Kto na
senatora?

Kapitalny remont
świateł!

Wymieniono sygnalizatory. Prowadzone są prace
związane z ich zasilaniem, które od lat stwarza
poważne problemy.

Za dwa tygodnie po raz
pierwszy w wyborach
bezpośrednich do
senatu wejdzie
kandydat, który otrzyma
najwięcej głosów.
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A jednak w tym roku!

Lubińscy kierowcy po raz kolejny zostaną wystawieni na
ciężką próbę. Od dzisiaj miasto zamyka część ul. Kościuszki. To kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku gruntownej
modernizacji ulicy.
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Andrysiak: Emeryt bylsł kpiej Miedzi. Teraz związkom potrzebny
kiedy pracował w Po wykupienia deputatu węglowego
już nie jest. Chcemy

str. 2

Pół miliarda
dla pracowników!
Kup pan

szpital
reklama

Na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi,
a realizowane przejęcie szpitala prze
spółkę RCZ już skutkuje zwolnieniami
pracowników dawnego ZOZ. Powiat chce
sprzedać posiadane udziały. Kto je kupi?
Nie wiadomo...

str. 3
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2 mld zł - tyle chcą związkowcy za węgiel
Związkowcy żądają 60 tys.
zł, KGHM proponuje 15 tys. zł,
a emeryci uważają, że 18 tys.
zł to godna wszystkich oferta.
W negocjacjach uczestniczył
poseł Grzegorz Schetyna.
Zarząd KGHM nie chce
stosować skrajnych rozwiązań
i jednostronnie wypowiadać
Układ Zbiorowy Pracy.

Schetyna spokojnym
krokiem wszedł do
KGHM,
z uśmiechem przywi
tał się
z ochroną po czym
wspierał
emerytów w rozmow
ie
z zarządem spółki.

emat znany jest od lat i można
go określić reliktem minionej
epoki, kiedy coś się należało i już. Dzisiaj zapisy sprzed lat
jeszcze pokutują w wielu firmach
uniemożliwiając wprowadzanie
nowoczesnych systemów wynagradzania. KGHM nie należy do
wyjątków. Wśród przykładów
„zaszłości” jest deputat węglowy. – Chcemy wykupić ten deputat od obecnych pracowników
i emerytów. Proponujemy 15 tys.
zł – mówi Herbert Wirtth, prezes
KGHM. Dla firmy jest ekonomiczny sens jeżeli zrobi to jednorazowo. Wypłata w proponowanej
kwocie kosztowałaby KGHM
ponad pół miliarda złotych. Sprawa jednak nie jest taka prosta bo
związkowcy nie chcą rozmawiać z
zarządem o takich pieniądzach. –
– Realna kwota to 60 tys. zł wylicza
Józef Czyczerski, lider Solidarności.
W całości jej wartość to ponad 2
mld zł! W KGHM przekonują, że
suma proponowana przez związkowców wzięta jest z sufitu.
W sprawę włączają się jeszcze
emeryci – dawni pracownicy
KGHM. – Godną sumą dla każdego jest 18 tys. zł – mówi Henryk Andrysiak, prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
przy KGHM. Emeryci, których
stowarzyszenie skupia ponad 3

tys., dają związkom zawodowym
w KGHM jasno do zrozumienia – oddzielcie nasze sprawy od
spraw pracowników i poprzyjcie
nasz postulat w sprawie emeryckiego węgla. Aby Zarząd KGHM
osiągnął wstępne porozumienie z
emerytami konieczna było wsparcie posła Grzegorza Schetyny.
– Zmiany Układów Zbiorowych
Pracy zawsze są trudnymi decyzjami. Pomysł który chce zrealizować Polska Miedź w sprawie
deputatu węglowego jest bardzo
ciekawy, ale muszą go najpierw
zaakceptować pracownicy. Nasze
rozmowy zmierzały do przeprowadzenia referendum, w którym
pracownicy odpowiedzą na pytanie czy chcą jednorazowo dostać
pieniądze za węgiel, czy zostać na
obecnych zasadach.
Z propozycji referendum zadowoleni są emeryci. Martwi ich jednak
postawa związków zawodowych.
– My nie możemy głosować w referendum bo nie jesteśmy już pracownikami KGHM, a w osiemdziesięciu procentach jesteśmy
za jednorazową wypłatą. Andrysiak z żalem mówi - emeryt był
potrzebny związkowcom, kiedy
pracował w Polskiej Miedzi. Teraz
związkom potrzebny już nie jest.
Chcemy aby związki zgodziły się
na nasze postulaty.

Pół miliarda
dla pracowników!
„Szóstka” na ZG Rudna

reklama

Czterech rannych górników
W Zakładach Górniczych Rudna, 1100 metrów pod ziemią doszło do wstrząsu.
W czwartek wieczorem,
o godzinie 20.51 odnotowano wstrząs o sile górniczej „szóstki”. W rejonie
zagrożenia przebywało
siedmiu górników, czterech
z nich odniosło rany. Na
szczęście własnymi siłami
zdołali wydostać się z nie-

bezpiecznego miejsca.
- Rannych odwieziono do
szpitali w Lubinie i Głogowie
– powiedział nam Dariusz
Wyborski, rzecznik prasowy
KGHM. - Dwóch z nich już
wróciło do domów, dwóch
musiało zostać na oddziałach szpitalnych.

Na szczęście urazy jakie
odnieśli górnicy nie zagrażają ich życiu.
- To ogólne potłuczenia,
rany głowy i kręgosłupa
szyjnego – dodaje Wyborski.
- Nie są to jednak poważne
rany.

(pit)

redakcja@lubinextra.pl
Cieszy mnie, że nasza mejlowa
skrzynka zgromadziła sporą
ilość wiadomości z propozycjami tematów. Okazało się,
że nasz pomysł z drogowym
ABC był strzałem w dziesiątkę, bo mamy kolejne zgłoszenia drogowych tematów. Jak
się okazało nie udało się Nam

ustrzec przed błędami. Wśród
nich przekręciłem nazwisko
Jacka Głomba, dyrektora Teatru Modrzejewskiej, za co
przepraszam.
Mamy pierwszego laureata prawidłowego rozwiązania krzyżówki! Gratuluję, bo z czytelniczych doniesień wynikało, że nie

było łatwo.
Zapraszam do lektury trzeciego
numeru i polecam nasze dwa
internetowe adresy:
www.lubinextra.pl
oraz redakcja@lubinextra.pl.

