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Jesteśmy również w gminie Lubin!

Maćkała
w drugiej turze?

str. 3
Kampania wyborcza przed niedzielnymi wyborami 
samorządowymi dobiega końca.

Lubin to kraina mlekiem i miodem płynąca.Dla wybranych...

Razem z(a)robimy
więcej... str. 6

str. 6
Łowca fotoradarów by przyklasnął, bo i radar 
i radiowóz widać z daleka.

I tak wpadają str. 2

Masz głos
masz wybór!

szczegóły str. 4-5
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Dwie osoby zostały 
poszkodowane 
w dachowaniu 
mercedesa pod 
Osiekiem. 

Kierująca mercedesem nie do-
stosowała jazdy do panujących 
warunków na drodze. Droga 
była mokra. Na zakręcie przed 
Osiekiem na drodze K 36, auto 
wpadło w poślizg, a następnie 

wylądowało kilkadziesiąt 
metrów dalej w przydrożnym 
rowie. Pojazdem podróżowały 
dwie osoby. - kobieta i mężczy-
zna. Na szczęście nic poważne-
go się im nie stało. 
Do zdarzenia w piątek przed siód-
ma rano. Zakręt przed Osiekiem 
regularnie zbiera żniwo. Zginęły 
na nim już dwie osoby. W tym 
roku gdyby policzyć średnią 
zdarzeń w tym miejscu można 
przyjąć, że raz w miesiącu z te-

go zakrętu samochód wylatuje 
z drogi.
W trakcie wyjaśniania przyczyn 
zdarzenia okazało się jeszcze, że 
zarówno kierująca jak i pasażer, 
którego wiozła na lotnisko nie mieli 
zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Przypomnijmy, na zakręcie obo-
wiązuje ograniczenie prędkości 
do 70 km/h. Dzięki miejscowym 
policjantom łuk został dodatkowo 
bardzo wyraźnie oznakowany. 

(inf) �

Polska Miedź ma być partnerem 
dla Lubina, miasto powinno 
stwarzać jej dogodne warunki 
rozwoju. Ryszard Zbrzyzny 
uważa, że tak nie jest i dlatego 
kolejne spółki wynoszą się 
z Lubina do Legnicy.
Słowa dotyczące wyprowadzki 
padły na konferencji prasowej zor-
ganizowanej koło Szybu Wschod-
niego Bolesław. - W ostatnim 
czasie, a szczególnie pod rządami 
pana prezydenta Raczyńskiego, 
Lubin odwrócił się plecami do 
KGHM, oczywiście ze stratą 
dla miasta Lubina, bo przecież 
Polska Miedź to wielka spółka 
o wymiarze globalnym i sobie 
poradzi, ale Lubin jest skazany 
na Polską Miedź. Niestety Lubin 
jest miastem niewykorzysta-
nych szans. W ostatnich latach 
odnotowujemy odwrót KGHM 
od Lubina, co jest konsekwencją 
tego, że ze strony miasta nie ma 
zrozumienia i dobrego klimatu dla 

KGHM. Dlaczego spółki należące 
do KGHM przenoszą się do in-
nych miast, np. do Legnicy - pyta 
Ryszard Zbrzyzny, poseł SLD.
Do dzisiaj z Lubina wyprowadziły 
się Ecoren, Interferie,Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 
Metraco. Wraz z przeprowadzka 
podatki od tych podmiotów prze-
stały trafiać do miejskiej kasy. 
Zdaniem Zbrzyznego związane 
jest to z postawą lokalnych 
władz i stosunku prezydenta do 

prezydenta miasta do KGHM. 
- Z taką polityką nie zgadzamy 
się. Jednym z elementów naszej 
kampanii i programu wyborczego 
jest przytulenie miasta do KGHM 
ze wszelkimi pozytywnymi kon-
sekwencjami dla miasta i powiatu 
lubińskiego - dodaje poseł SLD, 
który w kampanii wspiera nieza-
leżnego kandydata na prezydenta 
– Krzysztofa Olszowiaka. 
Sam kandydat wskazał na zanie-
dbaną przez prezydenta Roberta 
Raczyńskiego strefę ekono-
miczną  - 12 lat prezydentury 
pana Raczyńskiego to porażka 
gospodarcza. Nie sprawdziła 
się ta maszynka do czyszczenia 
butów, którą prezydent kiedyś się 
chwalił, że ściągnie tylu inwesto-
rów do miasta, że ci wchodząc 
do urzędu będą mogli czyścić 
sobie zabłocone buty po wizycie 
na strefie, która dzisiaj niestety 
wciąż porasta krzakami - mówił 
Olszowiak.

Na widoku bez żadnego maskowania, 
czy chowania się po krzakach. 
Straż Miejska w Lubinie ustawia 
fotoradar na ul. Paderewskiego.

