
Wyrok za śmierć
Świadomie złamał przepisy ruchu drogowego i w czo-
łowym zderzeniu spowodował śmierć innego kierowcy. 
Sąd wydając wyrok uznał, że dwa lata więzienia to 
adekwatna kara... Rodzina otrzyma również odszkodo-
wania. Nie wrócą one jednak tragicznie zmarłego ojca.

Czterech rannych 
na Zachodzie
Szesnastu górników było w rejonie silnego wstrzą-
su. Wszyscy wydostali się o własnych siłach. Natu-
ra dała o sobie znac również na powierzchni.

Policjant 
sfałszował 

kolizję?
r e k l a m a

Chcesz pracować?
płać i płacz
Tak gorliwie obniżali opłaty 
za żłobki, że podwoili stawki. 
Władza sięga również 
do kieszeni rodziców 
przedszkolaków. str. 6-7
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Przepraszam 
kibiców

W 4 kolejce 
piłkarskiej 
ekstraklasy 
KGHM Zagłębie 
Lubin rozegrało 
cieniutki mecz.

str. 9

Wjechał
w ciężarówkę
30 osób poszkodowanych
w wypadku lubińskiego
autobusu pod Polkowicami.

str. 5
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Pomogła Fundacja Polska Miedź 
i ludzie dobrej woli, którzy od kil-
ku lat przekazują 1 proc podatku 
na rzecz opieki paliatywnej.
Cztery dwuosobowe pokoje 
i  cztery  jednoosobowe,  łącznie 
12  nowych  łózek  dla  pacjentów, 
a oprócz tego świetlica i pokój dla 
pielęgnmiarek  oraz  gabinet  le-
klarski i pokój psychologa. – Sto-
warzyszenia  Palium  uroczyście 
zakończyło budowę drugiego pa-
wilonu lubińskiego hospicjum.
W porównaniu do trwającej osiem 
lat budowy pierwszego budynku, 
ta była błyskawiczna. W zaledwie 

11 miesięcy budynek jest gotowy. 
Pozostało  jedynie  zakupić  sprzęt 
medyczny  i  będzie można  przy-
jąć pacjentów, którzy w godnych 
warunkach w hospicjum spędzają 
swoje ostatnie dni.
Budynek jest nowoczesny, prze-
stronny i wygodny. Pokoje zaopa-
trzone  są  w  łazienki,  telewizory, 
są klimatyzowane.
Budowa drugiego pawilonu kosz-
towała  1,5 mln  zł.  Pieniądze  po-
chodzą  od  darczyńców,  a  także 
z przekazanego 1 procenta podat-
ku. Aż 750  tys zł Palium dostało 
od Fundacji Polska Miedź. – Gdy-

by nie największy z darczyńców, 
budowy nie udałoby się ukończyć 
tak  szybko  –  nie  krył  Zbigniew 
Warczewski,  prezes  stowarzy-
szenia  Palium.  –  Teraz  będzie-
my  zbierać  na  sprzęt medyczny. 
Wsparcia  rokrocznie  udzielają 
również mieszkańcy Luibina. Na 
konto  stowarzyszenia  palium 
w  ramach  prezekazywania  1 
procenta  trafia  rokrocznie  około 
200  tys  zł. W  ubiegzm  roku mi-
łym gestem był bal  charytaywny 
organizowany  prezez  lokalnych 
polityków PO. Zebrano na nim 50 
tys. zł. 

Dla  prezesa  Warczewskiego  za-
kończenie budowy drugiej części 
hospicjum jest jak wyprawa w ko-
smos: – Według mnie zdobyliśmy 
Układ Słoneczny i z radością mo-
żemy  to  nasze  słońce wszystkim 
zaprezentować.
Nowy budynek do użytku odda-
wali  m.in.  doktor  Marian  Koło-
dziej    i Cecylia Ewa Stankiewicz, 
prezes  Fundacji  Polska  Miedź 
- Cieszę  się,  że mogliśmy pomóc 
przy  finansowaniu  tego  obiektu. 
Mieszkańcom należy się taka pla-
cówka. 

