
Radni z Klubu Razem dla Gminy Lubin mają 
wątpliwości co do działań wójta. Ten próbuje stworzyć 

tzw. aglomerację kanalizacyjną. Chce uzależnić 
odprowadzanie gminnych ścieków od miasta.
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Rząd ma ulgę 
dla KGHM
Czy likwidacja gminy
już się rozpoczęła?

Minister skarbu Dawid Jackiewicz deklaruje, 
że Polska Miedź może liczyć na zmniejszenie 
kwot odprowadzanego podatku miedziowego. str. 5
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Nie zachował ostrożności kierowca cięża-
rówki do przewozu kontenerów na śmieci. 
Na ul. Piłsudskiego (13.09), najechał na tył 
nauki jazdy, która zatrzymała się przy ul. 
Piłsudskiego między ul. Krzemieniecką, 
a Zwierzyckiego.  
Zarówno toyota (nauka jazdy) jak i ciężarówka 
jechały w kierunku centrum. Kursant na 
polecenie instruktora zatrzymał samochód. 
Po krótkiej chwili w tył auta wbiła się cięża-
rówka. Osobówkę odrzuciło na kilka metrów. 
Do szpitala na szczegółowe badania trafił 
instruktor jazdy. Kursantowi nic się nie stało. 
Na odcinku na którym zatrzymała się toyota 
nauki jazdy nie ma zakazu zatrzymywania. 

 �Dlu24.pl

Wjechał w naukę jazdy

Bił, aż zabił, decydujące mogło 
być uderzenie szklaną butelką 
w głowę. Na pomoc ruszyli jednak 
inni lubinianie będący w pobliżu.
Jarosław D, (48 l.) na swoim 
koncie ma już rozboje i osiem lat 
odsiadki w więzieniu. W sobotę 
znowu zaatakował. Na razie nie 
do końca wiadomo dlaczego, ale 
skutek pobicia jest tragiczny. 
W sobotę (10.09) przed południem 
na jednej z ławeczek przy Alei 
Kasztanowej na tyłach Pomnika 
Solidarności siedziało dwóch 

mężczyzn – pili alkohol. Nie-
spodziewanie podszedł do nich 
Jarosław D i uderzył jednego z nich 
pięścią w twarz. Sześćdziesię-
ciolatek nie chciał konfrontacji 
unikał napastnika, chciał uciekać. 
Został jednak dopadnięty przez 
oprawcę i dalej był bity. Obraże-
nia są na całym ciele. Na koniec 
w ruch poszła szklana butelka. 
Broniący się mężczyzna dostał 
potężne uderzenie w głowę. Zajście 
widzieli przebywający w pobliżu 
nastolatkowie. Jeden z nich ruszył 

na pomoc leżącemu mężczyźnie, 
zaczął udzielać pierwszej pomocy. 
Napastnik był bardzo blisko, dzięki 
temu został zatrzymany przez 
innego przechodnia do przybycia 
policji.
W wyniku pobicia 60-letni męż-
czyzna doznał bardzo rozległych 
obrażeń wewnętrznych. Mimo 
pierwszej pomocy udzielonej 
przez 18-latka i potem pomocy 
ratowników zmarł.
Bandyta po przybyciu policji trafił 
do aresztu. Prokuratura postawiła 

mu już zarzut. - Dotyczy spowo-
dowania ciężkich obrażeń ciała, 
których skutkiem była śmierć – 
informuje Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. 
Mężczyzna mimo tego, że są 
świadkowie zajścia nie przyznaje 
się do przestępstwa, odmówił też 
składania wyjaśnień. - Prokurator 
mając na uwadze wysoki stopień 
społecznego niebezpieczeństwa 
czynu oraz to, że miejsce za-
mieszkania mężczyzny nie jest 
stałe skierował do sądu wniosek 
o tymczasowe jego aresztowanie. 
Mordercy grozi od 2 do 12 lat 
pozbawienia wolności. Śledczy 
zwracają uwagę na godną podziwu 

postawę 18-latka, który udzielił 
pierwszej pomocy poszkodowane-
mu i przyczynił się do zatrzymania 
bandyty.
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Są jeszcze ludzie, którzy potrafią zareagować...

Pobił na śmierć

Kierowca citroena zatrzymał się 
niespodziewanie. W jego tył uderzył peugeot.

Do stłuczki doszło (5.09) na końcówce łuku wylotu ul. Hutniczej na 
krajową trójkę w kierunku Polkowic. Citroen i peugeot wyjeżdżały 
już na dwupasmówkę, kiedy kierowca citroena niespodziewanie 
zatrzymał się. Nie zdążył tego uczynić kierujący peugeotem. 
W rezultacie doszło do stłuczki, w której najbardziej ucierpiał 
peugeot. Kierowcom nic się nie stało. Dość szybko usunęli auta na 
pobocze. Dzięki temu nie blokowali przejazdu innym pojazdom.

Kolizja z citroenem

Bardzo dużo szczęścia 
miał kierowca toyoty IQ. 
Patrząc na zniszczone 
auto – można powiedzieć 
– cud, że żyje...

Na drodze między Kębłowem, 
a Nieszczycami na leśnym odcinku 

jadąc w kierunku Nieszczyc, na 
łuku drogi wpadł w poślizg, nie 
zapanował nad małym samocho-
dem i od strony pasażera wpadł 
pod nadjeżdżającą z naprzeciwka 
wywrotkę. Ciężarówka pchała 
toyotę przez kilka metrów. Szofer 
z wywrotki chciał wcześniej unik-

nąć czołowego zderzenia i zaczął 
uciekać do przydrożnego rowu.
Po zderzeniu kierowca toyoty sam 
wysiadł z pojazdu. Pogotowie ra-
tunkowe zabrało go do szpitala na 
szczegółowe badanie. Z dostępnych 
informacji wynikało, że około 55-let-
ni mężczyzna był solidnie poobijany, 
ale z kraksy wyszedł praktycznie bez 
szwanku. Lekarze zdecydowali, że 
zostanie na szpitalnej obserwacji. 
Toyota jest kompletnie zniszczona. 

Szczęśliwie, kierowca jechał sam, 
bez pasażera.
Przyczyny zdarzenia (6.09) wy-
jaśnia policja. Policyjni technicy 
przygotowali szczegółową doku-
mentację. Nie jest wykluczone, ze 
kierowca toyoto jechał na wąskiej 
drodze za szybko. Droga Nieszczy-
ce-Kębłów (gmina Rudna), była 
zamknięta dla ruchu przez prawie 
3 godziny.

 �Dlu24.pl

Auto zmiażdżone,
kierowca sam wysiadł
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Ścinawski samorząd 
staje się pomału liderem 
w zakresie pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, 
zarówno tych unijnych, 
jak i krajowych. 