Wyraźnie oznakowany radiowóz straży miejskiej i fotoradar na trójnogu 
ustawiony przy drodze stały w ubiegły czwartek na ul. Paderewskiego. 
Urządzenie robiło zdjęcia kierowcom przekraczającym prędkość na 
wysokości Parku Wrocławskiego na pasie w kierunku ronda (między ul. 
Wrocławską, a Ścinawską).
Mimo tego, że już z daleka było widać fotoradar i radiowóz znaleźli się 
i tacy, którzy dostaną od strażników pamiątkowe zdjęcie z mandatem. 
W ciągu kilkunastu minut prędkość przekroczyło przynajmniej czterech 
kierujących.
Straż Miejska w Lubinie ma kilka miejsc w których wystawia fotoradar. 
To właśnie ul. Paderewskiego. Jest również Piłsudskiego, Sikorskiego, 
Jana Pawła w trzech lokalizacjach, a także na ul Hutniczej w dwóch 
miejscach. Poza tym urządzenie często zamontowane jest na jednym ze 
słupów fotoradarowych przy Al. Kaczyńskiego.

Nie dojechali na lotnisko. Dwie osoby w szpitalu

Dachowanie pod Osiekiem
Dlaczego spółki KGHM wyprowadzają się w Lubina?

Zbrzyzny:
Lubin odwrócił się 
od KGHM

I tak wpadają
Łowca fotoradarów by przyklasnął, bo i radar i radiowóz widać z daleka
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Gdyby dzisiaj mieszkańcy gmi-
ny Lubin mieli decydować, kto 
zostanie nowym wójtem, byłby 
to Tadeusz Maćkała. Powiatowy 
radny, a w latach 94-98 prezydent 
dobrze rozwijającego się Lubina 
zyskał aprobatę do swojego pro-

gramu ponad 25 proc mieszkańców 
gminy Lubina (25,6%). Zgodnie 
z przewidywaniami notowania 
poprawiła wójt Irena Rogowska, po 
tym jak ogłosiła, że będzie ubiegać 
się o reelekcję (18,85 proc.). Już nie 
tak blado jak półtora miesiąca temu 

wygląda prezydencki kandydat na 
wójta Tadeusz Kielan. W badaniu 
uzyskał poparcie 14.49 proc. 
Wanda Dobrzyńska, która w po-
przednim badaniu uzyskała wynik 
23 proc straciła ponad dziesięć 
punktów procentowych, uzyskując 

9.66 proc. Najmniej mieszkańców 
gminy Lubin chce oddać głos na 
kandydata PiS. To jedyny kandydat 
z partyjnym szyldem. Popiera go 
1,94 proc badanych.
W trakcie sondy zadaliśmy miesz-
kańcom gminy Lubin dodatkowe 

pytanie o kwestię przyłączenia do 
Lubina. Tutaj można powiedzieć 
nie ma zaskoczenia. Ponad 80 proc 
badanych zdecydowanie mówi nie 
pomysłom obecnego prezydenta 
Lubina. 
Badanie zostało przeprowadzone 

w środę 12 listopada w zachodniej 
części gminy na próbie 300 losowo 
wybranych mieszkańcach gminy 
Lubin. Badanie zostało przepro-
wadzone na zlecenie redakcji 
LubinExtra! 

Piotr Krażewski �

Prezydencki kandydat poprawił notowania, ale do wygranej mu daleko

Maćkała w II Turze z urzędującą wójt

Tadeusz Maćkła Irena Rogowska Tadeusz Kielan Wanda Dobrzyńska Marek Brojanowski Niezdecydowani

Kampania wyborcza przed niedzielnymi wyborami samorządowymi dobiega końca. 
Kandydaci nie odpuszczają i zabiegają o głosy.

25,60% 18,85% 14,49% 9,66% 1,94%

29,46%

Walczy o sprawy 
mieszkańców, 
promuje kulturę, 
chce aby rynek 
wreszcie stał się 
rynkiem, a nie 
miejscem wstydu 
i nieudolności 
kolejnych lat 
rządów obecnego 
prezydenta.

Do lubińskiego rynku zdążyli-
śmy się przyzwyczaić. Niestety 
przykre jest, że obecny stan nie 
przeszkadza ani Prezydentowi, 
ani jego radnym. - Mieszkam 
w rynku i uważam, że rozwiąza-
nie problemu jest dość proste – 
mówi Ksenia Dowhań-Domańska, 
miejska radna. - Po pierwsze, nie 
bacząc na „obciach h związany 
z oddaniem gruntu niemieckie-
mu inwestorowi, powinno się 
ten majątek odkupić. 
Radna uważa, że można tu liczyć 
na dobrą wolę właściciela, który 
najwyraźniej nie do końca ma 
pomysł co z otrzymanym od mia-
sta terenem zrobić. - Na pewno 
trzeba pozwolić na stworzenie 
tego miejsca od nowa. Dobrym 

sposobem będzie konkurs 
z ciekawa wysoką nagrodą za 
koncepcję zagospodarowania 
tego terenu - mówi Ksenia 
Dowhań-Domańska. - Na zakoń-
czenie decyzję jak ma wyglądać 
rynek zostawić mieszkańcom, 
którzy wybiorą najlepszy ich 
zdaniem projekt.
Ksenia Dowhań-Domańska jest 
radną kończącej się kadencji. 
Jak mówi zdecydowała się po-
nownie na start, bo są jeszcze 
sprawy które trzeba załatwić. 
Jedną z nich jest rynek pracy. 

