
łowieckiego Górnik w Lubinie 
sprowadzili do Lubina 67 zajęcy. 

Wówczas finansowo ich akcję 
wspierała m.in. fundacja Polska 
Miedź. Tym razem zakup szaraków 
ułatwił łowczym Powiat Lubiński. 
Na wolność wypuszczono 20 sa-
miczek i 20 samców. Zwierzęta są 
oznakowane i podlegają kontroli 
łowczych. Dzięki temu wiadomo ile 
z wypuszczonych zajęcy przeżyje 
oraz jak zmieni się ich populacja. 
- Zające mają kolczyki. Tamtym 
razem kolczyki były w kolorze zie-
lonym, teraz mają żółte. Obserwo-
waliśmy zwierzęta przez dwa lata. 

W zeszłym roku zauważyliśmy, że 
dały nam nowe potomstwo. W tym 

roku też mamy małe zajączki – 
mówi Marian Szkurat, łowczy koła 
łowieckiego Górnik w Lubinie.
Zające przejechały do Lubina ze 
Słowacji. Podróżowały wiele kilo-
metrów w odpowiednio przygotowa-
nych klatkach. Wieziono je tak, by 
miały dość miejsca i nie zrobiły sobie 
krzywdy. - Są to zajączki bardzo 
dobre genetycznie, a dopuszczenie 
świeżej krwi do łowiska i jej po-
mieszanie jest bardzo dobre. Widać 
efekty w tych łowiskach, w których 
te zajączki wysiedlamy - zapewnia 
Joanna Naróg, z firmy, która jako 
jedyna w Polsce zajmuje się dostawą 
zajęcy ze Słowacji. Odnowienie po-
pulacji na terenach koła Łowieckiego 
Górnik w Lubinie jest konieczne, 
bowiem zwierzęta te występują 
w bardzo małej liczbie. Łowczy od 
17 już lat nie polują na zające.

(zb)sz �

Słowackie zające wypuszczone w lasach koło Lubina

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

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

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

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

Multi Inicjatywa to wsparcie dla 
mikro i małych firm! Szukasz 
finansowania a Bank Ci odmó-
wił? My pomożemy!   Skontaktuj 
się i dowiedz się więcej o tej 
ofercie. Tel: 515 054 545 

Kredyty gotówkowe i konso-
lidacyjne, minimum formal-
ności. Skontaktuj się z Nami,  
a dobierzemy dla Państwa 
ofertę i załatwimy formalno-
ści. Zadzwoń lub wyślij sms-a  
o treści: KREDYT pod nr: 693 
950 665 Oddzwonimy. 

Firma Opieka Inter Job zatrudni 
opiekunki osób starszych w 
Niemczech. Legalnie, bezpiecz-
nie i pewnie. Bardzo atrakcyjne 
warunki finansowe nawet do 
1400 Euro + premie. Tel. 76 
846 80 35 

Kupię każde auto osobowe, do-
stawcze, ciężarowe, motocykle 
oraz ciągniki rolnicze do 40 000 

zł. woj lubuskie, dolnośląskie, 
wielkopolskie. Gotówka od ręki 
w 5 min. Tel. 500 247 769

Jeśli masz kłopot z oknem lub 
drzwiami zadzwoń, na pewno 
pomogę. Przeróbki, wymiana 
części. Tel. 784 124 863

SM im. St. Staszica w Lubinie 
posiada do sprzedaży na drodze 
przetargu mieszkanie położone 
w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 
19b/49 o pow. użytkowej 47,90 
m². Tel. 76/842 62 65

Oferuję do wynajmu: - lokal 
użytkowy położony w Lubinie 
przy Al. Niepodległości 13 o 
pow.115 m² (w tym zaplecze). 
Szczegółowe informacje SM 
im. St. Staszica w Lubinie. Tel. 
76/842-62-65

Jeżeli doceniasz wartość zdro-
wia, na pewno zainteresuje Cię 
niezawodny dostęp do lekarza 
dla Ciebie, Twojej rodziny, Two-
ich pracowników i klientów. 

O szczegóły zapytaj: e-mail: 
opieka24@10g.pl 

Firma Opieka Inter Job za-
trudni osobę z bardzo dobrą 
znajomością j. niemieckiego 
w mowie i piśmie do pracy 
biurowej w Lubinie. CV wraz 
ze zdjęciem wysyłać na adres 
biuro@interjob.com.pl 

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. 

Szeroka oferta kredytów zarów-
no 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. 

Dołącz do konsultantek Better-
ware. Teraz także doskonałe 
włoskie kosmetyki Bottega 

Verde. Zobacz http://www.
betterware.pl/katalog_bet-

terware/0914/

Firma pożyczkowa zatrudni 
agenta finansowego. Umowa 
o pracę, atrakcyjne wynagro-
dzenie, samochód firmowy, 
tablet, telefon. CV ze zdjęciem 
proszę przesyłać na praca@
daiglob.pl

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

Oferuję Państwu doskonałą 
zabawę przy najistotniejszych 
oraz najlepszych hitach lat 70-
tych, 80-tych oraz 90-tych. 
Jednym zdaniem, każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Tel. 665 
597 635 

Grzymalin – 10 minut do 
Legnicy. Sprzedam działki 
rolne, pow. 1.21 ha wraz  

z zabudową mieszkalną i go-
spodarczą. Cena: 13zł za m² 
lub zamienię na mieszkanie  
w okolicach Lubina. Tel. 694 
133 893

KASACJA – ZŁOMOWANIE Aut 
osobowych i dostawczych. Po-
jazdy odbieram własnym trans-
portem. Wydaję zaświadczenia 
niezbędne do wyrejestrowania. 
Gotówka od ręki. tel. 533 306 
684 

Sprzedam mieszkanie w Ścina-
wie, IV p., 3 pokoje, pow. 53 
m². Mieszkanie po remoncie, 
kuchnia z pełnym wyposaże-
niem, duży balkon. Cena 125 
000 PLN do negocjacji. Tel. 
506 368 727

Wypoczynek. Zapraszamy do 
starego domu położonego w 
malowniczej wsi Grabiszyce 
Górne koło Leśnej na Przed-
górzu Izerskim. www.powie-
rzowka.republika.pl ; 
Tel. 668 341 867

Ogłoszenia drobne

Właściciel słomy 
nie ma wątpliwości 
– to musiało być 
podpalenie. Stóg 
składający się 
z prawie tysiąca 
bel słomy palił się 
z każdej strony.