- W lutym tego roku złożyli-
śmy wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2014-2020 na dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn.: „Rewi-
talizacja Ścinawy poprzez 
rozwój zieleni miejskiej”- mówi 
Renata Jakubowska-Pawlak 
kierownik Referatu Funduszy 
Pozabudżetowych i Inicjatyw 
Obywatelskich. - Złożony przez 
nas wniosek spełnił wymagane 
kryteria i uzyskaliśmy pozytyw-
ną ocenę- dopowiada.
Dotychczas, wysłany do NFO-
ŚiGW projekt posiadał status 
rezerwowego. Zwiększono 
jednak pulę pieniędzy przezna-
czoną na konkurs, dzięki temu 
Ścinawa zakwalifikowała się do 
dofinansowania. - Na decyzję 
w tej sprawie czekaliśmy kilka 
miesięcy, ale dzisiaj już wiemy, 
że dostaniemy blisko 9 mln zł – 
nie kryje zadowolenia burmistrz 
Krystian Kosztyła. - Całkowity 
koszt rewitalizacji zieleni opiewa 
na 13 mln. Inwestycje zreali-
zujemy w trzy lata. Dzięki tym 
pieniądzom nasze ukochane 
miasto wypięknieje i zupełnie 
zmieni swoje oblicze - dodaje 
Kosztyła.

Przypomnijmy, że projekt zakłada 
m.in. rewitalizację najstarszej 
części zieleni miejskiej Ścinawy, 
tj. dziewiętnastowiecznej prome-
nady wzdłuż murów miejskich 
wraz z historycznym parkiem 
oraz rewitalizację terenów wo-
kół dawnego Ewangelickiego 
Seminarium Nauczycielskiego 
z początku dwudziestego wieku, 
a także odtworzenie układu ziele-
ni przyulicznej i szpalerów drzew. 
Powstaną również nowoczesne 
place zabaw dla najmłodszych, 
dodatkowa siłownia plenerowa, 
mostki i pomosty na zimnicy oraz 
inne urządzenia małej architek-
tury. Dokumentacja projektowa 
przewiduje także utworzenie 
zupełnie nowych przestrzeni 
zielonych w mieście. Rewitali-
zacją objęte są również skwery 
w pasach zieleni przyulicznej, 
m.in. przy Grunwaldzkiej, Placu 
Zjednoczenia, Mickiewicza.
- Tego zdecydowanie brakowało 
w naszym mieście. Te pieniądze 
pozwolą na stworzenie urokli-
wych miejsc w których przyjem-
nie będzie wypoczywać – mówi 
Krystian Kosztyła.
Przypomnijmy, że gmina zabiega 
o jeszcze jedną olbrzymią dota-
cję. Opiewa ona na 35 mln zł. 
Dzięki niej znakomita większość 
gminy zostanie skanalizowana. 
Ten projekt przewidziany jest 
na cztery lata. Jeszcze w tym 
roku powinna zostać podpisana 
umowa na historyczną dotację – 
gdyż nigdy tak olbrzymiej kwoty 
pieniędzy Ścinawa nie dostała.

 � (inf/scinawa.pl)
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Ceny metalu produkowanego przez lubińską spółkę 
maleją. Na światowych rynkach trend ten dotyczy 
również innych metali. 
W poniedziałek rano notowania miedzi wynosiły 
nawet 4582 dolary za tonę, ale później ceny ustaliły 
się na poziomie około 4600 dolarów. Mimo tego, to 
i tak był niemal jednoprocentowy spadek wartości do 
wcześniejszych notowań. 

 � (inf)

Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało na swo-
ich stronach internetowych komunikat dotyczący 
zagranicznej inwestycji, którą KGHM zrealizował 
w latach 2010-1012. 
Minister Skarbu Państwa wielokrotnie wskazywał 
– w szczególności podczas prezentacji „Informacji 
o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych 
na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-
2015)” -  na liczne patologie, do jakich dochodziło 
w spółkach Skarbu Państwa w okresie rządów PO-PSL.
Skierowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego do Prokuratury w dniu 24 sierpnia 2016 roku 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez osoby zarządzające w latach 2010-2012 spółką 
KGHM Polska Miedź S.A., dotyczące inwestycji 
zagranicznych spółki KGHM Polska Miedź S.A. z lat 
2010-2012, są potwierdzeniem sygnalizowanych przez 
Ministra Dawida Jackiewicza nieprawidłowości.
Minister Skarbu Państwa wyraża przekonanie, że 
skoordynowane działania obecnego Zarządu Spółki 
oraz obecnej Rady Nadzorczej przy pełnej współpracy 
z organami śledczymi Państwa doprowadzą do wyja-
śnienia sprawy inwestycji zagranicznych dokonanych 
przez poprzedni Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., 
a także do usunięcia skutków nieprawidłowości, które 
zostaną stwierdzone przez organy śledcze.

Prokuratura 
sprawdza zakup
 Quadry

Na rynku
miedzi

Kolejna olbrzymia dotacja dla Ścinawy

Teraz na tereny zielone
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Największy w regionie 
pracodawca w ramach 
porozumienia 
z pracownikami 
wypłaca specjalny 
ekwiwalent przysługujący 
zatrudnionym, 
którzy mają dzieci 
w wieku szkolnym. 

Wypłacona kwota dla zatrudnio-
nych w Polskiej Miedzi pracowni-
ków, którzy mają dzieci w wieku 
7-21 i są uczniami sięgnie około 
1800 złotych. To jeden z wielu 
przywilejów dla zatrudnionych 
w miedziowej spółce. Wypłata 
„kredkowego” wynika z ustaleń 
zawartych w Zakładowym Ukła-
dzie Zbiorowym Pracy. Polska 
Miedź na mapie polskich firm jest 
jedną z nielicznych, w których 
pracownicy mogą liczyć na takie 
dodatkowe pieniądze. W znakomi-

tej większości spółek wraz z trans-
formacją gospodarczą tego typu 
bonusy zostały polikwidowane. 

Ekwiwalent zwany „kredkowe” 
adresowany jest do pracowników, 
których dzieci uczęszczają do 

podstawówki, gimnazjum, lub 
szkoły ponadgimnazjalnej, ale do 
21 roku życia 

- Pracownicy KGHM co roku 
otrzymują świadczenie tzw. kred-
kowe, na każde dziecko które jest 
w wieku szkolnym – informuje 
Anna Osadczuk z departamentu PR 
w Polskiej Miedzi. - Jest kilka ter-
minów wypłaty tego świadczenia.
O nich pracownicy mogą dowie-
dzieć się z wewnętrznego portalu 
informacyjnego dostępnego dla 

zatrudnionych w miedziowej 
spółce po zalogowaniu się. -  Tam 
znajdują się wszelkie informacje 
związane z tym świadczeniem 
wraz z terminami wypłaty, a także 
dokumentami, jakie pracownicy 
powinni złożyć w działach socjal-
nych, jeżeli ubiegają się o wypłatę 
kredkowego dodaje Osadczuk.
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Darmowe wejście, 
konkursy i Mesajah tak 
wyglądał finał sezonu na 
basenie RCS w Lubinie.