Miasto potrzebuje nowych 
miejsc pracy, głównie dla ko-
biet. Miejsca pracy mogłyby 
powstać w strefie ekonomicz-
nej, ale obecny prezydentowi 
nie wychodzi poszukiwanie 
inwestorów. 
Lubińską radną starająca się 
o ponowny wybór poznało 
wielu Polaków. Stało się to za 
sprawą wyjątkowego i bardzo 
odważnego pomysłu. Na bazie 
filmowej wojowniczki Xeny 
powstał bilboard „Ksenia jest 
tylko jedna”. 

Znowu wraca sprawa współ-
pracy Andrzej Górzyńskiego 
z komunistyczną SB.
Przy poprzednich wyborach 
samorządowych 4 lata temu 
zaklinał się, że to pomyłka, że 
wyjaśni sprawę w IPN. Sprawa 
została podobno wyjaśnio-
na. Górzyński mandatu nie 
złożył, a teraz znowu przy 
jego nazwisku na dokumen-
tach mamy oświadczenie 
o współpracy ze służbami 
bezpieczeństwa.
Tymczasem przy tegorocz-
nych wyborach ponownie 
w dokumentach kandydata 
na radnego mamy informację, 
że współpracował. Dodaj-
my, że zainteresowany sam 
składa takie oświadczenie. 
W rezultacie w obwieszczeniu 
Miejskiej Komisji Wyborczej 
widnieje wpis - GÓRZYŃSKI 
Andrzej Edward, lat 69, zam. 
Lubin, złożył następujące 
oświadczenie: pracowałem, 
pełniłem służbę i byłem 
współpracownikiem organów 
bezpieczeństwa państwa....

Mija 12 lat jak 
strefa ekonomiczna 
zlokalizowana 
w Lubinie wciąż stoi 
niezagospodarowana. 
Zdaniem Krzysztofa 
Olszowiaka, kandydata 
na prezydenta Lubina 
miasto wciąż marnuje 
szansę utworzenia 
produkcyjnych 
miejsc pracy.

- Dwanaście hektarów w strefie 
ekonomicznej leży odłogiem 
– mówi Krzysztof Olszowiak, 
kandydat na prezydenta Lubina. 
- Taki jest smutny obraz 12-letniej 
prezydentury Roberta Raczyń-
skiego. W strefie nie powstało 
żadne miejsce pracy w produkcji. 
Dlaczego w Lubinie się nie da, 
a w sąsiednich Polkowicach 
strefę się powiększa i zatrudnia 
kolejnych mieszkańców. Dzisiaj 
wielu lubinian dojeżdża właśnie 
do tamtejszych fabryk, które 
powstały w ciągu kilkunastu lat. 
Lat, które Lubin stracił.

Przypomnijmy, że strefa w Lu-
binie ma w sumie 15 hektarów. 
Na trzech urzęduje centrum lo-
gistyczne Biedronki, które przed 
przeprowadzką na teren ulg dla 
inwestorów zajmowało dawną 
fabrykę domów koło drogi nr 3. 
Niestety jest to jedyny inwestor, 
który poza kupnem gruntu wybu-
dował na nim swoje obiekty. - To 
jest kuriozalna sytuacja. Pod-
czas jednej ze swoich kampanii 
wyborczych prezydent obiecał 
jedno miejsce pracy codziennie. 
Dzisiaj mamy już trzy kadencje 
pana prezydenta, więc łącznie 
miałoby powstać około 4380 
miejsc pracy. Niestety każdy dzień 
prezydentury pana Raczyńskiego 
to dzień stracony pod względem 
tworzenia miejsc pracy w strefie 
– kwituje Olszowiak.
Strefa w pełni jest wykorzystana 
w Legnicy i Polkowicach. Tam-
tejsi włodarze nie ukrywają, że 
sporo czasu spędzili na rozjazdach 
i poszukiwaniu inwestorów i dla-
tego udało się, są tysiące nowych 
miejsc pracy.

Zamiast bujnej trawy mają być inwestorzy i nowe 
miejsca pracy

Zna ją wielu Polaków, bo Ksenia jest tylko jedna Nie był donosicielem,
a oświadczenie jest,
że był...

O co
chodzi?