Pożar zauważono tuż po godz. 
5 rano w poniedziałek (29.08). 
Na miejsce szybko dojechały 

jednostki ze Ścinawy, Tymowej 
i Lubina. Skład bel słomy znajduje 
się w szczerym polu koło Przy-
chowej, ale z dala od pierwszych 
zabudowań. Strażacy doglądali, 
aby ogień nie rozprzestrzenił się, 
a skład słomy wypalił do końca. - 
I tak już nic z tego nie będzie, więc 
niech się spali do końca – mówi 
mieszkaniec Przychowej, właści-
ciel pola na którym jest składowana 
słoma. Jego kolega dodaje, że przed 

piątą do pracy niedaleką drogą 
jechał syn i nic się nie paliło. Ogień 
zauważono po piątej. Obejmował 
wszystkie zgromadzone na polu 
baloty. - Wyglądało to tak, jakby 
zapaliło się z każdej strony – rela-
cjonowali obserwatorzy, którzy nie 
mają wątpliwości, że ogień w taki 
sposób mógł zostać tylko celowo 
podłożony. 
Właściciel balotów szacuje, że 
słoma była warta około 30 tys. zł

Wstępnie straty oszacowano na niemal 30 tys. zł

Spłonęło tysiąc bel słomy
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Tragiczny był finał 
tej szybkiej jazdy. 
Pod Koźlicami 
zginęło trzech 
młodych mężczyzn.

Pierwsze ustalenia po tragicznym 
wypadku koło Koźlic wskazują, że 
samochód jechał ponad 150 km/h!
Już w niedzielę (28.08) kiedy na 
skraju lasy poza pasem drogowym 
odkryto kompletnie zniszczony 
samochód z trzema ciałami, biegły 
określił pierwszą z przyczyn tak 
tragicznego wypadku – prędkość. - 
Biegły z zakresu ruchu drogowego 
wskazuje ,że uszkodzenia w aucie 
były tak duże, że przyczyną była 
nadmierna prędkość i utrata pa-
nowania nad pojazdem – mówi 
Liliana Łukasiewicz, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Legnicy. 
- Mówimy o prędkości powyżej 
150 km na godzinę. Ci ludzie 
mieli bardzo poważne obrażenia, 
które też wskazują na prędkość, ale 
więcej szczegółów poznamy po 

szczegółowych badaniach.
Prokuratura będzie musiała rów-
nież odpowiedzieć na pytanie czy 
cała trójka zginęła na miejscu, 
czy dopiero po pewnym czasie. 
- Wszyscy byli przypięci pasami, 
ale przeprowadzone oględziny 
nie wskazały aby próbowali się 
ratować z rozbitego pojazdu – do-
wiedzieliśmy się od śledczych. 
To może wskazywać, że śmierć 
przyszła nagle.
Prokuratura wyjaśnia też przy-
czyny tak późnego zauważanie 
samochodu – Był czarny, wjechał 
częściowo w las znalazł się pod 
gałęziami niemal niewidoczny 
z drogi – dodaje Łukasiewicz. Do-
piero przejeżdżający w tym miejscu 
drugi raz w ciągu dnia kierowca po-
stanowił sprawdzić miejsce. Wtedy 
na skraju lasu odkrył kompletnie 
zniszczony, dosłownie owinięty 
wokół drzewa samochód a w nim 
trzy ciała mieszkańców (21-25 l.) 
gmin Rudna i Lubin.

(DLU24.pl) �

Zderzeniem z BMW zakończyła 
się nieuwaga kierowcy opla, 
który skręcał z Al. Kaczyńskiego 
w Konstytucji 3 Maja.

Do zderzenia doszło w piątek (26.08) przed godz. 15. 
Od Alei Niepodległości prawidłowo jechało czarne 
BMW. Na skrzyżowaniu Al. Kaczyńskiego z ul. Bema 
i Konstytucji 3 Maja z przeciwnej strony jechał opel 
vectra. Jego kierowca postanowił skręcić w ul. 
Konstytucji 3 Maja, ale nie zachował ostrożności. 
Doszło do zderzenia. Opla obróciło i stanął równolegle 
do BMW. Pojazdy nie nadawały się do dalszej jazdy. 
Na ból szyi uskarżał się kierowca BMW. Zajęło się 
nim pogotowie ratunkowe. Ostatecznie lekarze nie 
stwierdzili nic groźnego. 
Z powodu stłuczki na skrzyżowaniu tworzyły się 
korki. 

Lexus dachował w lesie między 
Lubinem, a Polkowicami na drodze 
krajowej nr 3. Kierowca wyszedł 
bez szwanku, pasażer trafił do 
szpitala w Lubinie na badania. 

Lexus nadaje się na złom. Zanim zatrzymał się na 
dachu w lesie , najprawdopodobniej wpadł w poślizg 
na niedalekim zakręcie, zjechał do rowu, gdzie 
samochód obrócił się i spadając na dach wpadł do 
lasu. Do zdarzenia doszło na 364 kilometrze drogi 
krajowej nr 3 na pasie w kierunku Polkowic.
Na miejsce szybko dotarły dwie karetki pogotowia, 
a także strażacy i policja. Pasażera lexusa zabrano 
na badania do szpitala RCZ w Lubinie, a kierowca 
pozostał na miejscu zdarzenia i zabezpieczył 
rzeczy z samochodu. Auto było na głogowskich 
tablicach.

Jechali ponad 150 km/h
Niemal przez całą dobę ich ciała leżały w zmasakrowanym pojeździe

Opel kontra BMW K3 Dachowanie lexusa 
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Puste fotoradary koło 
Lubina na krajowej trójce 
to już historia. Choć 
nie robiły zdjęć nawet 
w ostatni dzień swojego 
istnienia przyczyniły 
się do stłuczki.