Świątecznie zakończono sezon 
letni na basenie RCS w Lubinie. 
Przez cały dzień goście mieli dar-
mowy wstęp. Poza konkursami 

i zabawami miłośnicy reggae 
mogli podziwiać na scenie znanego 
polskiego wokalistę – Mesajah. Po 
muzycznych wrażeniach na lubi-
nian czekał pokaz sztucznych ogni. 
Sezon uroczyście zakończono, ale 
obiekty posłużą do relaksu jeszcze 
do 18 września.
Na termometrach temperatury 

iście tropikalne więc władze RCS 
postanowiły wydłużyć sezon ko-
rzystania z basenów odkrytych do 
18 września. To podczas koncertu 
Mesajah uroczyście poinformowa-
no o tym mieszkańców Lubina. 
Prezes RCS Piotr Midziak pytany 
o plany zarządu w sprawie powięk-
szenia powierzchni plażowej na 
basenie mówi, że są pewne zamie-
rzenia i działania w tym kierunku, 
ale jak na razie nie chciał nam 

zdradzić szczegółów. Zwiększenie 
maksymalnej liczby odwiedzają-
cych z 1500 na pewno się przyda, 
bo nawet 11 września w niedzielę 
za bramką czekało sporo osób, 
które nie mogły wejść na obiekt do 
póki inni go nie opuszczą. Sezon 
zdaniem szefa zarządu RCS był 
bardzo dobry, bo od 25 czerwca 
obiekt odwiedziło ponad 55 tysięcy 
osób.

 � (mm)
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Wodne bajery z dodatkowymi atrakcjami

Na basen za darmo 

Około 2,4 zł brutto na każde dziecko w wieku szkolnym

Kredkowe dla pracowników KGHM

r e k l a m a
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KGHM modernizuje zabezpieczenia 
energetycznie dla Zakładów Wzbogacania 
Rud. Przetarg wygrała firma Elektrotim.

Inwestycja warta jest 9,29 mln zł netto. Jej wykonanie 
zleca KGHM Polska Miedź S.A. Wymianie będą podlegały 
rozdzielnice średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR 
Rudna. 
To ważna inwestycja, gdyż warto wiedzieć iż bardzo duża 
ilość energii elektrycznej konsumowanej przez KGHM jest 
wykorzystywana właśnie w ZWR-ach.

 � (pit)

Minister skarbu Dawid Jackiewicz 
deklaruje, że Polska Miedź może liczyć 
na zmniejszenie kwot odprowadzanego 
podatku miedziowego.

Będzie to realizacja zapowiedzi sprzed wyborów, którą 
w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie, ogłosiła Beata 
Szydło ówczesna kandydatka na premiera rządu. 
- Nie wycofujemy się z tej obietnicy. To tylko kwestia 
czasu kiedy spróbujemy zmniejszyć wymiar podatku, 
a być może go wyeliminować – zapowiada Dawid 
Jackiewicz, minister skarbu.
W Zagłębiu Miedziowym co pewien czas wraca temat 
podatku, zwłaszcza w kontekście niższych notowań 
miedzi na światowych rynkach i obciążeniu spółki 
zagraniczną inwestycją w Chile.
Minister w swoich wypowiedziach zapewnia, że kwestia 
podatku od kopalin zostanie uregulowana do końca 
kadencji rządu. Nie jest wykluczone, że ulgę w podatku 
rząd zaproponuje już w przyszłym roku.

Miedziowy podatek na pewno zostanie zmieniony Kontrakt na 10 mln zł na ZWR-ach

Nowe rozdzielniceRząd określa termin
ulgi dla KGHM

Minister Dawid 
Jackiewicz 
zapowiada, że to 
tylko kwestia czasu 
kiedy spróbujemy 
zmniejszyć wymiar 
podatku, a być może 
go wyeliminować.
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Setki fanów w Centrum 
Kultury Muza w Lubinie. 
W weekend (3/4 
września) to miejsce 
zamieniło się w centrum 
nowych technologii 
wykorzystanych do 
przeróżnych gier 
elektronicznych. Nie 
zapomniano też o fanach 
gier planszowych. 

Miniturnieje i rozgrywki główne, 
w których pula nagród to w sumie 
25 tysięcy złotych. Rok temu or-
ganizatorzy mieli do dyspozycji 
zaledwie 2,5 tys. złotych. Tym 
razem do współpracy udało się 
zachęcić KGHM Polska Miedź 
S.A. Spółka zadbała o odpowiednie 
zaplecze finansowe.
W charakter imprezy wpisały 
się też stoiska przygotowane na 
korytarzach. Można było znaleźć 

sporo gadżetów jak koszulki, kub-
ki, plakaty, ale też gry na różnego 
rodzaju konsole. – Mamy gry na 
Playstation 4 i 3, Xbox 360 i One. 
Na  co dzień prowadzimy skup, 
sprzedaż i wymianę. Tu jesteśmy 
bardziej, by się pokazać. To do-
skonałe miejsce do reklamowania 
swojego asortymentu. Można sobie 
u nas pograć na najnowszej konsoli 

Playstation 4 i porównać ze starymi 
– mówiła Anna Kucy, z lubińskiego 
salonu “Świat Gier”.
Przy konsolach podczas eventu 
zasiadano niezależnie od wieku. 
Frajda była dla wszystkich jedna-
kowa. – Byłem tu rok temu i bardzo 
mi się podobało. Można tu pograć 
w wiele gier, których się nie ma. 
Są nowe komputery, słuchawki 
i klawiatury, które można prze-
testować- mówił Dominik Danis, 
14 – latek z Lubina. – Nawet nie 
wiedziałem, że taki event jest. Ko-
lega mi powiedział. jest tu bardzo 
fajnie, atmosfera super. Jest tu taka 
więź wszystkich graczy z okolicy. 
Jest bardzo przyjemnie. Bardzo 
mi się podoba – dodawał  Dawid 
Gawluk, 16 – latek z Polkowic.
Kolejny IT Planet E – Sports Ma-
sters dopiero za rok. Jego najwięksi 
fani już zaczynają odliczać dni do 
następnej przygody w CK Muza. 
Frekwencja tegoroczna pokazała, 
że impreza ma szanse na stałe wpi-
sać się w kalendarz wydarzeń. 
Dzięki takim firmom jak KGHM 
rośnie również jej ranga.

 � (inf)

Dzięki wsparciu KGHM były znacznie cenniejsze nagrody

Weekend z IT Planet
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Radni z Klubu Razem 
dla Gminy Lubin mają 
szereg wątpliwości co do 
rozpoczętych działań.