Co z rynkiem?Strefę czas
uruchomić!
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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

xxxxx claver 2x3:Layout 1 2012-07-18 13:31 Page 1
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l KUBÓW
Krzysztof Jan
lat 30
wykształcenie:
wyższe
zam. Lubin
członek partii:
Prawo i Sprawiedliwość 
Komitet Wyborczy PiS

OLSZOWIAK
Krzysztof Zbigniew  
lat 47
wykształcenie wyższe
zam. Lubin
nie należy do partii 
politycznej
KOMITET WYBORCZY
RAZEM

RACZYŃSKI
Robert
lat 52
wykształcenie:
wyższe
zam. Lubin
nie należy do partii 
politycznej 
KWW ROBERT RACZYŃSKI
LUBIN 2006

 Gmina Rudna

BIGUS
Władysław
lat 57
wykształcenie:
średnie techniczne
zam. Rudna
nie należy do partii politycznej
KWW ”NASZA GMINA”RUDNA

BIRUT
Teresa Mariola
lat 44
wykształcenie:
wyższe
zam. Rynarcice
członek partii:
Prawo i Sprawiedliwość
KW Prawo i Sprawiedliwość

SZKLARZ
Adela Anna
lat 56
wykształcenie:
wyższe
zam. Wrocław
nie należy do partii politycznej
KWW ADELI SZKLARZ

LATOS
Waldemar Ireneusz
lat 57
wykształcenie:
średnie
zam. Chobienia
nie należy do partii politycznej
KWW WOLNI OD UKŁADÓW

Lubin

Gmina Lubin
BROJANOWSKI
Marek Andrzej
lat 52
wykształcenie:
średnie ogólne
zam. Księginice
członek partii:
Prawo i Sprawiedliwość
KW Prawo i Sprawiedliwość

DOBRZYŃSKA
Wanda Bronisława
lat 67
wykształcenie:
wyższe pedagogiczne
zam. Gogołowice
nie należy do partii politycznej
KWW WANDY DOBRZYŃSKIEJ

KIELAN
Tadeusz Zbigniew
lat 57
wykształcenie:
Wyższe techniczne
zam. Lubin
nie należy do partii politycznej
KWW TADEUSZ KIELAN

MAĆKAŁA
Tadeusz
lat 52
wykształcenie:
wyższe prawnicze
zam. Lubin
nie należy do partii politycznej
KWW TADEUSZA MAĆKAŁY

ROGOWSKA
Irena 
lat 65
wykształcenie:
wyższe - ekonomiczne
zam. Raszówka
 nie należy do partii politycznej
KWW ROGOWSKA, SZUMLAŃSKI
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W najbliższą niedzielę zdecydujemy 
kto i jak w naszym imieniu będzie 
działał na naszą korzyść i w naszym 
interesie. Pamiętajmy, aby mądrze 
wybierać. Aby poetów przedwy-
borczych obiecanek wyrzucać i nie 
dać się omamić. Najważniejsze, aby 
wziąć udział w wyborach i mądrze 
zagłosować. To jedyny sposób na 
to, czy koło naszego domu zostanie 
wybudowany chodnik, droga, czy 
pojawi się dodatkowe oświetlenie. 

Jak pokazał okres kampanii, miesz-
kańcy wszystkich gmin będą mieli 
nad czym się zastanawiać. W Lubinie, 
czy dać na kolejną kadencję mandat 
człowiekowi, który ze sprzyjającą mu 
rada miejską zadłużył miasto do granic 
jakich nigdy wcześniej nie było. 

W Ścinawie niezbędna będzie 
decyzja czy kolejne cztery lata 
powierzyć osobie, z którą trudno 
dojść do porozumienia. W Rudnej 
mieszkańcy zdecydują czy chcą 
zmian, nowego spojrzenia na gmi-
nę, czy może wójta, który jest od 
zawsze. Prawdziwy dylemat będzie 
w gminie Lubin. Tu zderzą się dwa 
poglądy pierwszy czyli likwidacja 
gminy i przejęcie jej budżetu do 
miasta, drugi pozostawienie gminy 
samodzielnej z dotychczasowym 
modelem rządzenia, lub zmianami 
zapowiadanymi przez pozostałych 
kandydatów.

(pit) �

Masz głos
masz wybór!

 Gmina Rudna

 Gmina Rudna

BIGUS
Władysław
lat 57
wykształcenie:
średnie techniczne
zam. Rudna
nie należy do partii politycznej
KWW ”NASZA GMINA”RUDNA

BIRUT
Teresa Mariola
lat 44
wykształcenie:
wyższe
zam. Rynarcice
członek partii:
Prawo i Sprawiedliwość
KW Prawo i Sprawiedliwość

SZKLARZ
Adela Anna
lat 56
wykształcenie:
wyższe
zam. Wrocław
nie należy do partii politycznej
KWW ADELI SZKLARZ

LATOS
Waldemar Ireneusz
lat 57
wykształcenie:
średnie
zam. Chobienia
nie należy do partii politycznej
KWW WOLNI OD UKŁADÓW

Miasto i Gmina Ścinawa

Miasto
i Gmina
Ścinawa

HOLDENMAJER
Andrzej
lat 53
wykształcenie:
średnie
zam. Ścinawa
nie należy do partii politycznej
KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA 

KOSZTYŁA
Krystian Stanisław
lat 34
wykształcenie:
wyższe
zam. Ścinawa
nie należy do partii politycznej
 KWW KRYSTIAN KOSZTYŁA