Ekipa drogowców wycięła maszt ze 
skrzynką na fotoradar znajdujący się 
przed betoniarnią na wjeździe do Lubina 
od strony Polkowic. Taki sam los spotkał 
puszki przed zjazdami do Obory oraz 
Owczar. Puste „straszaki” stała tam od 
kilku lat. Odpowiedni znak informował 
oczywiście kierowców, że są fotoradary. 
Tajemnicą poliszynela było, że wszystkie 
takie szare puszki na masztach na odcinku 
krajowej trójki od Gaworzyc do Lubina od 
zawsze stały puste.
Z nieoficjalnych informacji wynikało, 
że problemem była kwestia braku za-
silania.

(pit) �

Po wielu latach jak stały puste wreszcie je zdemontowano

Trójka bez fotoradarów
Spodziewano się 10 
zespołów, a zgłosiło 
się więcej – Turniej 
Uliczny Koszykówki 
organizowany 
przez SMK Lubin 
na stałe wpisał się 
już w kalendarz 
rozgrywek i z roku 
na rok cieszy się 
coraz większą 
popularnością. 

Tym razem najlepszymi graczami 
okazali się goście ze Wschowy. 
Do wygrania były puchary, 
medale i profesjonalne stroje 
koszykarskie. Na podium stanęły 
dwa zespoły ze Wschowy i jeden 
z Polkowic. – Cieszy nas, że na 
Streetball Challenge przyjeżdżają 
ludzie spoza miasta. To oznacza, 
że impreza jest nie byle jaka. 
W tym roku zmieniliśmy trochę 

zasady i w turnieju mogli wziąć 
udział zawodnicy do 19 lat włącz-
nie. W ten sposób chcieliśmy 
wyrównać poziom i dać większe 
szanse młodszym koszykarzom 
– mówił Łukasz Skibiński z SMK 
Lubin. Stowarzyszenie oprócz 
doraźnych rozgrywek zajmuje 

się szkoleniem dzieci i młodzie-
ży. Szykuje się już do otwarcia 
trzeciego sezonu Akademii Koszy-
kówki, która ruszy 15 września. 
Szkółka dla młodych koszykarzy 
funkcjonuje m.in. dzięki dotacji 
fundacji Polska Miedź.

Fot. SMK Lubin �

Turniej z dobrą frekwencją

Na turnieju z miast
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Nie zgadza się na likwidację 
Gminy Lubin i uważa, że jeżeli 
wchłonie ją miasto, mieszkańcy 
stracą prawo do decydowania 
o swoich sprawach i pienią-
dzach.
- Sprawę faktycznej likwidacji 
Gminy Lubin ubrano w pozornie 
ładne, gładkie słówka, mówiąc 
o połączeniu gminy z miastem i to 
tylko w kontekście niesamowitych 
rzekomo korzyści finansowych 
z owego połączenia płynących. 
Zwolennicy takiego posunięcia 
wypowiadają się ogólnikowo 
i bez wdawania się w prawne 
i inne szczegóły. A nie trzeba 
nikomu przypominać, że diabeł 
tkwi w szczegółach! Jeszcze inną 
sprawą są obietnice kierowane do 
mieszkańców gminy, które stano-
wią klasyczny przykład populizmu. 
Osobiście nie widzę prawie żad-
nych realnych korzyści, płynących 
z połączenia gminy z miastem.
Czy spodziewać się możemy ko-
lejnych obietnic adresowanych 
do mieszkańców gminy?
- O to trzeba by zapytać tzw. 
prezydenckiego kandydata na 
wójta, którego zadaniem będzie 
po prostu likwidacja gminy. Z te-
go, co mi wiadomo, już padają 
pierwsze tego rodzaju obietnice, 
rozmywające prawdziwy obraz 
skutków połączenia. Analizując 

budżet Lubina, nawet w kontekście 
ewentualnej likwidacji Gminy 
Lubin i przejęcia jej majątku oraz 
budżetu, widzimy wyraźnie, że 
mieszkańcy podlubińskich wsi 
będą pół wieku czekać na nowe 
drogi, którymi rzekomo pojadą 
szybko i wygodnie do centrum 
miasta. Takie są potrzeby tego 
miasta i jego nader ogołoconego 
budżetu.
To jest z Pana strony zdecydowa-
na krytyka polityki prezydenta 
Lubina i jego współpracowników, 
ich planów przyłączenia Gminy 
Lubin
- Innej oceny być nie może, plano-
wane przyłączenie nazwijmy po 
imieniu, to wchłonięcie majątku 
gminy i przejęcie jej budżetu! 
Jestem przeciwny likwidacji Gmi-

ny Lubin, podobnie jak większa 
część zamieszkujących tę gminę 
ludzi. Nie wolno zapominać, że 
ta społeczność składa się z dwóch 
grup. Jedna to rolnicy, mieszkają-
cy tu od dawna, a druga to grupa 
napływowa, głównie z Lubina. 
Przedstawiciele tej drugiej grupy 
osiedlili się na wsiach, bo szukali 

spokoju, ciszy, a przede wszystkim 
azylu z dala od miejskiego zgiełku. 
Wątpię, żeby dzisiaj ci mieszkań-
cy chcieli wracać do miasta albo 
życzyli sobie, by niejako miasto 
wróciło do nich, wdarło się do 
stworzonego przez nich zacisza. 
Wszyscy doskonale rozumieją, 
w czym tkwi problem, plany władz 
Lubina to swego rodzaju sięganie 
po pieniądze do kieszeni sąsiada, 
może nawet bogatszego sąsiada. 
Zatem to swoisty zamach na cudzą 
własność. Trzeba pamiętać, że 
Gmina Lubin ma wyższy dochód 
na mieszkańca niż miasto, przez 
co jawi się władzom Lubina jako 
łakomy kąsek dla ogromnie zadłu-
żonego miejskiego budżetu. 
Pieniądz z gminy lekarstwem na 
miejskie długi?