Piotr Krażewski

redaktor naczelny LubinExtra!

Wydawca: ProjektMedia Piotr Krażewski, NIP 692-124-10-03, REGON 390991847, EDG 001909; Druk: LUBPRES
DRUK, Zielona Góra, Lubin Extra! Redaktor naczelny: Piotr Krażewski – redakcja@lubinextra.pl, GSM 603-535-338; opracowanie graficzne: Katarzyna Wieczorek, Reklama: GSM 609-736-704, reklama@lubinextra.pl; www.lubinextra.pl Listy
tradycyjne adresować na: LubinExtra!, Skr. Poczt 110, 59-300 Lubin.
Nakład 10 000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, tekstów sponsorowanych. Przedruk i kopiowanie tekstów wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego LubinExtra! Cytowanie fragmentów dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.
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Czy sprzedaż Regionalne Centrum Zdrowia nie ograniczy dostępu do opieki zdrowotnej?

Panie, kup pan

Szpital!
ZOZ został zamieniony na
spółkę o nazwie Regionalne
Centrum Zdrowia, ale powiat
rządzony przez Lubin 2006 nie
chce być jej 100-procentowym
właścicielem. Szuka kupca.

W

ładze powiatu już w czasie
przekształcania szpitala
wspominały, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie
MCZ i szpitala na Bema w jeden
organizm. Czy rozmowy zostaną
sfinalizowane wykupem tego nie
wiadomo, a do ewentualnego
finału bardzo długa droga. Na razie
jest więcej pytań niż odpowiedzi,
a realizowane przejęcie szpitala prze
spółkę już skutkuje zwolnieniami
pracowników dawnego ZOZ. –
Zmniejsza się zatrudnienie, pogorszy się jakość usług medycznych.
Nikt nie zagwarantuje, że lubinianie
nie będą musieli jeździć do innych

miast. W uchwale nie wiemy nawet
komu zarząd powiatu chce sprzedać
udziały szpitala. Pewnie dowiemy
się jak zwykle po fakcie – mówi Tadeusz Maćkała, powiatowy radny.
Elżbieta Gruszczyńska radna Platformy Obywatelskiej przekonywała,
że jeżeli zapadnie decyzja o zbyciu
udziałów RCZ, to radni nie będą się
już więcej szpitalem zajmowali. Były
dyrektor ZOZ w Lubinie, Leopold
Marchewka z SLD jest pewien –
Jeżeli to sprzedacie to będzie mniej
łóżek. MCZ nie weźmie tego szpitala
z otwartymi rękami. Marchewka
dał do zrozumienia, że należąca do
KGHM placówka daje radę dlatego,

Herbert Wirth odebrał nagrodę z rąk Jana Krzysztofa Bieleckiego.
Najbardziej efektywną
Europy ŚrodkowoN
Index firmą
Wschodniej wybrano KGHM.

a przyznanie KGHM szczególnego wyróżnienia wpływ
miały m.in. zmniejszenie
kosztów i polepszenie wydajności. Ponadto kapituła nagrody
Index of Success doceniła aktywność KGHM w takich obszarach,
jak ochrona środowiska, sponsoring kultury i sportu, działalność
charytatywna i wspieranie lokalnej społeczności.
Herbert Wirth, prezes KGHM
Polska Miedź SA odebrał nagrodę z rąk Jana Krzysztofa Bieleckiego, przewodniczącego Rady
Gospodarczej przy premierze
i szefa kapituły nagrody Index

of Success. - To dla nas bardzo
ważne wyróżnienie. Cieszę się,
że realizacja naszej strategii przynosi tak dobre efekty – mówił
podczas wręczenia wyróżnienia
prezes Polskiej Miedzi.
Zestawienie dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Deloitte zaprezentowano podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Z przygotowanego raportu wynika, że przychody w 2010 roku
500 firm wyniosły łącznie około
612 mld euro. To o ponad 16 proc.
więcej niż rok wcześniej.

(pit)

To oni decydowali o nagrodzie:
Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Kapituły,
znej
Przewodniczący Rady Ekonomic
przy Premierze RP

Michael Barrington

tral
Prezes Zarządu, Deloitte Cen
Europe

Henryka Bochniarz

a
Prezes Zarządu, Konfederacj
IATAN
LEW
kich
Pols
ców
odaw
Prac

Jaroslav Hasca

Partner Zarządzający, Panta
Investments

reklama

Michał Kleiber

emia
Prezes Zarządu, Polska Akad
Nauk

Małgorzata Kołakowska

ki
Prezes Zarządu, ING Bank Śląs

Paweł Lisicki

Redaktor naczelny, dziennik
„Rzeczpospolita”

Ludwik Sobolewski

Giełda
Prezes Zarządu, Warszawska
ch
iowy
tośc
War
ierów
Pap

of Success
dla KGHM

reklama

Znalazł się w rankingu
500 największych
przedsiębiorstw z 19
krajów Europy ŚrodkowoWschodniej.

Leopold
Marchewka:
(SLD
)

Jeżeli to sprzedacie,
będzie mniej łóżek.
MCZ
nie weźmie tego szpit
ala
z otwartymi rękami.

że poza oddziałami szpitalnymi ma
bardzo dobrze rozwinięty pakiet
wielu innych usług w tym medycynę
pracy.
Zmęczony pytaniami i zarzutami
opozycji, zarząd powiatu skapitulował. – Jeżeli ktoś ma inny pomysł
to proszę mówić, podyskutujemy
i zmienimy uchwałę.
Uchwała o sprzedaży szpitala
została przegłosowana. Radni Lubin
2006 wzięli na siebie odpowiedzialność za ten czyn. Podkreślił to Maćkała, którego wyraźnie wzburzyło
zachowanie starosty i wspierających
go radnych. - Los szpitala na was
i na dzieci wasze!
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KGHM nie zapłaci w skali roku ponad 30 mln zł
Decyzja Trybunału
Konstytucyjnego
definitywnie zamyka
sprawę sporów
samorządów z Polską
Miedzią o opłaty od
podziemnych budowli.