KOTAPKA
Jan Tomasz
lat 41
wykształcenie:
wyższe
zam. Ścinawa
nie należy do partii politycznej
KWW Jan Kotapka

SIWAK
Władysław
lat 56
wykształcenie średnie
zam. Dziesław
członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
KW Prawo i Sprawiedliwość

Lubin

Gmina Lubin

Gmina Lubin

BROJANOWSKI
Marek Andrzej
lat 52
wykształcenie:
średnie ogólne
zam. Księginice
członek partii:
Prawo i Sprawiedliwość
KW Prawo i Sprawiedliwość

DOBRZYŃSKA
Wanda Bronisława
lat 67
wykształcenie:
wyższe pedagogiczne
zam. Gogołowice
nie należy do partii politycznej
KWW WANDY DOBRZYŃSKIEJ

KIELAN
Tadeusz Zbigniew
lat 57
wykształcenie:
Wyższe techniczne
zam. Lubin
nie należy do partii politycznej
KWW TADEUSZ KIELAN

MAĆKAŁA
Tadeusz
lat 52
wykształcenie:
wyższe prawnicze
zam. Lubin
nie należy do partii politycznej
KWW TADEUSZA MAĆKAŁY

ROGOWSKA
Irena 
lat 65
wykształcenie:
wyższe - ekonomiczne
zam. Raszówka
 nie należy do partii politycznej
KWW ROGOWSKA, SZUMLAŃSKI

obrys mapy: pkw.gov.pl

wybory 2014
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Ryszard Zubko
Prezes Zarządu MPGO Mundo 
Rada Nadzorcza MPWiK Zarobek 
roczny - 350.253 zł
Miesięcznie - 29.187 zł
Dniówka - 1395 zł
Stawka za godzinę - 174 zł

Damian Stawikowski
Prezes zarządu RTBS
Radny powiatowy 
Rada Nadzorcza PGM P-ce 
Zarobek roczny - 344.000 zł
Miesięcznie - 28.666 zł 
Dniówka - 1370 zł
Stawka godzinowa - 171zł

Jarosław Wantuła 
Prezes Zarządu MPWiK
Rada Nadzorcza  RCZ sp. z o.o. 
Zarobek roczny - 309.511 zł
Miesięcznie - 25.792 zł 
Dniówka – 1233 zł
Stawka godzinowa -154 zł

Tymoteusz Myrda
prokurent w MPWiK
Rada Nadzorcza RTBS
Zarobek roczny - 303.252 zł
Miesięcznie -25.271 zł
Dniówka - 1208 zł
Stawka za godzinę - 151 zł

Piotr Midziak
Prezes Zarządu RCS 
Zarobek roczny - 294.957 zł
Miesięcznie - 24.579 zł 
Dniówka - 1175 zł
Stawka za godzinę - 147 zł

Lech Dłubała
Sekretarz miasta 
Rada nadzorcza Mundo
Zarobek roczny - 291.926 zł
Miesięcznie - 24.327 zł 
Dniówka - 1163 zł
Stawka za godzinę - 145 zł

Tadeusz Kielan
Wiceprezes MPWiK
Radny powiatowy 
Zarobek roczny - 286.199 zł
Miesięcznie - 23.849 zł 
Dniówka - 1140 zł
Stawka za godzinę - 142 zł

Edward Siwak
Prezes zarządu MPO sp z o.o. 
Rada nadzorcza TVL Sp. z oo
Zarobek roczny - 279.700zł
Miesięcznie - 23.308 zł 
Dniówka - 1114 zł
Stawka godzinowa - 139zł

Piotr Chojnacki
Prezes zarządu MPEC Termal 
Rada Nadzorcza  RCS Sp. z o.o. 
Zarobek roczny - 252.241 zł
Miesięcznie - 21.020 zł 
Dniówka - 1005 zł
Stawka za godzinę - 125 zł

Marek Dłubała
Wiceprezes zarządu RCS
Zarobek roczny - 237.809 zł
Miesięcznie - 19.817 zł
Dniówka - 947 zł
Stawka za godzinę - 118 zł

Tomasz Ochocki
Prezes zarządu TVL –Sp. z o.o. 
Rada nadzorcza RTBS –sp. z o.o. 
Zarobek roczny - 237.622 zł
Miesięcznie - 19.801 zł
Dniówka - 946 zł
Stawka za godzinę - 118 zł

Adam Myrda
Starosta Lubiński
Rada Nadzorcza MPO Sp. z o.o.
Zarobek roczny – 228.974
Miesięcznie – 19.081
Dniówka – 867 zł
Stawka za godzinę – 108 zł

Robert Raczynski
Prezydent Lubina 
Zarobek roczny - 159.541 zł
Miesięcznie - 13.295 zł
Dniówka - 635 zł
Stawka za godzinę - 79 zł

aktualności

- 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

Lubin to kraina mlekiem i miodem płynąca. Dla wybranych...