- Tu nie ma się o co spierać. 
Likwidacja Gminy Lubin jest 
równoznaczna z utworzeniem 
wielkiego obszarowo Lubina, 
a przede wszystkim utratą przez 
mieszkańców władzy nad gminą 
i różnymi decyzjami, typu gdzie 
budować drogę, chodnik czy 
boisko. Matematyka jest tutaj 

bezwzględna:3 radnych z gminy 
wiele nie poradzi wobec 20 z mia-
sta. Przypominam, że w obecnej 
Radzie Miejskiej Lubina większość 
głosów mają zwolennicy prezy-
denta. Jeżeli dojdzie do likwidacji 
Gminy Lubin, jej mieszkańcy 
stracą realny wpływ na prawo do 
samostanowienia. Uważam, że 
wszystkimi możliwymi środkami 
należy przeciwstawić się likwidacji 
gminy i narzucaniu podlubińskim 
wsiom woli miasta.
Uważa Pan, że można działać 
i budować inaczej?
- Gmina bez miasta ma spore moż-
liwości inwestycyjne. Uważam, że 
trzeba położyć większy nacisk na 
rozwój infrastruktury – głównie 
sieć drogową, oświetlenie i kana-
lizację. Między miejscowościami 

potrzebne są ścieżki rowerowe, któ-
re umożliwią aktywną rekreację. 
Trzeba się wnikliwie przyjrzeć 
każdemu sołectwu i ściślej współ-
pracować z radą sołecką. Moim 
zdaniem, w Gminie Lubin zbędne 
jest stanowisko wicewójta – to 
niepotrzebny wydatek. Osobiście 
uważam ponadto, że pilnie należy 
zakończyć plan zagospodarowania 
przestrzennego, bo pozwoli on 
mieszkańcom na sprzedaż nieru-
chomości i wyższe odszkodowania, 
w razie gdyby miała tu powstać 
kopalnia odkrywkowa.
Czyli tak jak Prezydentowi 
Lubina kopalnia odkrywkowa 
Panu nie przeszkadza?
- W kwestii kopalni odkrywkowej 
nie zmieniłem zdania. Jestem 
zdecydowanym przeciwnikiem 
jej powstania, niszczenia dorobku 
mieszkańców i wspaniałego przy-
rodniczo terenu. Trzeba jednak 
przestać straszyć mieszkańców 
kopalnią. Obecnie w Polsce nie 
ma inwestora, który mógłby ją 
wybudować. Na pewno jednak 
należy zaskarżać pomysł budo-
wania odkrywki wszędzie, gdzie 
się da, w tym także w instytucjach 
europejskich.
W wyborach na wójta gminy 
będzie miał Pan sporo konku-
rentów...
- Każdy kandydat przedstawi swoją 

koncepcję rozwoju gminy, a wybór 
konkretnego kandydata będzie 
akceptacją jego pomysłu, wizji, 
właśnie jego planu. Jedno jest pewne: 
wybór Tadeusza Kielana oznacza 
likwidację Gminy Lubin. Należy 
przy tym pamiętać, że likwidator 
nie będzie samodzielny, bo wy-
kona polecenia płynące z miasta. 
W sumie jego zadanie znane 
jest już dzisiaj: ma zlikwidować 
Gminę Lubin, przygotowując ją 
do przyłączenia do Lubina. Jeżeli 
mieszkańcy tego sobie życzą, za-
głosują na kandydata popieranego 
przez prezydenta Lubina. Jeżeli 
chcą kontynuacji dotychczasowego 
sposobu rządów, to pozostaje im 
wybór Ireny Rogowskiej lub Jerze-
go Szumlańskiego. Panią Wandę 
Dobrzyńską uważam za dobrego 
i oddanego gminie społecznika. 
Ja natomiast zapowiadam zmiany. 
Gmina potrzebuje świeżego spojrze-
nia na jej palące problemy i nowych 
pomysłów na ich rozwikłanie. Nie 
można zapominać, że mieszkańcy 
zatrudniają wójta do konkretnej 
roboty. To mieszkańcy płacą podatki 
i mają prawo wymagać, aby robota 
była wykonana solidnie i rzetelnie. 
Na koniec dodam, że współpracę 
gminy z miastem rozumiem jako 
dialog dwóch równoprawnych samo-
rządów, z pełnym poszanowaniem 
niezależności gminy.

Rozmowa z Tadeuszem Maćkałą, radnym powiatu lubińskiego

Likwidacji gminy mówię NIE!

W kwestii kopalni odkrywkowej nie 

zmieniłem zdania. Jestem zdecydowanym 

przeciwnikiem jej powstania

Dzień Energetyka 
obchodzili pracownicy 
lubińskiej Energetyki. 
Wojskowa uroczystość 
odbyła się w cechowni 
ZG Rudna.

Oprócz wojskowych przyśpiewek, kufla 
piwa w żołnierskim towarzystwie na 
uczestników imprezy czekało mnóstwo 
konkursów ściśle związanych z żoł-
nierskim życiem. Obierano ziemniaki 
w koszarowej kuchni, rozbrajano granaty 
owocowe, rzucano też gumowymi grana-
tami do celu. Biesiadnicy musieli również 
pokonać niełatwy tor przeszkód wyposa-

żeni w żołnierskie plecaki, maski gazowe, 
biegnąc przez płotki i pod nimi. 
Ci, którzy nigdy nie byli w wojsku mieli 
okazję by spróbować swoich sił. Ci, 
którzy służbę w armii mieli przed laty 
mogli przypomnieć sobie, jak to było za 
żołnierskich czasów. Święto z okazji Dnia 
Energetyka dla pracowników lubińskiej 
spółki, należącej do grupy kapitałowej 
KGHM,   jest chwilą na złapanie oddechu 
po całym roku ciężkiej pracy. Jest to rów-
nież moment, w którym podsumowuje się 
osiągnięcia spółki. Jak zapewnia zarząd 
miniony rok będzie jednym z lepszych 
pod względem osiągniętych wyników. 