W

Trybunał
Konstytucyjny:
Przepisy nie są
jednoznaczne więc
należy
je rozstrzygać na ko
rzyść
podatnika.

Polska Miedź

skali całego kraju rzecz dotyczy kilkunastu samorządów,
zarówno miedziowych jak i
węglowych. Suma podatków o której
się mówi przekracza 100 mln zł. Tylko
w Zagłębiu Miedziowym wynosi ona
ponad 30 mln zł. Lwia część tej kwoty
przypada gminie Polkowice, na której
terenie jest największe skupisko kopalń
i obiektów należących do KGHM.
Trybunał wyjaśniał, czy podziemne
wyrobiska są budowlami. Orzeczenie
jest jasne. Przepisy nie są jednoznaczne
więc należy je rozstrzygać na korzyść
podatnika.
- Pieniądze nam się przydadzą. KGHM
intensywnie inwestuje. Z samorządami
możemy rozmawiać na temat innego
sposobu wspierania ich budżetów.
Chcę, aby region dalej się rozwijał, ale

musi to być w zgodzie z przepisami
– powiedział Herbert Wirth, prezes
KGHM.
Trybunał ostateczne decyzje co do
stosowania podatków od wyrobisk
zostawił sądom. Nie jest wykluczone,
że samorządy będą jeszcze próbowały
utrzymać opłaty. Na razie wiadomo, że
do budżetu Polkowic wpływało ponad
20 mln zł z tytułu podziemnego podatku. Gmina i miasto Lubin straciły o
wiele mniej.
Uzasadnienie Trybunału powinno teraz spowodować zmianę w przepisach.
Jest jeszcze jeden problem. Górnicze
firmy, w tym KGHM będą mogły wystąpić do gmin o zwrot nadpłaconego
podatku. W KGHM nikt o tym głośno
nie mówi, ale spółki węglowe już liczą
jakie kwoty mogą otrzymać.

na wokandzie

reklama
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Tym razem remont ma trwać tylko kilka tygodni...

Zmieniły klimat

Dzieci całymi klasami pojadą na zielone szkoły, a w ramach w-f przez
cały rok będą miały zajęcia na basenie – KGHM realizuje program
promocji zdrowia.

A jednak
w tym roku!

N

owy rok szkolny dla
uczniów szkół podstawowych w Żukowicach, Kotli i Krotoszycach
rozpoczął się od nie lada
niespodzianki. Fundacja
Polska Miedź sfinansowała
wyjazd na „zielone szkoły”.
To kolejny element prowadzonego przez KGHM - Programu Promocji Zdrowia i
Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym.
Ustalenia co do wyjazdów
zapadały jeszcze w maju –

Obie oferty zostały przyjęte
przez wójtów i dyrektorów
szkół z entuzjazmem –
podkreśla Janusz Piątkowski. - Interferie zadbały
o wygodny, bezpieczny
transport dzieci, a także
o ich zdrowy i atrakcyjny
pobyt na miejscu.
Miejscami wypoczynku
były Argentyt w nadmorskich Dąbkach oraz
Malachit w uzdrowiskowym
Świeradowie Zdroju. W sumie pojechało 145 dzieci.

Lubińscy kierowcy po raz kolejny zostaną wystawieni na ciężką próbę. Za kilka dni miasto
zamknie część ul. Kościuszki. To kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku gruntownej
modernizacji ulicy.

A

leja Niepodległości i Kościuszki to dwie równoległe
ulice w centrum miasta. Wyłączenie którejkolwiek z ruchu,
oznacza dla zmotoryzowanych
poważne utrudnienia. I na nie
właśnie trzeba się przygotować
w przypadku ul. Kościuszki. Odcinek od skrzyżowania ul. Paderewskiego do Księcia Ludwika zo-

stanie okresowo zamknięty. Prace
potrwają kilka tygodni- wyjaśnia
Krzysztof Maj, rzecznik prezydenta Lubina. - Termin jest krótki.
Chcemy wykonać modernizację
do końca października.
Roboty przewidują wymianę
podziemnych sieci, wykonanie
drogi od podstaw wraz z pasem
zieleni i chodnikami.

Po zakończeniu prac kierowcy
powinni móc łatwiej wjechać
z ul. Kościuszki w Paderewskiego. - Skrzyżowanie zostanie
przebudowane i co najważniejsze zainstalowana zostanie tam
sygnalizacja świetlna – dodaje
Maj.
Zmianie ulegnie organizacja
ruchu, trzeba będzie uważać

na ul. bankowej która stanie się
dwukierunkową. Dwukierunkowy ruch zostanie również
wprowadzony na łączniku ul.
Księcia Ludwika z Kilińskiego
obok Starostwa Powiatowego.
Możliwy będzie również przejazd przez skrzyżowanie ul.
Kilińskiego z ul. Kościuszki na
wprost.

Ewa Cecylia
Stankiewicz:
Na program zielonyc
h szkół
przeznaczamy 250
tys. zł

Działam z Pasją!
lista nr 7
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Halina
kandydat na posła RP

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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Zbójeckim prawem opozycji i sił, które zabiegają o względy wyborców
jest wmówić im, że czarne jest białe...Nie pochwalam tego.

Polska w budowie?

TAK!