Krzysztof Łukowski: Dla miesz-
kańca gminy nie ma znaczenia 
gdzie idą jego ścieki, nawet nie wie, 
gdzie są w gminie oczyszczalnie. 
Nie jest mu to do niczego potrzeb-
ne, płaci co miesiąc rachunek i nic 
więcej go nie interesuje. Ale to 
tylko teoria, bo nie będzie mu obo-
jętny fakt, że opłaty w mieście są 
droższe od gminnych i po pewnym 
czasie rachunki zapewne wzrosną. 
Janusz Zarenkiewicz: Cztery 
miejscowości z Naszej gminy 
Gola, Gorzyca, Krzeczyn Mały 
i Wielki są już w tej aglomeracji. 
Jej zwolennicy mówią, że ceny nie 
wzrosną, bo mieszkańcy tych 4 
wsi płacą prawie tyle samo co inni 
mieszkańcy gminy. Tak to prawda 
w Krzeczynie cena za ścieki to 
2,82 zł netto. Ale spółka miejska 
wystawia gminie rachunek 6,12 
zł netto. Więc gdzie się podziała 
reszta?! Brakującą resztę ceny 
dopłaca gmina! Jeśli gmina to 
znaczy My – wszyscy Mieszkańcy 
z Naszych podatków. To nie są 
pieniądze niczyje, to Nasze pienią-
dze, jeśli dopłata idzie do miasta 
to My mamy mniej na inwestycje 
np.drogi, oświetlenie. Jak gmina 
zacznie dopłacać tak duże kwoty 

do jeszcze większej ilości wsi, któ-
re się przyłączą to w końcu budżet 
gminy pęknie i będą musiały być 
podwyżki dla wszystkich. Ale 
o tym zwolennicy aglomeracji już 
nie mówią mieszkańcom.
Roman Komarnicki: Likwidacja 
Naszych 6 oczyszczalni spowoduje 
całkowite uzależnienie się od mia-
sta. To zniszczony majątek wart 
kilkadziesiąt milionów. Ponowna 
odbudowa będzie zbyt kosztow-
na, budowa jednej oczyszczalni 
to 10-12 milionów, więc łatwo 
przeliczyć, że mówimy o około 70 
milionach. Zostaniemy postawieni 
pod ścianą „albo płacicie tyle ile 
chcemy albo nie odbieramy ście-
ków”. Tak miasto szantażowało 
gminę w sprawie autobusów „nie 
zapłacicie tyle ile chcemy to, wasze 
autobusy z mieszkańcami nie wja-
dą do miasta”, „ albo zapłacicie tyle 
ile chcemy za uczniów chodzących 
do szkół w mieście albo wyrzu-
camy ich ze szkół.” To są fakty, 
które miały miejsce na przestrzeni 
kilkunastu miesięcy wstecz, mam 
nadzieję, że mieszkańcy jeszcze 
o tym nie zapomnieli.
Paweł Łukasiewicz: Urzędnicy 
z gminy twierdzą, że jak wy-
stąpimy wspólnie z miastem to 
możemy dostać kilka milionów 
dotacji unijnej, najliczniej używa-
nym słowem jest „może”, „mamy 
szansę” Ale nikt nie jest pewny 

kiedy?, jakie kwoty i czy w ogóle 
coś dostaniemy?  
Robert Piekut: T.Kielan przed 
tym jak objął funkcję wójta gmi-
ny, wcześniej pracował właśnie 
w miejskim MPWiK. Co ciekawe 
wg. oświadczenia majątkowego 
w ubiegłym roku jako wójt gminy 
Lubin zarobił 146 tys. złotych, nie 
było by w tym nic dziwnego gdyby 
nie to, że zarobił również 239 tys. 
zł jako wiceprezes spółki miejskiej 
MPWiK! 
Wątpliwości radnych budzi 
również stworzenie wspólnego 
punktu obsługi mieszkańca razem 
z miastem Lubin w tym samym 
miejscu i budynku. Czy to pierwszy 
krok do likwidacji gminy Lubin?
Roman Komarnicki: Pierwszy? 
Nie, to kolejny krok. Pierwszym 
krokiem do likwidacji gminy było, 
gdy wójt Kielan zaraz na początku 
swojej kadencji chciał aby sesje 
Rady Gminy Lubin odbywały się 
nie w Naszych gminnych świetli-
cach czyli na terenie gminy, tylko 
chciał aby odbywały się w Lubinie 
w budynku Urzędu Miasta. To tak 
jak by jakiś polski polityk zapropo-
nował, aby obrady polskiego sejmu 
odbywały się w Moskwie. Na całe 
szczęście dzięki kategorycznemu 
sprzeciwowi części radnych nic 
z tego nie wyszło. 
Jan Gątkowski: Po co jest to 
robione, co ma wspólnego mieszka-

niec gminy i mieszkaniec miasta, 
aby mieli się spotykać przy jednym 
okienku? Oni płacą inne podatki, 
My inne. My mamy swoje spra-
wy, oni mają inne. Na początek 
przeniesie się kilka osób i będą 
pracować z urzędnikami miasta 
a potem zapewne przeniosą się 
wszyscy. 
W trakcie wyborów dwa lata te-
mu wójt mówił, że nic bez zgody 
mieszkańców i o zmianach zdecy-
duje referendum? 
Robert Piekut: Władze miasta 
Lubina zobaczyły, że w referendum 
nie wygrają, bo jest opór miesz-
kańców gminy, którzy nie chcą 
likwidacji. Więc szukają innego 
sposobu na przejęcie gminy siłą. 
I taki sposób znalazły. Okazuje 
się, że lokalne społeczności nie 
mają w tej sprawie nic do powie-
dzenia. To Premier Rządu decyduje 
o granicach administracyjnych 
i wielkości gmin w Polsce. Wiel-
ce prawdopodobne, że władze 
Lubina dogadają się z władzami 
w Warszawie ponad głowami 
mieszkańców gminy. Jako argu-
ment przedstawią fakty: wspólna 
komunikacja z miastem, wspólna 
woda i ścieki, wspólny budynek 
i administracja. Więc po co ma być 
gmina jak wszystko jest wspólne, 
połączmy te dwie gminy w całość!
Barbara Skórzewska: To są fakty! 
W takiej samej sytuacji jak my 

była gmina Opole. Mieszkańcy 
protestowali, w referendum byli 
przeciwni włączeniu sołectw do 
miasta. Referendum na nic się 
zdało. Rząd wydał rozporządzenie 
o włączeniu kilku sołectw z gminy 
do miasta. Mówię kilku, bo miasto 
wybrało sobie te sołectwa, na tere-
nie, których znajduje się elektrow-
nia Opole. I u Nas i tam chodziło 
o zwykły „skok na kasę gminy”, 
bo elektrownia płaciła podatki 
od nieruchomości tak jak u Nas 
kopalnie KGHM-u. Elektrownia 
dalej płaci, teraz tylko nie do gminy 
a do miasta. Proszę pamiętać, że 
strefa ekonomiczna wokół Lu-
bina, o której powstaniu się tyle 
mówi, będzie miała około 200 h 
powierzchni. Na dzień dzisiejszy 
większość gruntów jest na terenie 
gminy a pozostała niewielka cześć 
na terenie miasta. Już więcej chyba 
nie trzeba tłumaczyć. Miasto weź-
mie wszystko albo kilka sołectw 
gminy, z których będzie miało 
zysk.
Paweł Łukasiewicz: Jeśli chodzi 

o postępowanie wójta i jego obiet-
nicę z kampanii wyborczej, że „jest 
za włączeniem gminy do miasta, 
ale o tym zadecydują mieszkańcy 
w referendum” to jest to ciekawe 
zagranie, bo doskonale już wiemy, 
że żadnego referendum nie będzie 
a jeśli nawet to jego wynik i tak nie 
będzie wiążący. Nikt mu nie zarzu-
ci, że złamał obietnicę, bo będzie 
wtedy można powiedzieć, że to 
inni „mocniejsi” zadecydowali 
i nie mógł nic zrobić. 
Jest takie przysłowie, że „zgoda 
buduje a niezgoda rujnuje” tak to 
mądre przysłowie, ale żeby nie 
okazało się „zgoda buduje miasto 
Lubin a rujnuje budżet gminy i kie-
szenie jej mieszkańców”. Pytanie 
czy wójt jako mieszkaniec miasta 
stanie po stronie mieszkańców 
gminy? Czy będziemy dawali mia-
stu argumenty do likwidacji Nas 
samych? Scenariusz na likwidację 
gminy został już napisany. Mówiąc 
w żargonie piłkarskim „piłka jest 
po stronie wójta”.