(ab) �

Koszary, kantyna, ubrania moro, maski gazowe i wojskowa muzyka

Na wojskowo

LX 215646-458
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Polski program jądrowy: umowa wspólników podpisana

Chcą wykorzystać atom

Umowę wspólników podpisano 
w ubiegłym tygodniu. Projekt 
będzie finansowany wspólnie 
proporcjonalnie do posiadanych 
udziałów. W perspektywie naj-
bliższych trzech lat łączne koszty 
z tego tytułu wyniosą ok. 1 mld 
zł. W tym czasie planowany jest 
w szczególności wybór partnera 
strategicznego, dostawcy tech-
nologii, wykonawcy elektrowni 
jądrowej w formule „pod klucz h, 
dostawcy paliwa jądrowego oraz 
pozyskanie finansowania projektu. 
W tym celu przeprowadzone zosta-
nie postępowanie zintegrowane, 
które połączy w jednym przetargu 
kluczowe elementy projektu ją-
drowego. Obecnie prowadzone są 
przygotowania, które umożliwią 
uruchomienie procedury już na 
początku początku przyszłego 
roku. Uzgadniane są m.in. kwe-
stie trybu jego prowadzenia oraz 
finalizowane jest podpisanie 
umowy z inżynierem kontraktu, 
który będzie wspierał spółkę 
w postępowaniu oraz w całym 
cyklu inwestycyjnym. - Energetyka 
jądrowa jest jednym ze strategicz-
nych kierunków rozwojowych PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej. 
Do najważniejszych atutów tej 
technologii należą: praktycznie 
zerowa emisyjność CO2, niski 

w stosunku do innych technologii 
udział paliwa w kosztach wytwa-
rzania i równie niska wrażliwość 
na ewentualne zmiany cen tego 
paliwa – mówi Marek Woszczyk, 
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej.
Grupa Kapitałowa PGE pozostaje 

liderem programu jądrowego, 
a spółka PGE EJ 1 ma w przy-
szłości pełnić funkcję operatora 
elektrowni. Warunkiem nabycia 
udziałów w PGE EJ 1 przez m.in. 
KGHM jest uzyskanie zgody od 
Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Wniosek 
w tej sprawie został złożony 1 
sierpnia 2014 r. Partnerzy oczekują, 
że stanowisko urzędu powinno 
być znane jeszcze w tym roku. 
Decyzja o ich dalszym zaangażo-
waniu w projekt budowy pierwszej 
elektrowni jądrowej, spodziewana 
w 2017 r., będzie wynikała m.in. ze 
szczegółowej analizy całej inwe-
stycji. - Dla KGHM udział w pro-

jekcie to szansa wejścia w jeden 
z najatrakcyjniejszych sektorów, 
nie skorelowanych z koniunkturą 
na rynku metali oraz możliwość 
zabezpieczenia stabilności dostaw 
i cen energii elektrycznej na potrze-
by działalności operacyjnej. Dla 
spółek energetycznych to sposób 
na pozyskanie alternatywnego, 
bezemisyjnego źródła energii elek-
trycznej i dywersyfikację portfela 
wytwórczego. Przede wszystkim 
chodzi jednak o możliwość zapew-
nienia w przyszłości bezpiecznych 
dostaw energii elektrycznej dla 
polskich firm i gospodarstw do-
mowych – mówi Zdzisław Gawlik, 
wiceminister skarbu państwa.

- Nasz udział w tym projekcie jest 
szansą na długoterminowe zabezpie-
czenie dostaw energii elektrycznej 
dla działalności podstawowej 
KGHM po przewidywalnej cenie 
i tym samym uniezależnienie się 
od zakupów rynkowych. Ponadto, 
projekt ten stanowi zabezpieczenie 
przed restrykcyjnymi celami polityki 
klimatyczno-energetycznej Unii 
Europejskiej. Co więcej, mamy 
świadomość, że uruchomienie elek-
trowni atomowej może być szansą na 
rozwój polskiej gospodarki – mówi 
Herbert Wirth, prezes KGHM Polska 
Miedź.
- Za kilkanaście lat kilkaset mega-
watów z Grupy TAURON pochodzić 

ma z energii atomowej. Wynika 
to z naszej strategii korporacyjnej 
zakładającej uruchomienie nowych 
mocy w najbardziej efektywnych 
technologiach. W tej chwili dy-
wersyfikujemy paliwa, realizując 
inwestycje węglowe, gazowe oraz 
w oparciu o OZE. Projekt atomowy 
pozwoli nam m.in. na zwiększenie 
procentowego udziału technolo-
gii bezemisyjnych. Od początku 
byliśmy zwolennikami realizacji 
pierwszego projektu jądrowego 
w obecnej formule, tj. przy zaan-
gażowaniu kluczowych polskich 
podmiotów – mówi Dariusz Lubera, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.

Energia ma być po przewidywalnych cenach i zabezpieczy potrzeby ciągu technologicznego KGHM ENEA, KGHM oraz TAURON odkupią od PGE 
po 10 proc udziałów w spółce PGE EJ 1, odpowiedzialnej za przygotowanie i wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy 
ok. 3000 MW. - Program jądrowy, który dotąd realizowała PGE Polska Grupa Energetyczna, ma od dziś charakter narodowy. Współpraca 
czterech spółek zwiększa możliwość budowy elektrowni atomowej w Polsce – mówi Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu państwa.
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Miedziowe Centrum 
Zdrowia w Lubinie od 
30 lipca ma komplet 
najważniejszych 
certyfikatów. 
Posiadanie świadectw 
dotyczących 
najwyższej jakości 
zarządzania, ochrony 
środowiska i BHP to 
nie tylko tytuły, na 
które pracowano 
przez ostatnie lata. 

Certyfikaty to również szansa, że 
placówka będzie mogła świadczyć 
większą liczbę usług. To premia 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
nagradza najlepszych.
Dostosowywania się do wymogów 
certyfikacyjnych,  by dopełnić 
formalności i zdobyć upragnio-
ne dokumenty trwało 4 lata. 
Pierwszym świadectwem było to 
dotyczące  zarządzania jakością. 
Potem do kompletu wyjątkowych 
certyfikatów doszły i inne: akre-
dytacja szpitala czy też Czysty 
szpital, czyste leczenie. Teraz 
MCZ może pochwalić komple-

tem Certyfikatów Zarządzania 
Jakością. Są to trzy świadectwa 
w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
ochrony środowiska i zarządzania 
jakością. Odnowiono również 
certyfikat „Czysty szpital, czyste 
leczenie”. - Komplet tych certy-
fikatów świadczy o najwyższej 
jakości wykonywanych usług dla 
pacjentów, ale także o dobrych 
warunkach pracy dla personelu. 
Oznacza to również, że MCZ 
posiada standardy Europejskiej 
Ochrony Środowiska na terenie 
Zagłębia Miedziowego. W prak-
tyce znaczy, że mamy wyższą 
wycenę pojedynczych wykonanych 
świadczeń, ale także zwiększony 
kontrakt w całości, czyli możliwość 
leczenia większej ilości pacjentów. 
Zgodnie z założeniami NFZ do 
najlepszych placówek będzie mogło 
być kierowane  znacznie więcej pa-
cjentów niż do tej pory – tłumaczy 
Edward Schmidt, prezes zarządu 
MCZ S.A. W 2014 roku Narodowy 
Fundusz Zdrowia wprowadził 
procedurę swoistego nagradzania 
najlepszych placówek. Te które 
posiadają najwyższe standardy, 

mogą starać się o lepsze kontrakty, 
a co za tym idzie o większą liczbę 
usług, za które NFZ zapłaci. MCZ 
jest jedyną placówką na ternie Dol-
nego Śląska, która posiada komplet 
certyfikatów. 
Wcześniej szpital miał świadectwo 
zarządzania jakością i akredytację. 
Certyfikaty z zakresu ochrony 