Razem z(a)robimy więcej...
Zarobki najbliższych współpra-
cowników prezydenta Lubina 
można określić jednym wielkim 
skandalem. Skandal ten odbywa 
się od lat w zgodzie z prawem. Tyl-
ko 11 ludzi zarobiło w ubiegłym 
roku ponad 3 miliony złotych!
Informacje o zarobkach prezesi 
miejskich spółek muszą ujawniać 
raz do roku. Ujawniać muszą je 

również osoby publiczne takie 
jak radni. 
Na patologię w zarobkach w miej-
skich spółkach należących do 
miasta zwrócił uwagę Krzysztof 
Olszowiak, kandydat na prezyden-
ta Lubina. Zapowiedział, że jak 
wygra zrobi z tym porządek. 
Do wyliczenia przyjęto, że w trak-
cie roku było 251 dni roboczych, 

a dniówka to 8 godzin.
Niewątpliwym rekordzistą jest 
Ryszard Zubko, prezes MPGO 
Mundo (wysypisko śmieci) który 
zarobił 350.253 zł. Miesięcznie 
dało to 29.187 zł, a dziennie 1395 
zł. Stawka za godzinę zamknęła 
się sumką na poziomie 174 zł! 
Olszowiak mówi – To nie jest 
normalne, aby za pracę dla nas 

i za nasze pieniądze prezesi mie-
li tyle zarabiać. Zadziwiające 
jest, że szefowie spółek, czyli 
upraszczając, podwładni Roberta 
Raczyńskiego zarabiają więcej 
niż on sam.
Materiał powstał w m.in. oparciu 
o zebrane przez portal e-legnickie.
pl dane.

(pit) �

Specjalny program artystyczny oraz 
konkursy związane z symbolami 
narodowymi przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. 

Głównym punktem programu był taniec z flagami wykonany przez 
uczniów pod kierunkiem Aldony Karlak. Każdy mógł zapoznać się 
historią „drogi do wolności” z prezentacji multimedialnej przygoto-
wanej przez uczniów szkoły zawodowej z pomocą Anny Smolarek. 
Dobrą zabawę podczas uroczystości zapewniły konkursy: malowanie 
twarzy, rysowanie godła na czas oraz taniec do melodii wojskowej. 
Była to bardzo ciekawa forma uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, co potwierdził zaproszony przedstawiciel organizacji 
kombatanckich porucznik Wilhelm Kasperski, obecny na uroczystości. 
Na koniec wykonano wspólne zdjęcie w barwach narodowych oraz 
rozdano flagi państwowe przekazane przez starostwo powiatowe 
w Lubinie. Koordynatorem imprezy był Pan Radosław Kobyłecki. 

Święto
Niepodległości
w ZSiPO Pracują bardzo ciężko. Najlepsze jest to, że w podatkach i opłatach za 

usługi płacą im lubinianie, choć nie mają wpływu na ustalone pensje. 
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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!

Auto laweta usługi 24h dobre ceny! 
884-994-450

SKUP AUT, Tel. 570-315-761, E-mail: 
skupaut94@wp.pl

Regulacja, naprawa okien i drzwi
Naprawiam, reguluje, konserwuje, 
przerabiam okna i drzwi z PCV, drewna 
i aluminium
Tel. 784124863, E-mail: jopek35@
interia.pl

Dziękujemy zespołowi muzycznemu 
Optimals z Lubina za aktywna pomoc w 
zorganizowaniu Balu charytatywnego 
na rzecz naszej chorej przyjaciółki . 
Graliście naprawdę super ! Dziękujemy . 
Organizatorzy z Okmian

Potrzebujesz szybko pieniędzy przyjdź 
do nas- dostaniesz najtańszą chwilówkę- 
w 10 minut, Zapraszamy pon-pt. Od 
9-17, 733668778, E-mail: mszwarc.
kredyty.ekspress@gmail.com

TANIE strony internetowe WWW - już za 
300 zł www.wezstrone.pl, email: info@
wezstrone.pl tel. 537 076 844

SKUP WSZYSTKICH AUT
722.288.858, adamex160@interia.pl

Kurs pracownika ochrony
Ośrodek Szkoleniowy TORA w Lubinie 
ogłasza nabór na kurs pracownika 
ochrony fizycznej, który uprawnia (bez 
egzaminu) do wpisu na listę kwalifikowa-
nych pracowników ochrony. Szczegóły 
pod numerem telefonu 663 890 777 lub 
604 116 509, tora.lubin@op.pl

Firma *CZYŚCIOCH* Oferuję komplekso-
we i profesjonalne usługi, czyszczenia: 
TAPICERKA MEBLOWA, TAPICERKA 
SAMOCHODOWA, MYCIE OKIEN.
Tel. 723-712-723, E-mail: czyscioch.
lubin@gmail.com