 �Radni Razem dla Gminy Lubin

Wójt Tadeusz Kielan postanowił stworzyć tzw. aglomerację kanalizacyjną wspólnie ze spółką miejską MPWiK.
Ma polegać na przesyłaniu ścieków gminnych do miasta.

Czy likwidacja gminy już się rozpoczęła?
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Minister skarbu rozważa 
wprowadzenie zmian 
na rynku spółek Skarbu 
Państwa. Wiąże się to 
wiązało ze zmianami 
w ministerstwie 
kierowanym przez 
Dawida Jackiewicza.

W ciągu dwóch tygodni mini-
ster skarbu ma przedstawić na 
posiedzeniu rządu koncepcję 
powołania nowej struktury, która 
w zamyśle ma zastąpić resort 
skarbu państwa i usprawnić za-

rządzania spółkami z udziałem 
skarbu. 
Z dostępnych informacji wyni-
ka, że nowym podmiotem może 
być rządowa agencja lub spółka 
akcyjna skupiająca w swoim pa-
kiecie państwowe lub zależne od 
państwa firmy. Rozważa się, aby 
pod nadzorem nowej instytucji 
znalazły się m.in. KGHM, LOT, 
GPW, Totalizator Sportowy, PZU 
oraz kilkanaście innych dobrze 
rozpoznawalnych polskich ma-
rek. Szacuje się, że Polsce jest 
około 140 firm, które mogłyby 

się znaleźć w nowej strukturze. 
Połączenie siły ma sprawić, że 
będzie lepszy nadzór, a zarazem 
zarządzanie. Docelowo wartość 
firm ma wzrastać, a co za tym 
idzie dadzą one dodatkowe docho-
dy dla budżetu państwa w postaci 
np. dywidendy. 
Minister skarbu Dawid Jackiewicz 
przekazując informacje o tych pla-
nach nawiązał do KGHM. – Nie 
wykluczamy zwiększenia udziału 
skarbu państwa w KGHM. Nie 
chcemy dopuścić do wrogiego 
przejęcia w przyszłości.

W niedzielę miał miejsce 
Bieg Dinusia, w którym 
wzięło udział blisko 
300 małych biegaczy. 
Maluchy w wieku od 
3 do 9 lat stanęły na 
starcie na różnych 
dystansach. Trasy dla 
młodych lekkoatletów 
wyznaczono w Parku 
Wrocławskim. 

Eliminacje miały miejsce 
przed południem. Ci, którzy 
je wygrali stanęli na starcie 
w  finałach. Najmłodsi mieli 
okazję wzięcia udziału w za-
wodach przeprowadzonych na 
takich samych zasadach jak dla 
dorosłych – ogromna brama 
startowa, zestawy startowe na 
powitanie, otrzymali medale 
okolicznościowe. Udział w biegu 
Dinusia to niecodzienna okazja, 

by zaszczepić w maluchach 
chęć uprawiania sportu i zdro-
wą rywalizację. Udziałem 
w wydarzeniu denerwowali się 
nie tylko najmłodsi, ale jak to 
zwykle bywa przede wszystkim 
ich rodzice i opiekunowie.
– Mój syn pierwszy raz bierze 
dziś udział w takich zawodach 
– mówił tato 4–letniego Kacpra 
– Nie wiemy czy sobie poradzi. 
Mówi, że chce wygrać i chyba 
my bardziej się denerwujemy 
niż on sam – dodawał Dariusz 
z Lubina.
W najmłodszej kategorii podczas 
eliminacji najczęściej zdarzało się, 
że mali biegacze chcieli zmieniać 
kierunek biegu. Czuwano na trasie 
i pilnowano, by maluchy dobiegły 
do mety. Organizatorem wydarze-
nia było Stowarzyszenie Turystyki 
Pieszej “Wędrowiec” z Lubina.

 � (mm) 

Skarb państwa chce zwiększyć udział w KGHM

Firma musi być polska

r e k l a m a

Mali sportowcy i Bieg Dinusia
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Miedziowe Centrum Zdrowia 
otrzymało pieniądze na przepro-
wadzenie badań profilaktycznych, 
przesiewowych pod kątem wykry-
wania raka jelita grubego. Tym 
razem MCZ S.A. postarało się 
o dotację z dwóch źródeł: unijnego 
i ministerialnego. Projekt badań 
finansowany przez Ministerstwo 
Zdrowia nie jest nowością dla 
MCZ. Wcześniej wykonywano 
już badania profilaktyczne przy 
współpracy z ministerstwem. Po 
raz pierwszy MCZ postarał się 
o współpracę w ramach unijnych 
dotacji. W sumie z bezpłatnych 
badań, które będą realizowane 
w ramach tych dwóch projektów 
będzie mogło skorzystać około 
6000 pacjentów w ciągu 2 lat.
Jak mówią statystyki śmiertelność 
spowodowana przez nowotwór 
raka jelita grubego znajduje się na 
drugim miejscu na liście. Wczesne 
wykrycie schorzenia daje szansę 
na wyleczenie i uniknięcie tra-
gicznych konsekwencji. Badanie 
kolonoskopowe nie należy do 
lubianych przez pacjentów i być 
może bywa krępujące, ale nie ma 
innej możliwości skontrolowa-
nia jelita grubego od środka, jak 
wprowadzenie przez odbyt przy 
odpowiednim znieczuleniu sondy, 
która pozwala lekarzowi dokład-
nie obejrzeć ściany tego organu. 
MCZ postarał się już dawno, by 
pracownie gastroenterologiczne 
prowadzące te badania zapewniały 
pacjentom odpowiednią intymność 
i komfort.