środowiska i BHP to ostatnie 
wymagane dokumenty, które 
pozwalają postrzegać placówkę 
jako tę spełniającą europejskie 
standardy. - Wszystko rozpoczę-
ło się 4 lata temu. Wtedy zarząd 
powołał pełnomocnika w mojej 
osobie – mówi Marzena Łokietko, 
naczelna pielęgniarka a zarazem 

pełnomocnik systemu zarządza-
nia jakością w lubińskim MCZ 
- Zaczęliśmy prowadzić różne 
działania, by uzyskać certyfikaty 
i pokazać, że w MCZ dzieje się 
dobrze i chcemy by było ciągle 
lepiej. Pokazujemy, że wychodzimy 
do pacjentów, że chcemy by byli 
zadowoleni. Dziś pacjent na rynku 

usług medycznych jest dla nas 
klientem. Dbanie o niego to jedna 
sprawa, ale kwestie bezpieczeństwa 
personelu czy środowiska są równie 
ważne. Działamy na rzecz ochrony 
środowiska i tych, którzy mieszkają 
w pobliżu MCZ. Obserwujemy jak 
są emitowane gazy, na ile są zanie-
czyszczane nasze ścieki, dbamy 
o wiele innych obszarów, które 
należą do ochrony środowiska. 
Nowością jest też uzyskanie certy-
fikatu z zakresu BHP - to nie tylko 
ochrona pacjenta, ale także zadba-
nie o zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych pracowników – tłumaczy 
Marzena Łokietko. 
Zmiany wprowadzane od lat w pla-
cówce przekładają się nie tylko na 
posiadanie tych najważniejszych 
dokumentów, potwierdzających 
najwyższą jakość w obrębie 
wszystkich obszarów. Należy 
przypomnieć, że lubiński MCZ 
jest zauważany na tle całego kraju. 
W rankingu centrum monitoro-
wania jakości „Rzeczpospolitej” 
Miedziowe Centrum Zdrowia 
uznano za najlepszy szpital na 
terenie Dolnego Śląska.

Miedziowe Centrum Zdrowia ze sprawdzona jakością

MCZ z kompletem
certyfikatów
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Kolonie mają coraz 
bogatszą ofertę. 
Oddziały jak i spółki 
z grupy KGHM są 
pod tym względem 
bardzo wymagające. 
Wypoczynek ma być 
bardzo atrakcyjny, 
a przede wszystkim 
zorganizowany 
w doskonałych 
warunkach. 

Dzieci, które z Interferiami wyjeż-
dżają na kolonie np. nad morze mają 
zagwarantowane cztery posiłki 
dziennie, wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, opiekę medyczną, 
pełne ubezpieczenie i zakwate-
rowanie w wygodnych pokojach 
z łazienkami. Do standardu weszły 
rejsy statkiem po Bałtyku, piesze 
wycieczki po okolicy, wejścia 
na latarnie morską w Kołobrze-
gu i wycieczki autokarowe do 
Wolińskiego parku Narodowego 
oraz Międzyzdrojów. Do tego 
dochodzą zabawy, zmagania 
sportowe, dyskoteki i konkursy 
z nagrodami. Codziennie, dzieci 
brały udział w warsztatach spor-
towych, podczas których ćwiczyły 
sprawność okołosportową, grały 
w siatkówkę plażową, a pod okiem 

trenera uczyły się podstaw gry 
w tenisa ziemnego. 
Podczas pobytu nad morzem nie 
brakowało warsztatów pływackich 
na pływalni, na których koloniści 
uczyli się pływać lub doskonalili 
swoje umiejętności pod opieką 
ratownika. Nie mniejszym powo-
dzeniem cieszyły się warsztaty 
taneczne z tańca nowoczesnego 
i hip hop prowadzone przez wy-
kwalifikowanych instruktorów 
ze szkoły tańca.
Wakacyjny wypoczynek razem 
z INTERFERIE pozwala dziecku 
nie tylko na zmianę klimatu, ale i na 
atrakcyjne, pełne wrażeń spędzenie 
trzech tygodni z rówieśnikami! 
Gdzie w tym roku były dzieci 
z Zagłębia Miedziowego? Wypo-

czywały w ośrodkach Cechsztyn 
w Ustroniu Morskim oraz Chalko-
zyn w Kołobrzegu
Każdy z ośrodków to wyjątkowe 
miejsce. Chalkozyn usytuowany 
jest przy promenadzie i parku zdro-
jowym, tuż obok pięknej i szerokiej 
plaży. Blisko jest basen pływacki 
oraz liczne ścieżki rowerowe. 
Dzieci wypoczywają w wygodnych 
pokojach z własną łazienką, TV sat, 
radiem, telefonem i lodówką.
Wyjazdy kolonijne i nie tylko są 
dofinansowywane z funduszu 
socjalnego pracodawcy. KGHM 
jak i spółki z grupy kapitałowej 
rokrocznie przeznaczają na ten cel 
dużą sumę pieniędzy. Wszystkie 
formalności są załatwiane przez 
działy socjalne. 