Sprzedam mieszkanie w Ścinawie, 4 pię-
tro, 3 pokoje, pow. 53 m.kw. Mieszkanie 
po remoncie, duża, jasna kuchnia z 
pełnym wyposażeniem, duży zadaszony 
balkon. Atrakcyjna lokalizacja, niski 
czynsz (250 zł). Cena 125 000 PLN do 
negocjacji. Kontakt: 506368727

SKUP AUT 7 DNI W TYG 500247769 
SZYBKO KONKRETNIE GOTÓWKA
500247769- edromarecka@wp.pl

Agent Nieruchomości
Witam,masz problem ze sprzedażą 
swojej nieruchomości? Tel. 726362702, 
E-mail: drapaczchmur@onet.pl

Ogłoszenia
drobne

rozrywka

www.helios.pl

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

Premiera 14 listopada

MARATON
IGRZYSKA

IGRZYSKA
IGRZYSKA

OGNIA

IGRZYSKA

Na rozwiązania czekamy do 10 listopada. Krzyżówkę wyciętą z gazety należy wysłać na adres LubinExtra! Skr. poczt. 110, 59-300 Lubin, lub zeskanować 
i przesłać za pomocą e-mail na adres: redakcja@lubinextra.pl. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z nr 78 otrzymuje pan Andrzej Jacewicz.

Wydawca: ProjektMedia Piotr Krażewski, NIP 692-124-10-03, REGON, 390991847, www.lubinextra.pl, Redaktor Naczelny: Piotr Krażewski – redakcja@lubinextra.pl, tel: 603-535-338. Reklama:   tel. 603-155-
338, Marta Rzeszowska, marta@lubinextra.pl, tel. 603 914 338 reklama@lubinextra.pl,, Projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Wieczorek. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław. Redakcja: ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 90, pok. 2 na parterze (D-26), 59-300 Lubin. Nakład 13 000 egz. Redakcja i wydawca nie odpowiadają za treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych i sponsorowanych. Przedruk lub inna 
forma publikacji tekstów zamieszczonych w LubinExtra! wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego. Cytowanie fragmentów dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. Ogłoszenia drobne, bezpłatne publikowane na 
www.lubinextra.pl, są przedrukowywane w wersji skróconej w dwutygodniku. Aby zamieścić ogłoszenie należy zalogować się w portalu www.lubinextra.pl.
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Nie trzeba chyba nikomu 
wyjaśniać, jakie znaczenie 
w codziennym życiu ma 
przeciwdziałanie chorobom. 
Istotne w tym względzie są 
regularne badania, zdrowa 
dieta i aktywność fizyczna. 
Działania te można rozszerzyć, 
wykupując ubezpieczenie 

ochrony zdrowia dla siebie 
i rodziny. ING Życie przy 
ubezpieczeniu na życie oferuje 
pakiet zdrowotny, w ramach 
którego można zabezpieczyć 
się na wypadek nowotworów, 
innych poważnych chorób – ta-
kich jak zawał czy udar – oraz 
hospitalizacji i operacji. Pakiet 

zdrowotny zapewni Ci środki 
potrzebne w razie leczenia lub 
na utrzymanie rodziny. Więcej 
na temat ubezpieczenia można 
przeczytać na stronie www.in-
gzycie.pl lub w placówce ING 
Życie Doradztwo Ubezpiecze-
niowe przy ul. Wileńskiej 4 
w Lubinie.

W trosce o zdrowie całej rodziny 
Pakiet zdrowotny zapewni Ci środki potrzebne w razie leczenia lub na utrzymanie rodziny

Dla Czytelników przygotowaliśmy zestawy różnego rodzaju sprzętu 
sportowego, który pozwoli na codzienną aktywność fizyczną. 
Wystarczy w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie: Jakie 
najlepiej zadbać o zdrowie? Spośród nadesłanych odpowiedzi, 
jury wyłoni najciekawsze, które nagrodzi. 

Na telefony do redakcji czekamy 14 listopada w piątek o godz. 10.00.
tel. 603 155 338

UWAGA KONKURS !!!

Przykłady nerwowych ruchów 
mamy w Rudnej. Tam przerobi-
liśmy już awanturę, wywołaną 
najprawdopodobniej przez „siłę 
wyższą”, która wpłynęła na na-
jemcę sklepu, że musiał zdjąć baner 
reklamowy konkurentki wójta. 
Było tez doniesienie do prokuratury 
na innego konkurenta wójta. Potem 
był wybór komisji wyborczych, 
który dla niektórych był szokiem, 
bo zadziałała demokracja i komi-
sje składają się z przedstawicieli 
wszystkich komitetów wybor-
czych. Wydawało się, że będzie już 
spokój, a tu mamy kolejny zgrzyt. 
Komuś nie spodobała się reklama 
konkurentki urzędującego wójta? 
Kiedy ją powieszono w Gwizdano-
wie, właściciele posesji otrzymali 
pismo z zakładu komunalnego 
(podlega wójtowi), że budynek zo-
stanie odłączony od przepompowni 
ścieków. Czy jedno z drugim ma 
ze sobą coś wspólnego - nie nam 
rozstrzygać. Faktem jednak jest, 
że wcześniej przez wiele wiele 