Rozmowa z Robertem Kropiwnickim (PO), posłem mijającej kadencji parlamentu.
To była dobra kadencja?
- Tak! Tylu inwestycji na terenie kraju jak i regionu nie było od czasów
kiedy po wojnie odbudowywano
Polskę. Mnie osobiście cieszy, że po
20 latach dyskutowania załatwiony
został temat dokumentacji na drogę
szybkiego ruchu - S3 z obwodnicą
Lubina włącznie.
Co z węglem brunatnym? Gminy
podnoszą alarm, że rząd ma plan
na odkrywkę…
- Uważam, że dzisiaj nie ma takiego zagrożenia, ale przyznam,
że był moment kiedy odkrywka
budziła poważne obawy. Lobby węglowe jest silne, ale nie
przewidziało, że mamy w Pol-

sce gaz łupkowy, który na kilka
dziesięcioleci rozwiąże problem
bilansu energetycznego kraju.
Na pewno dobrze, że wójtowie i
burmistrzowie pilnują lokalnych
spraw. Jako lokalni politycy stoimy po stronie mieszkańców,
lobbując przeciwko kopalni.
Uważam, że dzisiaj można już
spokojnie mówić, że kopalni odkrywkowej nie będzie.
Jest jednak problemem z ochroną złoża?
- Nie wyobrażam sobie aby miał
dotyczyć terenów zurbanizowanych. Trwają działania aby ten temat wcale się nie pojawił. Obecnie
rząd nie zajmuje się tą sprawą.

Platformie Obywatelskiej zarzuca się, że nic się w Polsce nie
dzieje…
- Takie jest zbójeckie prawo opozycji
i sił, które zabiegają o względy wyborców aby wmówić im, że czarne
jest białe. Jeżeli ktoś tak twierdzi
niech otworzy oczy i obejmie
spojrzeniem cała okolicę. Proszę
zobaczyć ile dróg się buduje i nie
mówimy tu tylko o autostradach,
ale i drogach istotnych dla nas. To
modernizowana obecnie ul. Paderewskiego. Odbywa są z udziałem
rządowej dotacji. Przykładem jest
również ul. Hutnicza.
Inne przykłady lokalnych inwestycji?

Kogo wybieramy?

- To choćby tzw. schetynówki, sportowe kompleksy Orlik. Bez rządowego programu ich budowa np. w
niezbyt zamożnej gminie Ścinawa
nie byłaby taka prosta. Gdyby nic
się nie działo nie byłoby też dokumentacji naszej trasy szybkiego ruchu z obejściem Lubina.
Jaki udział Polska będzie miała w
unijnym budżecie po 2013 roku?
- Jest duża szansa, że możemy
dostać nawet więcej niż obecnie.
To jest kwestia otwarta. Kiedy poznamy budżet Unii przyjdzie nam
negocjować ile wydamy na drogi,
kolej, dotacje dla przedsiębiorstw,
samorządów i inne formy wsparcia. Dzisiaj wstępnie możemy

mówić że kwota dofinansowania
sięgnie około 66 mld euro.
Startuje pan ponownie do Sejmu. Jakie są priorytety na kolejną poselską kadencję?
- Uruchomienie kolei pasażerskiej
dla LGOM i budowa S3, aby krajowa trójka nie była nazywana
śmierciostradą.
Jest to realne?
- Na wszystko trzeba czasu i pieniędzy. Teraz ten czas przyszedł
na S3. Na pewno między bajki
można włożyć, że ktoś samodzielnie załatwi temat tej drogi. Siłą jest
praca w zespole a ja do takiego
zespołu należę.
Dziękuję za rozmowę

sujemy na senatorów.
W tych wyborach inaczej gło
mniejszy i obejmuje
Nasz okręg wyborczy jest
icki, lubiński, legnicki.
powiaty głogowski, polkow
otrzyma najwięcej głosów.
Wygra ten kandydat, który

Za dwa tygodnie w niedzielę czeka nas ważne głosowanie. Po raz pierwszy będziemy
mogli w wyborach bezpośrednich wskazać osobę, która zostanie senatorem.

Jacek Głomb

Komitet Wyborczy Platformy
Obywatelskiej.
reżyser, dyrektor Teatru im.
Heleny Modrzejewskiej.
Bezpartyjny, będzie senatorem społecznym.

Dorota Czudowska

Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość.
Szef Ośrodka Diagnostyki
Onkologicznej w Legnicy.
Członek PiS. Społecznik.

Zenona Mielnikiewicz
Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej.
Lekarz laryngolog,
Członek SLD, prowadziła
oddział otolaryngologiczny
w MCZ.

Adam Myrda

Komitet Wyborczy Wyborców
Rafał Dutkiwicz.
Górnik mechanik, bezpartyjny, wieloletni związkowiec
w PeBeKa.

Wacław Demecki

Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe.
Założyciel Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Legnicy,
bezpartyjny.

wydarzenia
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Sygnalizacja będzie jak nowa. Przestanie szwankować z powodu deszczu.

Kapitalny
remont świateł!

Dariusz
Zajączkowski:

Sygnalizatory były stare
i nieszczelne. Prawie po każ
dym
deszczu wylewaliśmy z nic
h wodę.

Wymieniono sygnalizatory.
Prowadzone są prace związane
z ich zasilaniem, które od lat
stwarza poważne problemy.

P

roblem znany jest od
lat. Od 2007 roku
firma serwisująca
sygnalizację informowała
jej właściciela - Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, że jest źle,
a nawet bardzo źle. Dopiero w tym roku GDDKiA
zabezpieczyła w swoim
budżecie pieniądze na
kompleksowy remont
sygnalizacji koło kładki dla
pieszych na os. Przylesie.
Zakończono już wymia-

nę sygnalizatorów. - To
pierwszy etap tych prac –
informuje Dariusz Zajączkowski, kierownik rejonu
GDDKiA w Głogowie. –
Będzie kosztował 140 tys.
zł. Zajączkowski wskazuje
na przyczyny częstych
awarii. – Sygnalizatory
były stare i nieszczelne.
Prawie po każdym deszczu wylewaliśmy z nich
wodę. Nie muszę chyba
mówić co się dzieje, kiedy
zetknie się woda i prąd.