Wśród tegorocznych wyjazdów 
dzieci przebywały również 
poza granicami Polski. Jednym 
z kierunków było RIMINI we 
Włoszech. Pojechały tam dzieci 
w wieku od 10 do 12 lat. Grupy były 
zakwaterowane w nowoczesnych 
klimatyzowanych apartamentach 
w rezydencji Marzia, 300 metrów 
od plaży. Dzieci miały smaczne 
lokalne posiłki oraz bardzo bogaty 
program pobytu i zwiedzania, 
między innymi Wenecji i San 
Marino. 
Interferie w wyjątkowy sposób 
dbają o zdrowie najmłodszych. 
W sanatorium Argentyt położonym 
w największym polskim uzdrowi-
sku dziecięcym w Dąbkach leczy 
się choroby górnych i dolnych dróg 
oddechowych, astmy, alergii, scho-
rzeń neurologicznych, endokryno-
logicznych, reumatologicznych 

oraz otyłości. Pobyt w Dąbkach 
działa jak szczepionka, pozwala 
nabyć stałą odporność na infekcje, 
dzięki czemu nasze pociechy mogą 
cieszyć się dobrym zdrowiem przez 
cały rok. 
Interferie działają na rynku od 20 
lat. Powstały na bazie należących 
do KGHM zakładowych ośrodków 
wypoczynkowych,. Dzisiaj to jedna 
z największych w regionie spółek 

branży turystycznej, która ma do 
dyspozycji  1.680 miejsc noclego-
wych w 3 hotelach i 4 obiektach 
wypoczynkowych nad morzem 
i w Sudetach. Dodajmy, że hotele 
w górach w Szklarskiej Porębie 

i Świeradowie-Zdroju specjali-
zują się w ofercie łączącej sport, 
aktywny wypoczynek i rodzinną 
turystykę.
Obiekty nadmorskie w Świnoujściu, 
Kołobrzegu, Ustroniu Morskim 
i Dąbkach to przede wszystkim 
bogata oferta SPA, profilaktyki 
zdrowotnej oraz wypoczynku 
sanatoryjno-rehabilitacyjnego. 
Do spółki należy również biuro 

turystyczne INTERFERIE miesz-
czące się przy lubińskim Rynku 
22, które pośredniczy w sprzedaży 
oferty wypoczynkowej w Polsce 
i za granicą. 

(red) �

O zmroku 
poza terenem 
zabudowanym 
musimy być widoczni 
i posiadać element 
odblaskowy. Nie 
zawsze jego noszenie 
musi być smutnym 
obowiązkiem.

Nowy rok szkolny to także nowe 
zasady nakazujące pieszym nosić 
elementy odblaskowe widoczne dla 
innych uczestników ruchu. Doty-
czy to każdej osoby poruszającej 
się po zmroku poza obszarem za-
budowanym. Wcześniej taki nakaz 
obowiązywał jedynie dzieci. 
Wiele w mediach dyskutuje się 

o tym, czy zaostrzenie prawa 
w tym przypadku było zasadne. 
Kancelaria odszkodowawcza VO-
TUM postanowiła udowodnić, że 
przepisy nie muszą być smutnym 

obowiązkiem. Wręcz przeciwnie 
- mogą stać się znakomitą okazją, 
aby połączyć zabawę z bezpie-
czeństwem. Kto powiedział, że 
elementy odblaskowe to wyłącznie 

praktyczny element stroju? Równie 
dobrze może to być modny doda-
tek! Dowodzą tego przedstawiciele 
wrocławskiej firmy, którzy do 
założenia odblasków przekonali 
swoją koleżankę. 
Dodajmy, że od wielu lat o bezpie-
czeństwo na drodze przy współ-
pracy z samorządami troszczą się 
policjanci ruchu drogowego z Lu-
bina. W szkołach na początku roku 
szkolnego tradycyjnie do uczniów 
trafiają opaski odblaskowe. - Były 
już prelekcje, a w najbliższy week-
end w Cuprum Arena powtarzamy 
ubiegłoroczną akcję „bezpieczne 
powroty ze szkoły – mówi Jan 
Pociecha, oficer prasowy lubińskiej 
policji. - Będą projekcje, a także 

miasteczko ruchu drogowego. 
Rzecznik policjantów przyznaje, 
że odblaski są dobre w każdym 
miejscu zaciemnionym, nie tylko 
poza obszarem zabudowanym. 
Zwraca uwagę, że na wsiach bardzo 
często jest słabe oświetlenie i nie 
ma chodnika. Piesi poruszają się 
poboczem. Zakładając odblaski da-

ją kierowcom szansę na zauważenie 
ich już z odległości 150 metrów. 
Kiedy nie mamy na sobie odbla-
sków odległość ta maleje do 40-50 
metrów. Najlepszymi miejscami 
dla odblaskowych elementów są 
okolice klatki piersiowej, pleców, 
kolana i ręce.  

(red) �

Ponad 350 dzieci pracowników KGHM było na wakacjach dzięki Interferiom

Konkurują z powodzeniem
W ciągu  20 lat działalności 
obiekty i hotele INTERFERIE. 
przyjęły ponad 7 mln gości. 
Warto pamiętać, że nocleg 
dla dzieci do lat 6 przy 
pobycie rodziców jest bez-
płatny. Oferta łączy aktywny 
wypoczynek z relaksem 
z profilaktyką zdrowia.

Odblaski nie gryzą, poprawiają nasze bezpieczeństwo

Jestem widoczny
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Kino Helios Lubin
ul. Gen. W. Sikorskiego 20
rezerwacja: 76 724 97 97

oraz

FILMOWE 
PORANKI

wieczór filmowy 

Projekcja filmu:

18.09
godz. 18:30

Baran 21.03-20.04
W najbliższym tygodniu 
czeka Cię bardzo trudne 
zadanie. Musisz się zmo-
bilizować, bo gra jest warta 
świeczki. Znając Twoje 
zacięcie, nie odpuścisz, ale 
zanim coś powiesz, dobrze 
to przemyśl. 

Byk 21.04-20.05
Twoją niewątpliwą zaletą 
jest pozytywna energia. 
Skupiasz dzięki temu dużo 
ludzi wokół Siebie. Pamię-
taj, że to zasługa nie tylko 
Twoich wrodzonych zdol-
ności, ale także życiowego 
doświadczenia.
 
Bliźnięta
21.05-21.06
Podchodzisz do siebie zbyt 
rygorystycznie. Narzuciłeś 
ostrą dietę i ciężko pracu-
jesz. Pamiętaj, że to może 
doprowadzić do osłabienia 
organizmu, a z tym nie ma 
żartów. Pomyśl o popra-
wieniu swojej kiepskiej 
kondycji.  