miesięcy nikt w gminie nie wpadł 
na pomysł z odłączaniem.
Po rudnowskich przypadkach 
chciałoby się wrócić na ziemie, 
ale okazuje się, że kandydaci na 
wójtów burmistrzów prezydentów 
w całej Polsce wspinają się na in-
telektualne wyżyny. W niektórych 
przypadkach, aż korci, aby napisać 
„nikt ci tyle nie obieca, co kandydat 
przed wyborami”. Dla gminy Ści-
nawa przy udziale pewnej ludowej 
partii i powiatu zawiązała się 
„grupa gazowników”. Słuchając 
ich opowieści człowiek zaczyna się 
zastanawiać ile w trakcie posiedzeń 
wypili wody gazowanej i czy ma to 
coś wspólnego z ich opowieściami. 
Aż chce się zapytać, gdzie byli 
przez minione cztery lata? Taki 
talent się marnował... Tymczasem 
przed wyborami oczywiście w imię 
pracy na rzecz mieszkańców ktoś 
„miał pomysła”. Zawiązała się gru-
pa gazowników i naród informuje, 
jak ciężko pracuje, aby dać mu 
gaz do kuchenki, do ogrzewania, 

no i oczywiście do wygodnego 
ekologicznego funkcjonowania. 
Wieść w świat nawet poszła, że 
projekt na gazyfikację jest goto-
wy. Potwierdzamy! Projekt jest 
tyle, że zapewne już nieważny. 
Wykonała go firma, która chciała 
Ścinawę gazyfikować w 2009 roku. 

Dlaczego nie skończyła roboty? 
Przyczyn można upatrywać dwóch. 
Pierwsza to walka Dawida z Go-
liatem, który wygnał ze Ścinawy 
asfaltową firmę zainteresowaną 
gazem, a druga już ta mniej wir-
tualna, a faktyczna – brutalny 
rachunek ekonomiczny – Ścinawy 

gazyfikować się nie opłaca!!! Za 
mało odbiorców. W tym miejscu 
wypadałoby „grupie gazowników” 
podziękować za wspaniałą pracę, 
ale zostaje jeszcze jeden element, 
a raczej światełko w tunelu, lub 
jak kto woli w gazowej  rurze. 
W sprawę włączyła się wyższa 
władza. Co prawda jej przesym-
patyczna osoba też startuje, ale 
jak by nie było jest wiceministrem 
w jednym z resortów. To upraszcza 
sprawę gazyfikacji. Więcej spotkań 
nie trzeba - wystarczy, że rząd, 
który jest właścicielem PGNiG, 
podwyższy kapitał zakładowy 
tej spółki wskazując, że spółka 
ma zgazyfikować Ścinawę i już. 
Prawda jakie to proste!
Na chwilę zostańmy jeszcze 
w Ścinawie, choć możemy również 
zajrzeć do Rudnej. Mamy dwóch 
kandydatów, którzy wyłuszczyli 
pomysły bezpłatnej komunikacji. 
Borek Wszędobylski odnosi jednak 
wrażenie, że w tym przypadku 
ktoś nie popukał w kalkulator, 

zwłaszcza w Ścinawie. Tak samo 
jak nie sprawdził co się stanie z bu-
dżetem kiedy zostanie zniesiony 
podatek od nieruchomości. Nie 
będziemy wdawać się w rachunki, 
bo te są na urzędowych stronach. 
Jedno jest pewne, po wyborach 
w przypadku wygranej, potrzebny 
będzie jeszcze jeden pomysł z serii 
„mam pomysła” żeby zrealizować 
przedwyborcze obiecanki.
W Lubinie też jest ciekawie. Rzą-
dzący są tak pewni swego, że nawet 
potrafili stwierdzić, że nikt inny nie 
zasługuje na wybór jak tylko oni. 
Czy zatem władza deprawuje? Czy 
zatem trzeba coś zmienić? 
Hulaj dusza! Piekła nie ma! 
Obiecają nam co trzeba! Idźcie 
i wybierajcie, o to w tej demokracji 
chodzi. Kto nie chodzi, niech póź-
niej nie płacze, że znowu robią co 
chcą, a nie to co my chcemy... Nie 
zapomnijcie, to My decydujemy 
- nie oni! Wybory w niedzielę 16 
listopada.

Borek Wszędobylski �

Felieton

Hulaj dusza! Piekła nie ma!
Obronią, uratują, razem lub osobno, bezpartyjni, wspaniali, najlepsi – wszyscy cel mają jeden - przejąć, albo utrzymać władzę. 
Borek Wszędobylski spojrzał na powiat lubiński. Ci co rządzą (oczywiście nie wszyscy) wszelkimi sposobami chcą trzymać 
się stołka. Nie dziwne to, bo przecież stołek to praca, a praca to pieniądze, a i jeszcze paru kumpli się obdzieli.

r e k l a m a