Ten problem przestanie
od dzisiaj istnieć. Nowe
oprawy, poza tym, że są
szczelne, oparto na nowoczesnych diodach LED.
Będą służyły długo a przepalanie im nie grozi.
W przyszłym tygodniu
drogowcy przystąpią do
kolejnego etapu modernizacji, który ma ostatecznie
wykluczyć awaryjność sygnalizacji na tym największym i zarazem najbardziej
obciążonym ruchem
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skrzyżowaniu w Lubinie.
– Wymienione zostanie
całe okablowanie – mówi
kierownik Zajączkowski.
– Przetarg już rozstrzygnęliśmy, prace potrwają około
dwóch tygodni.
Wszystkie roboty związane z wymianą zasilania
prowadzącego do każdego
z sygnalizatorów będą
prowadzone „pod ruchem”.
- Wyłączenia sygnalizacji
będą krótkie ale częste.
Kierownik ma nadzieję, że

w czasie prac nie okaże się,
że zdarzy się coś nieprzewidzianego. – Okablowanie
będzie przeciągane pod
ulicami. Część prac przewiduje również wykopy ale
poza jezdniami.
Jeżeli nie pojawią się
jakieś przeszkody z końcem
września kierowcy powinni
definitywnie zapomnieć
o problemach z awaryjną
sygnalizacją, bo będzie jak
nowa.

(pit)

...ale jest trzech nowych

Po raz drugi w tym roku
pracownicy KGHM wybierali
swoich przedstawicieli do
rady nadzorczej. Stało się
tak po tym jak Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie
dokonało wyboru wskazanych przez załogę pracowników Polskiej Miedzi.
W ocenie władz spółki
należało powtórzyć wybory.
Zostało to skrytykowane
przez największe centrale
związkowe, które nie wystawiły swoich kandydatów
uważając, że wcześniej-

szy wybór jest skuteczny.
W ocenie prawników wybory
należało powtórzyć. W rezultacie stanęło do nich trzech
przedstawicieli załogi - Lech
Jaroń, Maciej Łaganowski
i Paweł Markowski. Oni tez
zostali wybrani. – Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które zdecyduje czy kandydaci zostaną powołani do
rady zbierze się w możliwie
krótkim terminie – informuje
Dariusz Wyborski, dyrektor
departamentu PR w KGHM.

(pit)
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Żadna marka nie wprowadziła w tym roku tylu nowych modeli!

Veloster

tylne drzwi pasażera
ma tylko z prawej
strony

Hyundai

zaszalał

Elantra

różni się od
poprzedników. To
całkowicie nowy
samochód na nowej
płycie podłogowej

Nie lifting, a całkowicie nowe konstrukcje. W sumie jest ich pięć. Popyt jest olbrzymi. Powiedzmy tylko
tyle. - Hitem jest ix35 – mały suw przy którym trudno nadążyć z zamówieniami – mówi Arkadiusz
Wróbel, właściciel Salonu Hyundai w Lubinie.

i40

nowy przełomowy
model w segmencie D

H

yundai pokazuje, że potrafi szybko reagować
na potrzeby europejskiego rynku i dopasowuje
swoje modele do polskich
kieszeni. Przykładem może
być Elantra. Ten kompaktowy
sedan w wersji podstawowej
nie dość że wyróżnia się
stylistyką to w przypadku
konkurencji jego cena staje
się niezwykle interesująca
– zaczyna się od 59 tys. zł.
Za te pieniądze dostajemy w
standardzie wiele udogodnień
jak i systemów bezpieczeństwa czy różnego rodzaju
dodatki. Wrażenie robi niesamowicie przestronny bagażnik – na rodzinny wyjazd
jak znalazł. Podkreśleniem

całości jest benzynowy silnik
o mocy 132 KM. W planie
jest jeszcze silnik diesla, ale
ta wersja na razie nie jest
dostępna w salonach.
W tegorocznych premierach mamy jeszcze Genesis
Coupe i ix20, który jest
kolejnym pojazdem wyróżniającym się pod względem
stylistyki, określanej mianem
„Opływowa Rzeźba”. Dwudziestka to mały minivan o
dynamicznym, sportowym
kształcie. Jego cechą jest
ekonomiczny silnik.
W przypadku sportowego
Genesis Coupe jest kontynuacją w nowej odsłonie.
Hyundai całkowicie zmienił
przeniesienie napędu. Teraz

pojazd ma napęd na tył. Pod
maskę możemy dobrać dwa
rodzaje silnika benzynowego
albo mocnę dwulitrówkę,
albo jeszcze potężniejszy
3,8 V6
Nowej wersji doczekał się
również model i10 – to typowy „mieszczuch” wyposażony w wiele nowych ulepszeń
zarówno w wyglądzie jak
i wyposażeniu.
- Jest w czym wybierać –
mówi Wróbel i dodaje, że w
listopadzie w wersji sedan pojawi się model i40. – Wszystkie modele są całkowicie
nowe. Nie ma tu żadnego
odświeżania. To całkowicie
nowe samochody.

(pit)
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Droga, która wydaje się główną, w

Drogowe ABC czyli

„Jak tu jechać?”
Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.
Pod lupę wzięliśmy trzy
marketowe parkingi – pod
Realem, Castoramą i Tesco.
Na wszystkich obowiązują
dokładnie takie same zasady
ruchu. I na wszystkich
dokładnie tak samo wielu
kierowcom wydaje się, że
mają pierwszeństwo bo
jada niby główną drogą pod
marketem. Nic bardziej
błędnego!
Ile razy zostaliśmy zbesztani za to, że jedziemy
zgodnie z zasadami ruchu
drogowego, za to, ze zgodnie
z zasadą pierwszeństwa
prawej strony nie mogli-

smy skorzystać ze swojego
prawa? Siarczyste „gdzie
się k… pchasz baranie” nie
należy do wyjątków. Problem w tym, że bluźnią ci co
łamią przepisy i wymuszają
pierwszeństwo. Najlższejszą
już formą upominania, tych
co chcą wyjechać z parkingu
jest pukanie się w czoło.
Tak robia kierowcy którym
się wydaje. Aby wyjaśnić
wszelkie wątpliwości, aspiranta Zbigniewa Szóstkę,
policjanta Wydziału Ruchu
Drogowego lubińskiej policji,
pod Tesco pytamy - jak tu
jechać?