Kryteria, według których można 
wpisać się w grupę osób objętych 
badaniem w obu programach 
nakładają się. Program finanso-
wany przez Ministerstwo Zdrowia 
skierowany jest do osób między 
50 a 65 rokiem życia. Badaniu 
mogą poddać się również ci, którzy 
skończyli 40 rok życia, ale znaj-
dują się w grupie podwyższonego 
ryzyka. Grupę taką stanowią ci, 
u których w rodzinie chorowała 
choć jedna osoba na nowotwór 
jelita. Chodzi o pokrewieństwo 
w pierwszej linii, a więc rodzice, 
dzieci lub rodzeństwo. W kryteria 
kwalifikujące do badania wpisują 
się też pacjenci w przedziale wie-
kowym od 25 do 65 roku życia, 
pochodzący z rodziny HNPCC lub 
FAP. W tym przypadku wymagane 
jest skierowanie lub potwierdzenie 
z poradni genetycznej. Każdy kto 
chce skorzystać z badania w ra-
mach tego projektu może to zrobić, 
bowiem seria kontroli już ruszyła. - 
Wystarczy zgłosić się do rejestracji 
w Lubinie, Głogowie i Legnicy. 
W tej chwili może się okazać, że na 
badanie trzeba poczekać kilka dni. 
To początek programu, ale później 
będziemy badali z dnia na dzień 
– zapewnia Piotr Milczanowski, 
prezes zarządu MCZ S.A.
W ramach programu finansowane-
go ze środków unijnych badaniom 
mogą poddać się pacjenci w wieku 
55- 64 lata. Cykl kierowany jest do 
osób aktywnych zawodowo z sub-
regionu legnicko - głogowskiego 
i powiatu górowskiego. 
- Program unijny fizycznie ruszy 
1 października. Jest to tak duże 
przedsięwzięcie, że musimy naj-
pierw dokupić sprzęt i dostosować 
jeszcze jedno pomieszczenie – 
informuje Piotr Milczanowski.
Wszystkie badania i związane 
z nimi lekarstwa są bezpłatne. 
Pacjent nie ponosi żadnych kosz-
tów. Więcej informacji na temat 
badań w ramach projektu od Mini-
sterstwa Zdrowia można uzyskać 
pod numerem telefonu 76 846 03 
21. Odpowiedzi na temat badań 
w ramach dotacji unijnych będą 
udzielane tuż przed rozpoczęciem 
cyklu, a więc przed 1 października.

Bezpłatna profilaktyka raka jelita grubego

Badania dla 6 tys. osób w MCZ. S.A.
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. zrealizuje dwa programy bezpłatnych badań 
profilaktycznych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego. W sumie z kontroli 
może skorzystać blisko 6 000 osób z całego subregionu legnicko–głogowskiego. 
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Na 65 biegu mieliśmy przyjemność przywitać 
Keith Whitaker, który przyjechał do nas 
z Wielkiej Brytanii, kolebki biegów parkrun. 
150-ty bieg zaliczył Tim Whitaker z Bradford.

Najciekawsze w organizowanych biegach parkrun jest to, że nigdy 
nie wiemy kto nas odwiedzi ale zawsze można się spodziewać 
biegaczy z całego świata. – twierdzi koordynaror biegów w Lubinie 
Andrzej Sowa
107 biegów ma na swoim koncie Victoria Jordan z Bradford 
(Anglia), która zaliczyła pierwszy bieg w Polsce. Wszystkim 
zagranicznym gościom dziękujemy za udział w Lubinie i zapra-
szamy na kolejne biegi.
Odwiedził nas również Gerard Gatek z Częstochowy. Był to 
jego 148 bieg a rozpoczynał swoją przygodę biegową parkrun 
w  Evesham. Dziękujemy również za udział jako wolontariusz.
Wracają po wakacjach na biegi parkrun nasi stali uczestnicy: 
rodzina Rudziewiczów, Żukiewiczów, Sutorów i innych a Ryszard 
Badecki był naszym debiutantem.
Jak można się domyślać było to wspaniałe i wesołe spotkanie 
biegowe przy pięknej słonecznej pogodzie. Brakowało tylko 
Ciebie a więc zapraszamy na kolejny sobotni bieg.
Więcej informacji na: www.parkrun.pl/lubin. 

Delegacja z Wielkiej
Brytanii na 65 biegu
Parkrun

Na pierwsze punkty 
w nowym sezonie 
będziemy musieli jeszcze 
poczekać. Po Vistalu Gdynia 
punkty z Lubina wywozi 
Pogoń Baltica Szczecin.

Przed spotkaniem miała miejsce 
miła uroczystość. Druga trener 
Metraco Zagłębia Lubin Renata 
Jakubowska została odznaczona 
jako zasłużona dla Województwa 
Dolnośląskiego. Władze samorządu 
wojewódzkiego doceniły szczególny 
wkład w rozwój i promocję regionu. 
Odznakę wręczył były wicemarsza-
łek, obecnie Radny Województwa 
Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda.
Po półtorej minucie gry naprzeciw 
siebie stanęły Moniki – Wąż i Gło-
wińska. Ta druga okazała się lepsza, 

wykorzystując rzut karny i otwierając 
wynik spotkania. Po drugiej stronie 
natomiast karnego nie wykorzystała 
Żana Marić. Jej rzut obroniła Adrian-
na Płaczek. Chwilę później Monika 
Głowińska zdobyła swoją drugą 
bramkę, a kolejną dołożyła Kamila 
Szczecina i przy 0:3 o czas popro-
siła Bożena Karkut. Niestety nie 
przyniosło to zamierzonego efektu, 
bo miedziowe wciąż pozostawały 
bez bramki, rywalki miały ich na 
swoim koncie pięć. Pierwsza bramka 
dla Zagłębia padła dopiero w 10. 
minucie za sprawą Juliany Malty. To 
jednak nie mogło osłodzić humorów 
miedziowych, gdyż już w pierwszej 
fazie meczu popełniły one mnóstwo 
niewymuszonych błędów. Kibice 
przecierali oczy ze zdumienia, kiedy 
po niespełna kwadransie na tablicy 

wyników było 1:9. Drugą bramkę 
lubinianki zdobyły w 15. minucie 
i poszły za ciosem. Chwilę później 
mieliśmy 5:9 i zaczęły odżywać 
nadzieje. Pod koniec pierwszej 
połowy miedziowe rzuciły nawet 
bramkę w podwójnym osłabieniu, 
ale w zdecydowanej lepszej sytuacji 
przed drugą częścią spotkania były 
przyjezdne. Jeszcze przed przerwą 

przewaga Pogoni urosła do rozmia-
rów do tej z początkowej fazy meczu.
Podopieczne Bożeny Karkut na 
początku drugiej połowy zmniej-
szyły straty do pięciu bramek, ale 
zdecydowanie lepiej na parkiecie 
wciąż prezentowały się szczeci-
nianki. W 42. minucie o czas po-
prosił sztab szkoleniowy Zagłębia. 
Na tablicy było wówczas 14:22 
i szanse gospodyń na zwycięstwo 
były minimalne. Stopniały do zera 
niedługo później, kiedy było 17:26 
w 48.minucie. Pogoń wygrała bardzo 
pewnie i zasłużenie.
Metraco Zagłębie Lubin – SPR 
Pogoń Baltica Szczecin 24:30 (9:16)
Zagłębie: Wąż, Maliczkiewicz – 
Grzyb 4, Mączka , Semeniuk 1, 
Trawczyńska 1, Buklarewicz 5, 
Wiertelak , Ważna , Walczak 2, Ma-
rić 1, Belmas , Premović, Jochymek 
2, Malta 4, Milojević 2, Belmas 2.
Pogoń: Płaczek, Krupa – Jedziniak, 
Szczecina 4, Cebula 4, Głowińska 
2, Da Silva, Wierzbicka 1, Buratto, 
Costa , Koprowska , Królikowska 3, 
Bancilon 5, Zimny 2, Zawistowska 
5, Kochaniak 2, Yashchuk 1, Noga, 
Brochardo 1.