Rak 22.06-22.07
W tym tygodniu zrodzi się 
w Twojej głowie ogromna 
ilość pomysłów. Skup się 
raczej na tych możliwych 
do zrealizowania, bo inaczej 
może braknąć Ci funduszy.  
W najbliższych dniach spo-
tkasz przyjaciela z dawnych 
lat. 

Lew 23.07-23.08
Czeka Cię spora mobiliza-
cja. Zazwyczaj trudne wy-
zwania dodają Ci skrzydeł, 
więc bez problemu wsko-
czysz na wyższe obroty. 
Zwłaszcza, że perspektywa 
finansowa jest całkiem 
obiecująca. 

Panna 24.08-22.09
W najbliższym czasie ktoś 
niespodziewanie pojawi 
się w Twoim życiu i zabu-
rzy Twój spokój. Niestety 
trudno będzie Ci się z tym 
pogodzić, bo przecież 
lubisz mieć wszystko pod 
kontrolą.  

Waga 23.09-23.10
Jak zwykle masz słomia-
ny zapał do wszystkiego. 
Brakuje Ci odwagi, żeby 
skończyć to, co sobie posta-
nowiłeś. Nie zachowuj się, 
jak rozkapryszone dziecko, 
bo pomysły masz całkiem 
ciekawe, więc uwierz w Sie-
bie. 

Skorpion
24.10-22.11
W nadchodzącym tygodniu 
uda Ci się pozyskać kilka 
zleceń. Nie będą one duże, 
ale ziarnko do ziarnka... 
Mimo przejściowych kło-
potów, atmosfera w pracy 
będzie świetna.

Strzelec 23.11-21.12
Zastanów się, co chcesz 
osiągnąć swoim prowoka-
cyjnym zachowaniem? Bo 
jeśli pragniesz w ten sposób 
zwrócić na Siebię uwagę, to 
wybrałeś złą drogę. Ktoś 
prędzej czy później przy-
woła Cię do porządku.

Koziorożec 
22.12-20.01
W nadchodzących dniach 
może zabraknąć Ci koncen-
tracji. Brak snu i zmęczenie 
mogą doprowadzić do kłopo-
tów. Uważaj, żeby się w tym 
wszystkim nie pogubić  
i pomyśl o regeneracji. 

Wodnik 21.01-19.02
Musisz zachować czujność 
i nie dać się zwieść oso-
bom z Twojego otoczenia. 
Pamiętaj, że pochlebstwa 
nie zawsze są szczere, a ko-
ledzy z pracy nie zawsze 
uczciwi.

Ryby 20.02-20.03
Sytuacja w pracy trochę się 
skomplikowała. Powinieneś 
zwołać spotkanie i poszukać 
porozumienia. Twój talent 
do negocjacji pozwoli zna-
leźć rozwiązanie dobre dla 
wszystkich. 
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łóżka

horror
Stephe-

na
Kinga

opisy-
wany w
Księdze
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rośnie
na brze-

gach
rzek

włoskie
linie

lotnicze
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Uprawia kolarstwo 
od ponad 10 lat. 
Zainteresował się 
tym sportem po 
kontuzji nogi, kiedy 
trenował karate.

W tym roku brał udział w dwóch 
mistrzostwach ze startu wspólne-
go i jeździe na czas. Start w minio-
ny weekend ze startu wspólnego 
w Podgórzynie niedaleko Jeleniej 
Góry przyniósł dużą satysfakcję. 
- Trzymałem tempo, nie odpuści-
łem i wygrałem – cieszy się Jan 
Pacyna, kolarz amator.  Najlepszy 
wynik uzyskał w swojej kategorii, 
czyli mężczyzn powyżej 50 lat.
Kolarstwem zainteresował się po-
nad 10 lat temu. - Odniosłem kon-
tuzję nogi i ona wyeliminowała 
mnie z możliwości intensywnego 
trenowania karate – mówi Pacy-
na. - Postawiłem na kolarstwo. 
Jeżdżę bardzo dużo. Trasa 30-50 
kilometrów nie stanowi żadnego 
problemu. 
Kolarz amator pokazuje nam 
wykresy na komputerze. Widać 

na nich jak pracowało jego serce, 
jakie było tętno, ile spalił kalorii, 
a wreszcie pokonane dystanse 
i przewyższenia. Weekendowy 
strat w Podgórzynie miał prze-
wyższenia sięgające łącznie 352 
metrów. - To było wyzwanie 
– przyznaje lubinianin. - Tam 
przychodził moment, że czło-
wiek naprawdę miał dość, cztery 
pętle to niemal katastrofa dodaje 
z uśmiechem.

Jana Pacynę, można często zo-
baczyć na ulicach Lubina i jego 
najbliższych okolicach. Jeździ 
codziennie. Dzięki grupie CCC, 
która dba również o amatorów 
ma firmowy pomarańczowy 
ubiór kolarza. Przyznaje, że 
pomoc w wyjeździe dostał 
również od Detektywa - firmy 
w której pracuje jako ochroniarz 
– Sfinansowała mi wyjazd na 
mistrzostwa. 

W tym roku 
w turnieju 
lekkoatletycznym 
wzięło udział 
mniej zespołów 
niż w I edycji, 
ale zabawa była 
równie doskonała, 
jak ostatnio. Co 
ciekawe największą 
popularnością 
rozgrywki rodzinne 
cieszyły się wśród 
kilkulatków.

Uczestnicy rodzinnego mityngu 
lekkoatletycznego skakali w dal, 
biegali, rzucali piłeczką palantową 

i kulą. W tym roku, choć pokony-
wano poszczególne konkurencje, 
to nie o wygraną chodziło. Organi-
zatorzy zrezygnowali z klasyfikacji 
punktowej. Postawili na dobrą 
zabawę i spędzenie czasu z rodzi-
ną. Wielu uczestników, nie tylko 
spośród dzieci, ale też i dorosłych 
brało udział w poszczególnych 
konkurencjach po raz pierwszy. 
O to między innymi chodziło. 
Propagować sport, pozwolić lu-
binianom zmierzyć się z samym 
sobą, a przy tym dobrze się bawić. 
Na starcie mityngu stawiło się 20 
zespołów.

(AB) �

Pierwsze miejsce dla kolarza amatora z Lubina II Rodzinny Mityng Lekkoatletyczny RCS

Pacyna na podium Skakali, biegali, rzucali