Czekamy na propozycj
e
tematów do Drogowego
ABC redakcja@lubinextra.pl.
Wśród
zgłoszonych drogą mejlow
ą
drogowych problemów
pojawił
się ten dotyczący zasad
ruchu na
Osiedlu D, a konkretnie
błędów
w oznakowaniu pionow
ym.
W ocenie naszego czyteln
ika
przeczy ono zasadom pod
rzędności dróg wewnętrz
nych
do gminnych. Mowa o
skrzyżowaniu koło PeBeKa na
którym
spotykają się samochody
wyjeżdżające ze „skarb
ówki”
i od strony szpitala. O
tym za
dwa tygodnie w LubinE
xtra!

KierowcaExtra!

Przy wjeździe znajduje się oznakowanie, że mamy tu tzw. skrzyżowania równorzędne. Jeżeli
kierujący dojeżdża w kierunku
marketu i widzi wyjeżdżający z
prawej strony samochód ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa
przejazdu. Obowiązuje tu zasada
prawej strony.
Na parkingach pod marketami
zmieniły się również przepisy,

które wcześniej były najdelikatniej
mówiąc dość problematyczne. - Jeżeli dojdzie do ewentualnej kolizji
i wezwania funkcjonariusza, wyjaśni oni sprawę i nakłada mandat
karny za stworzenie zagrożenia
w ruchu – wyjaśnia policjant drogówki. Jedyną ulgą za spowodowanie zdarzenia na marketowych
parkingach jest brak punktów
karnych.

Jak należy jeździć w gąszczu skrzyżowań
na parkingach pod marketami? Nie dla
wszystkich jest to jasne, a od stłuczki
często dzielą milimetry bo komuś się wydaje, że ma pierwszeństwo.

Aspirant Zbigniew Szóstka,
policjant Wydziału Ruchu Drogowego
lubińskiej policji.
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Znowu bez bramki. Tym razem Zagłębie
nie dało rady Widzewowi Łódź.

Zbieracze

remisów
Sezon 2011/2012 od samego początku, delikatnie
mówiąc, nie układa się. Fatalne remisy
z Podbeskidziem i Cracovią jeszcze długo będą odbijać
się miedziowym czkawką.

P

o takich wynikach
„wodzowie” miedziowej
drużyny bardzo często
byli zwalniani. Przekonali
się o tym na własnej skórze
Marek Bajor i Robert Jończyk. Kazimierz Górski, mówił
często - to nie trener strzela
gole, tylko mówi jak to zrobić,
a jeśli uczniowie nie słuchają
to na pewno będą „kiblować”
jedną klasę.
Piłkarze musza nauczyć się
solidnej pracy. Być może prze-

łomem będzie niedawny zjazd
do kopalni w czasie którego
mogli przekonać się jak ciężką
i niebezpieczną pracę wykonują górnicy. Niech zjazd
w ZG Lubin na poziom 600
okaże się magiczną metamorfozą gry na boisku.
Tymczasem słabe wyniki
Zagłębia stały się powodem
spekulacji o przyszłość trenera
Jana Urbana. Zainteresowany ze spokojem podchodzi
do sprawy, dając też często

do zrozumienia że zespół
w obecnej formie nie jest
jego ideałem i pracuje nad
poprawą.
Na razie jest mała poprawa.
Spotkanie z Widzewem było
wyrównane, Zagłębie wyprowadzało ciekawe akcje.
Niestety ponownie brakowało
wykończenia, a co za tym
idzie, gola.
Na pochwałę zasłużył Bartłomiej Rymaniak. To od niego
wychodziło sporo akcji. Tego

właśnie zabrakło po raz kolejny
Pawłowskiemu, Sernasowi oraz
Coscie. Kapitan lubińskiej drużyny ocknął się dopiero w drugiej połowie meczu czym nieźle
namieszał przeciwnikowi.
Z punktu widzenia tabeli,
mecz dla Zagłębia można
uznać za udany bo nie był stracony, zwłaszcza, że Widzew
zajmuje miejsce w pierwszej
szóstce, a miedziowi okupują
strefę spadkową.

KibicExtra!

Zmiażdżyły swoje przeciwniczki

Do jednej bramki
Walki
nie było

Polkowicki beniaminek
był tak słaby, że
bramki wpadały jedna
za drugą. A. Jochymek
wrzuciła dwie.

Piłkarki ręczne KGHM Metraco Zagłębie
Lubin wygrały z UKS Finepharm Polkowice.
Rozpoczął zespół gości, dzięki czemu zdobyły pierwszy wśród swoich nielicznych
punktów. Trzy kolejne rzuty wykonywały
lubinianki. Dzięki bramce Karoliny Semeniuk-Olchawy był remis 1:1. Po chwili było
już 2:1, zaś Agnieszka Jochymek nie wykorzystała szansy na bramkę. Nie popsuło to
nastroju Zagłębia, bo już w 7. minucie Kinga Byzdra pokonała golkiperkę gości. Kolejne minuty upływały pod znakiem totalnej hegemonii aktualnych mistrzyń Polski.
Ekipa Finepharmu trzecią bramkę zdobyła
dopiero w 19. minucie spotkania, podczas
gdy Zagłębie na swoim koncie miały już ich
piętnaście. Polkowiczanki dość nieśmiało
próbowały swojego szczęścia pod bramką
Zagłębia, jednak ich zapał szybko studziła
obrona oraz niezawodne Izabela Czarna
oraz Natalia Tsvirko. Pierwsza odsłona

spotkania zakończyła się wiele mówiącym
wynikiem, 24:6 dla miedziowych.
Druga odsłona meczu nie przyniosła niczego nowego. Kibice oglądali festiwal
bramek w wykonaniu lubińskiej drużyny i coraz bardziej marsowe twarze
gości. Ich przygnębienie nikogo jednak
nie dziwiło. Zagłębie osiągnęło aż trzydziestopunktową przewagę! Końcowy
wynik 44:13 dla Zagłębia.
- Takie mecze gra się ciężko, bo musimy
wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony – mówi Izabela Czarna z KGHM Metraco Zagłębie Lubin.
- Nie spodziewaliśmy się gorszych wyników. Ten zespół przegrał z Jelenią Górą,
z którą my wygraliśmy wysoko. Trenerka
zastanawia się czy jest sens aby takie drużyny spotykały się w ekstraklasie – podsumowuje Bożena Karkut, szkoleniowiec
KGHM Metraco Zagłębie Lubin.