Kolejne stracone punkty 
z Pogonią Szczecin
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Nafciarze wyjechali 
z Lubina z kompletem 
punktów. Nasza drużyna 
zaliczyła pierwszą 
porażkę w sezonie. 

Zagłębie w swoim stylu rozpoczęło 
spotkanie. Było dynamicznie i ofen-
sywnie. Do takich widowisk kibice 
już się przyzwyczaili i nie kryją, że 
cieszy oko kiedy zawodnicy dają 
z siebie wszystko, aby zakończyć 
spotkanie z jak najlepszym wyni-
kiem bramkowym. Niestety w piątek 
w meczu z Wisłą Płock mimo ofen-
sywności nie udało się doprowadzić 
do wygranej, a nawet remisu. Trzeba 
powiedzieć, że bramka gości, choć 
z nie najlepiej broniącym bramka-
rzem Wisły Sewerynem Kiełpinem, 
była jak zaczarowana. Gości przed 
utrata pierwszej bramki uratował słu-
pek – solidnie zadzwonił po strzale 
Guldana. Potem było jeszcze sporo 
okazji, ale to goście w 26 minucie 

po faulu Guldana stracili z rzutu 
karnego pierwszego gola. W sumie 
można powiedzieć, że ta strata była 
niepotrzebna, bo nasz bramkarz 
Martin Polacek spisał się na medal, 
a strzelający trafił w słupek. Niestety 

mimo pudła doszło do dobitki przez 
niepilnowanego Merebaszwiliego. 
Utrata bramki nie zraziła piłkarzy 
Piotra Stokowca, już nie raz i nie 
dwa pokazywali, że nie da się 
u nich złamać ducha walki. Zaczęli 
intensywniej „pukać” w pole karne 
przeciwnika. Przez cały mecz 
Wisła musiała się solidnie gim-
nastykować, aby powstrzymywać 
piłkarzy zagłębia, którzy co chwila 
tworzyli dogodne sytuacje. 
Tymczasem w trzy minuty po 
karnym nasza drużyna straciła 
drugą bramkę. Po utracie futbo-
lówki nafciarze dzięki Patrykowi 
Kunowi zdobyli drugiego gola. 
Kibice wyrazili swoje duże nieza-
dowolenie z takiego obrotu sprawy. 

Zeszli z przodka, aby po chwili 
powrócić i zapalić race świetlne. 
Kilka z nich trafiło na boisko. Nie 
było to najładniejsze zachowanie, 
bo klubowi grozi teraz solidna kara 
finansowa, zwłaszcza, że po meczu 

wszystko było już w jak najlepszym 
porządku i były podziękowania dla 
drużyny za walkę. Ta walka miała 
kilka odsłon. Zagłębie było bardzo 
ofensywne, aż w 71 minucie wyni-

ka na 1:2 ustalił Lubomir Guldan. 
Niestety więcej bramek dla naszej 
drużyny już nie wpadło, mimo 
tego, że wszyscy piłkarze bardzo 
starali się to osiągnąć. Nie pomogła 
również gra w doliczonym czasie. 
W spotkaniu warto zwrócić uwagę 
na sędziów. Oglądając spotkanie 
z trybun dało się dostrzec sporo 
błędów. Wśród nich dwie „ręki” 
piłkarzy Wisły w swoim polu kar-
nym. Sędziowie ich nie widzieli, 
albo uznali, że były przypadkowe. 
Z punktu, w którym mecz obser-
wował nasz fotoreporter te dwie 
ręki nie wyglądały przypadkowo. 
Wątpliwości co do sędziowania by-
ło więcej zwłaszcza przy faulach, 
jednak punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia i należy przyjąć, 
że sędzia główny był bliżej każdej 
sytuacji i niewątpliwie widział 
wszystko lepiej. 

KGHM Zagłębie Lubin: Martin 
Polacek – Dorde Cotra, Lubomir 
Guldan, Jarosław Jach, Jakub 
Tosik, Jarosław Kubicki, Łukasz 
Piątek, Krzysztof Janus, Jan 
Vlasko (46’ Martin Nespor), Łu-
kasz Janoszka (66’ Deimantas 
Petravicius), Michal Papadopulos 
(81’ Arkadiusz Woźniak).  

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin – 
Cezary Stefańczyk (77’ Kamil Syl-
westrzak), Przemysław Szymiński, 
Tomislav Bozić, Patryk Stępiński, 
Dominik Furman, Maksymilian 
Rogalski, Giorgi Merebaszwili (64’ 
Arkadiusz Reca), Dominik Kun, 
Dimitar Iliew, Siergiej Kriwiec 
(78’ Piotr Wlazło).

Żółte kartki: Łukasz Janoszka, 
Michal Papadopulos, Lubomir 
Guldan (Zagłębie) oraz Patryk 
Kun (2 żółte i czerwona), Do-
minik Furman (Wisła).

Sędzia: Paweł Gil (Lublin).

N strzelnicy kulowej 
“Przylesie” odbędą 
się XXII Indywidualne 
Strzeleckie Mistrzostwa 
Powiatu Lubińskiego. 
Zaplanowano dwie 
konkurencje: pistolet 
i karabin sportowy.

Początek strzeleckich zmagań 
zaplanowano na godzinę 9:30. 
O miano mistrza powalczą 
zawodnicy i zawodniczki z Od-
działów i Spółek KGHM Polska 
Miedź S.A., gmin, sołectw, 
działających w strukturach 
powiatu lubińskiego klubów 
strzeleckich, działających 
w strukturach Zarządu Rejono-
wego LOK w Lubinie oraz osoby 
strzelające indywidualnie, które 
zamieszkują na terenie Powiatu. 
Każda z Gmin może wystawić 
po osiem zawodniczek i zawod-
ników, z czego 4 osoby strzelają 
pistolet i cztery karabin.

W trakcie zawodów przewidzia-
ne są trzy rodzaje konkurencji:
KSP – karabinek sportowy – 
strzelanie z odległości 50 m, 30 
strzałów ocenianych
PSP – pistolet sportowy – strzela-
nie z odległości 25 m, 30 strzałów 
ocenianych
VIP – karabinek sportowy – 
strzelanie z odległości 50 m, 10 
strzałów ocenianych
Najlepsi w kategorii OPEN otrzy-
mają puchary ufundowane przez 
Starostę Lubińskiego – Adama 
Myrdę. Wójt Tadeusz Kielan 
ufundował puchary dla najlep-
szych strzelców z kategorii pi-
stolet i karabin zamieszkałych na 
terenie gminy Lubin. Burmistrz 
Ścinawy – Krystian Kosztyła 
nagrodzi najlepsze zawodniczki 
i zawodników z Gminy Ścinawa. 
Władysław Bigus jako wójt  Gmi-
ny Rudna nagrodzi najlepszych 
strzelców z obrębu swojej gminy.