KibicExtra!

Gdzie on się
drapie?!
Pawłowski obudził się
do gry dopiero w drugiej
połowie. Dlaczego nie
zaskoczył w pierwszej?
Widocznie drapał się nie
tam gdzie trzeba. Może
raczej powinien poskrobać
się po głowie...?

Orzeł z Lubina

Zawodnik MDK Olimp Lubin, Damian Kłusek reprezentantem Polski
w szermierce. Młody sportowiec powrócił ze swojego pierwszego
zgrupowania.
Polska, Włochy, Izrael oraz Rosja. Reprezentanci tych właśnie
państw przyjechali do Wisły,
aby przez tydzień szlifować
szermierczą technikę. Nasz
kraj reprezentowało pięć osób,
w tym młody szermierz z lubińskiego MDK Olimp, Damian
Kłusek. Jak sam stwierdził, nie
było lekko - trenowaliśmy trzy
razy dziennie. Każdy trening
trwał 2-3 godziny. Trochę graliśmy w piłkę nożną, ale głównie
była to szermierka .
W obozie uczestniczyło ponad
trzydzieści osób. Zawodnicy obserwowali umiejętności
i uczyli się na bazie własnych
doświadczeń. - Zgrupowania
to świetna okazja, aby podpatrywać techniki w jakich walczą inni szermierze. Właśnie
tak było na tym obozie – przyznaje lubiński zawodnik.
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Było za dużo rzutów karnych. Lubinianki w obronie zagrały słabo.

Brakujący

punkt

Miedziowe w walce o grę
w finale Ligi Mistrzyń uległy
Niemkom 26:27. W dużej mierze zawiodła obrona oraz nerwy zawodniczek.
W pierwszych minutach częste faule na zawodniczkach
Buxtehuder
doprowadziły
straty punktów. Dziewczyny
zostawiły sporo zdrowia na
parkiecie. Zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy to przyszło
im odrabiać straty po rzutach
karnych.. Dopiero w 10. min.

wynik był remisowy (5:5). Na
prawdziwą grę lubinianek
trzeba było czekać do 26 minuty. Wtedy Klaudia Pielesz,
a następnie Kinga Byzdra doprowadziły do stanu 13:11 dla
miedziowych.
Druga odsłona spotkania była
zaciętą walką. Nasza bramkę
atakowały Isabell Klein, Melbeck Stefanie oraz Lamein
Diane. Natomiast Krause Jana
próbowała niejednokrotnie zatrzymać Kaję Załęczną, Kingę

Byzdrą, Karolinę SemeniukOlchawę oraz Klaudię Pielesz.
Do 50. minuty pojedynku
walka była bardzo wyrównana. Gdyby miedziowe zagrały
mniej nerwowo to możliwe, że
wygrałyby. Nieszczęście przyszło w 59 minucie - karny dla
Niemiec. Lamein Diane wykonała szybki i precyzyjny rzut.
Ta bramka wyeliminowała
podopieczne Bożeny Karkut
z finałów Ligi Mistrzyń. – Nie
ma co narzekać. Już na począt-

ku było za dużo rzutów karnych dla Niemek. W obronie
też zagrałyśmy słabo – mówiła
kapitan miedziowego zespołu, Kaja Załęczna. – Mecz był
bardzo szybki i wyrównany.
Niestety w drugiej połowie
zawiodła obrona a akcje dwa
na dwa nam nie wychodziły.
Nie składamy broni ale każda
z nas jest rozżalona – dodała
Kinga Byzdra, KGHM Metraco
Zagłębie Lubin.

KibicExtra!

Na otarcie łez – trzecie miejsce

Nawrzucały Potrugalkom
Kulesza:

w turnieju wystąpiły
trzy bardzo dobre
zespoły. Do nich na
pewno nie należała
Portugalia.

KGHM Metraco Zagłębie Lubin odpadło
z eliminacji do Ligi Mistrzyń. Do szczęścia
zabrakło tylko jednego punktu! Na otarcie
łez lubinianki dały do wiwatu Portugalkom
z Gil Eanes-Lagos. Piłkarki z Zachodniej
Europy widziały wcześniej grę miedziowych i po ich minach można było wnioskować, że traciły wiarę w zwycięstwo.
I rzeczywiście! Kiedy przyszło co do czego
Zagłębie pokazało pełną dominacje na
parkiecie Wynik pierwszej połowy mówi
sam za siebie 26:7. W drugiej odsłonie
szczypiornistki z Lubina pozwoliły sobie
na lekkie odprężenie co spowodowało
nieznaczne odrobienie strat przez Portu-

galki. Jednak przepaść do wyniku była
nie do pokonania. Spotkanie ostatecznie
zakończyło się wynikiem 40:25 dla miedziowych.
- W tym turnieju wystąpiły trzy bardzo
dobre zespoły. Do nich na pewno nie
należała Portugalia. Lagos znacznie odstawało od swoich rywalek. Nam chodziło
o to, aby wygrać z Niemkami. Szansa była
pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. To się sprawdziło, bo Niemki wygrały tylko jednym
golem – powiedział Witold Kulesza, prezes
MKS Zagłębie Lubin.

KibicExtra!
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Miała być zabawa i była! W piknikowej atmosferze,
w doskonałych nastrojach całe rodziny sprawdzały co potrafią.

Uwolnili
pozytywną
energię
Rodziny Żurków, Halisiaków
i Dobrzynieckich zwyciężyły
w I Turnieju Rodzinnym
Akademii Żaczek.

Horoskop

Baran (21.03-20.04)

Czas trudnych decyzji i wyborów. Trzeba je
szybko zakończyć. Często możesz stanąć
w sytuacji niezręcznej, bardzo trudnej.
Rozwiązywanie problemów odbije się na
najbliższych.

Byk (21.04-20.05)

Dążenie do popularności i bycia lubianym
nie jest dobrym kierunkiem. Wystrzegaj
się plotek, a agresję hamuj bo dzięki
temu zwolenników będzie więcej niż
przeciwników. Policz siły na zamiary.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Waga (23.09-23.10)

Nie każdy przyjaciel jest prawdziwy
i wierny tajemnicom. Jest taki jeden, który
chce cię wykorzystać w swojej intrydze.
Najbliższe dni to wzloty uczuć. Doceń
życiowego partnera.
Zwracaj uwagę na słownictwo. Klniesz jak
szewc i nie jest to mile widziane w twoim
otoczeniu. Obróci się to przeciwko tobie
i będziesz mieć problemy.

Rak (22.06-22.07)

Koziorożec (22.12-20.01)

Psychika w nie najlepszej kondycji, ale nie
zabraknie okazji aby to naprawić. Trzymaj
na wodzy emocje bo drobne spory czy
utarczki urosną do rangi potężnej zniewagi
partnera.

Wodnik (21.01-19.02)

Nadchodzą dobre dni. Urok osobisty
spowoduje spore zainteresowanie twoja
osobą Może się to przydać zarówno
w pracy jak i stabilizacji uczuć.

Zdenerwowanie to domena najbliższego
tygodnia. Ze stresem najlepiej radzić sobie
na łonie natury. Zaczyna się pora grzybów
jedź do lasu i zabierz całą rodzinę.
Wspólny wypad dobrze wam zrobi.

Panna (24.08-22.09)

Ryby (20.02-20.03)

To będzie tydzień nauki. Przygotowanie do
egzaminów jest właściwym sposobem do
ich udanego zdania i świętowania. Sfera
uczuciowa będzie bardzo delikatna. Druga
strona poczuje się pominięta.

Uważaj na swoje plany, aby nieszczęśliwy
zbieg okoliczności ci ich nie pokrzyżował.
Finanse na początku przyszłego tygodnia
w rozsypce. Poprawa dopiero wraz
z wypłatą na początku października.

nie musiał długo przekonywać,
że akcję, którą organizuje dla
dzieci warto wspierać. Można
powiedzieć, że na boisku Orlik
na Przylesiu, w minioną sobotę
podzielono się olbrzymią ilością pozytywnej energii. Sport
w wydaniu najmłodszych jest
najpiękniejszy mówili uczestnicy rodzinnych zmagań. Dało się
to szczególnie zauważyć w czasie piłkarskich rozgrywek kończących piknikowe spotkanie.
Dzieci z niesamowitą energią
starały się dogonić i odebrać piłkę. Były też i bramki, a doping
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jaki zaserwowali rodzice pokazywał jak łatwo można dzielić
się pozytywną energią.
W turnieju, który wsparła m.in.
Energetyka wzięło udział ponad
40 rodzin. – W Akademii Żaczka mamy ponad 60 maluchów,
a chętnych, którzy chcieliby do
nas dołączyć nie brakuje – podsumowuje Błauciak. Krzysztof
Kotlarski dodaje – działamy
dzięki firmom propagującym
ideę zdrowego życia i rodzicom. Gdyby nie oni dzieciaczki
pewnie siedziałyby w domach.
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Strzelec (23.11-21.12)

Początek tygodnia pod znakiem
przygnębienia, ale kolejne dni to całkowita
zmiana nastroju. Skorzystaj z wrodzonego
sprytu i inteligencji, a konkurencja zacznie
się obawiać o swoje względy.

Lew (23.07-23.08)

szkód. Trzeba było zobaczyć jak
rodzice radzili sobie z przekładaniem niewielkiego kółka przez
głowę – Tata dał radę, było fajnie
– cieszył się Hubert Klinger, którego tato Paweł, tuż po pokonaniu
toru przeszkód mocno uściskał
i podniósł do góry. – Miała być
dobra zabawa i była – cieszyła się
głowa rodziny.
Nad przebiegiem czterech
konkurencji czuwało dwóch
trenerów – Krzysztof Kotlarski
i Piotr Błauciak, na co dzień
pracownik należącej do KGHM
spółki Energetyka. Swojej firmy

Skorpion (24.10-22.11)

Unikaj depresji. Możesz odczuwać
osłabienie. Musisz znaleźć bezpieczny
azyl. Małe zakupy poprawią nastrój. Nie
zapomnij o obowiązkach.
Uśmiech na twarzy zagwarantuje
zaplanowane spotkanie towarzyskie.
Będzie udane tak jak inne przewidywane
rozrywki. Uważaj na rozmowie
kwalifikacyjnej, a w dotychczasowej pracy
na szefa. Podejrzewa, że chcesz uciekać.

- Trzeba dobrze ciągnąć dziecko
za nogę, aby uzyskać super czas
– żartuje Krystian Żurek, tata
Huberta. A poważniej dodaje
- Trzeba skoordynować ruchy
i skakać jak najszybciej. Utrudnieniem jest różnica wzrostu
i związane nogi. W skakaniu nie
brakowało dopingu, było przy
tym śmiechu co nie miara, bo
techniki pokonania odcinka ze
związanymi nogami były przeróżne. Rodzina Żurków była
na turnieju nie do pokonania –
I miejsce przypadło właśnie jej.
Inna konkurencja to tor prze-
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w
artylerii

wyspa w
Małych
Antylach
meczet
islamski w
Jerosedzia
˛
zolimie

uczelnia
w
Lublinie
...
Imie˛ z
symbol McGre- twórca
mani- imienia
ﬁrmy
gor, cheizmu
Gina
aktor

obok
Minnesoty

etap
pracy
tłoka

"brzeg"
cham, w
numiordynus zmatyce

ruch
dłoni

Laurel,
komik
kina
niemego

dwanaście
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świeta
˛
rzeka
Hindusów

kraina
piranii

wygrała
z Konfederacja˛
pod
butami
biegacza

zadanie udostepnił
˛
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Na rozwiązanie czekamy do 4 października 2011 r. Krzyżówkę wyciętą z gazety należy wysłać na adres LubinExtra! Skr. Poczt.
110, 59-300 Lubin lub zeskanować i przesłać za pomocą e-mail: redakcja@lubinextra.pl. Nagrodę książkową wśród prawidłowych
rozwiązań w numerze drugim otrzymuje Pani Mirosława Ciołka z Lubina. Książkę prześlemy pocztą. Gratulujemy!