 � (rm)

Znamy już terminarz tegorocznych Mistrzostw Polski Kobiet 
w Rugby 7. W rozgrywkach po raz pierwszy weźmie udział żeńska 
drużyna rugby z Lubina. Miedziowe Rugby Lubin zainaugurują sezon 
już w najbliższą sobotę, 17 września, podczas I Turnieju MPKR7 
w Gietrzwałdzie k. Olsztyna.
- Na ten moment czekaliśmy od dawna! Od początku funkcjonowania 
klubu na treningi uczęszczało kilka dziewczyn, jednak nigdy na 
tyle dużo, by móc stworzyć dla nich odrębną sekcję. Z biegiem 
czasu dziewczyny albo się poddawały, albo zasilały szeregi klubów 
z Wrocławia czy Rudy Śląskiej, by tam podczas turniejów zdobyć 
cenne boiskowe doświadczenie – tłumaczy Tomasz Nimczyk, prezes 
Klubu Rugby Miedziowi Lubin.
Na zdjęciu od lewej drużyna rugby 7: Marcelina Falkiewicz, Paulina 
Kucia, Barbara Kocur, Patrycja Sierżanowska

Dominowali na boisku, ale przegrali, po karnym i pechowej bramce po błędzie 

Niespodziewana porażka Jadą walczyć!

Wystrzelają mistrza powiatu lubińskiego

W niedzielę na strzelnicy
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Baran 21.03-20.04
Doskonały moment na podno-
szenie kwalifikacji.  W pracy, 
zamiast spierać się o szczegó-
ły, wyznacz sobie cel i tempo, 
w którym będziesz do niego 
dążyć. Warto podwyższyć so-
bie poprzeczkę, poszerzyć ho-
ryzonty ucząc się, podróżując 
i zawierając nowe znajomości. 
Szansa na miłość. Jeśli Ci na 
czymś mocno zależy, zagraj 
va banque.

Byk 21.04-21.05
Obowiązki będą się przeplatać 
z rozrywkami i przyjemno-
ściami, więc z nich korzystaj. 
Twój atut teraz to dobra ocena 
sytuacji oraz umiejętność 
prowadzenia dialogu. Szan-
sa na pomnożenie majątku. 
W związkach miła codzien-
ność. Idź za ciosem. Lepiej 
grzeszyć i potem żałować niż 
żałować, że się nie grzeszyło.

Bliźnięta 22.05-20.06
Czas dobrych kontaktów 
z otoczeniem i okazji do inte-
resujących spotkań. Szykuje 
się jednak spiętrzenie obo-
wiązków. Zachowaj rozsądek 
w finansach. W związkach 
możliwe są spięcia. Uporząd-
kuj swoją przestrzeń, znajdź 
sobie coś, co Cię wyciszy. 

Rak 21.06-22.07
Przygotuj się na przypływ 
obowiązków, by uporać się 
z zaległościami. Jeśli chcesz 
coś zmienić lub poprawić, to 
odpowiedni czas na decyzję. 
Propozycje dające możliwość 
rozwoju warte są, by potrakto-
wać je poważnie. Jeśli nie mo-
żesz wybrać między dwiema 
możliwościami, może warto 
zastanowić się nad trzecią.

Lew 23.07-22.08
Czas ustalić priorytety, zre-
zygnować z tego, co Cię roz-
prasza. Stosunki z otoczeniem 
nabiorą większej harmonii. 
W związkach pozytywne 
wibracje, dla singli szansa na 
miłość. Znajdziesz rozwiąza-
nia spraw, które nurtują Cię od 
dłuższego czasu.

Panna 23.08-22.09
Współpracuj tylko z tymi, 
z którymi naprawdę dobrze 
Ci się układa. Receptą na 
sukces będzie spokój, roz-
sądne roskładanie sił oraz 
metoda złotego środka. Za 
ciosem załatw wszystkie pilne 
i ważne sprawy. Nie trać sił na 
wyważanie otwartych drzwi. 
Bądź ostrożny za kierownicą. 
Pieniądze idą do Ciebie. 

Waga 23.09-23.10
Przeanalizuj swoje postępy 
w ostatnich miesiącach i zde-
cyduj się na zakończenie tych 
spraw, które nie przyniosły 
Ci spodziewanej satysfakcji. 
W sercowych sprawach przy-
jemne ożywienie. Samotni 
znajdą to, czego szukają. Nie 
wszystkie zmiany udaje się 
przeprowadzić z dnia na dzień. 
Do niektórych trzeba powoli 
dojrzeć.

Skorpion 24.10-21.11
Drobne problemy w mobilizacji 
do większego wysiłku. Staniesz 
się teraz mistrzem w zabiegach 
dyplomatycznych. W finansach 
oczekiwana poprawa. Czas bo-
gaty w kontakty towarzyskie. 
Szansa na miłość. Jeśli masza 
za sobą jakieś uczuciowe roz-
czarowanie, metodą na ranę 
w sercu jest...nowe zaintere-
sowanie. 

Strzelec 22.11-21.12
Zawodowym i finansowym 
planom towarzyszy duża 
energia. Zastanów się czego 
pragniesz. Nie słuchaj in-
nych i nie myśl co wypada. 
To Twoje życie! Moższesz 
śmiało podpisywać umowy 
lub inwestować pieniądze. 
Dopisze Ci także apetyt na 
miłość. Warto go zaspokoić!

Koziorożec 22.12-19.01
Czas realizacji planów oraz 
odkrywania nowych per-
spektyw rozwoju. Zrób coś, 
co przyniesie Ci satysfakcję. 
Znajdzie się miejsce i czas na 
trochę rozrywek. Daj szansę 
miłości- doda Ci energii. 
Wspaniały moment na roz-
wój osobisty i nawiązywanie 
kontaktów. 

Wodnik 20.01-18.02
Aby stusunki z otoczeniem się 
poprawiły, pora na rozmowę. 
Masz szansę poprawić błędy. 
Im szybciej, tym lepiej. Efek-
ty Twojego działania będą 
wprost proporcjonalne do 
zaangażowania, które włożysz 
w pracę. Życie towarzyskie 
rozkwitnie. Od tego, co o sobie 
myślisz zależy, jak dalego 
zajdziesz.

Ryby 19.02-20.03
Z uwagi, że podzielność uwagi 
nie jest Twoją mocną stroną, 
spośród wielu spraw wybierz 
najważniejsze i poświęć im 
maksimum uwagi. Staran-
nie planuj wydatki. W sercu 
przetasowania- możliwe są 
nieporozumienia. Unikaj 
bezsensownych sprzeczek.
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śnia
Oliver
Hardy

dziew-
częcy
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