MC

KGHM dzieli się zyskami 
z załogą. Poza pensją 
i dodatkami otrzyma 
ona dodatkowo 24 proc. 
osiaganych w ciągu całego 
roku dochodów.
Na 4,3 mld zysku wpły-
waja rekordowe ceny mie-
dzi i srebra. Tona czerwo-
nego metalu kosztowała 
w pierwszym półroczu 
srednio 9 398 USD/t. 
To spowodowało wzrost 
przychodów ze sprzedaży 
o 1,8 mld zł! W przypad-
ku srebra KGHM otrzymał 

o prawie miliard więcej 
niż w pierwszym półroczu 
ubiegłego roku.

(pit)

Mieli szczęście. W rejonie wstrząsu pracowało 16 osób.
Z zasypanego chodnika wychodzili o własnych siłach. 

910 metrów pod ziemią o mało nie doszło do tragedii.

 Pierwszy wstrząs miał siłę górniczej „siódemki”

drugi  – „szóstki”.

Czterech
rannych 

na Zachodzie

Ceny miedzi i srebra 
utrzymują rekordowe 
wyniki. KGHM w pier-

wszym półroczu zarobił 
4,3 mld zł netto!

Tego jeszcze
nie było

wydarzenia

W rejonie  zagrożenia, w mo-
mencie  tąpnięcia  praco-
wało 16 robotników ekipy 

remontowej  –  informuje  Dariusz 
Wyborski, dyrektor Departamentu 
PR w KGHM. - Wszyscy wydostali 
się o własnych siłach z niebezpiecz-
nego  miejsca.  Czterech  odniosło 
niegroźne rany, na szczęście ich ży-
ciu nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Pod ziemię zjechali ratownicy z jed-
nostki w Sobinie. Ewakuacja górni-
ków  przebiegła  bardzo  sprawnie. 
Skutki  ruchu  górotworu  odczuli 
nie  tylko  pracujący  pod  ziemią. 
Wstrząsy były na tyle silne, że za-
kołysało i Lubinem, i Polkowicami 
W  rejonie  Żelaznego  Mostu,  do-
szło do poważniejszych uszkodzen 
w dwóch budynkach.  Inspektorzy 

nadzoru  budowlanego  stwierdzili, 
że  nie  nadają  się  do  zamieszka-
nia. – W jednym z domków pękła 
ściana w drugim zawalił się komin 
– mówi Ewa Szczecińska-Zielińska, 
rzecznik  prasowy  urzędu  gminy 
w Polkowicach. Oba stare domy już 
wczesniej były w złym stanie tech-
nicznym.
-  Grzegorz  Kardyś,  kierownik 

Gminnego  Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego  i  obecni  na miejscu 
przedstawiciele  władz  sprawdzali 
jakiej  pomocy  potrzebują  miesz-
kańcy.  Czteroosobowej  rodzinie 
i mieszkańcowi innego zagrożone-
go budynku zaproponowano loka-
le  zastępcze.  Obie  rodziny wolały 
skorzystać z pomocy bliskich.

MC

Odchodzą
w godnych 
warunkach

Drugi budynek hospicjum gotowy. 

Jeden z prominentnych polityków powiedział, że porwaliśmy się z tą budową jak z motyką na słońce

Warczewski:
KGHM 

cenniejszy
niż złoto

W tym roku będzie gigantyczny zysk jakiego jeszcze nie było. Już 
dzisiaj KGHM zarobił na czysto 4,3 mld zł. a do końca roku pozostało 
kilka ładnych miesięcy.

KGHM kwitnie, pracownicy

dostają 
extra kasę

Bedą  kultywować  działalność 
społeczną, z której zna  ich  już 
stowarzyszenie Równe Szanse. 
- Dla nich  liczy się  tylko czło-
wiek.  Od  wielu  lat  pomagaja 
nam w  organizacji  koncertów 
Gospel  nie  żadając  za  to  ani 
złotówki  –  mówi  radny  Da-
riusz Jankowski. 
Działka, którą chcą kupic bab-
tyści znajduje się na os. Przyle-
sie. Ma powierzchnię 30 arów. 
Jej rynkowa wartośc to prawie 
pół  mln  zł.  Cena  po  rabacie 
jest jak prezent bo zamknie się 
sumą około 5 tys. zł. 
Kościół Babtystów liczy w Lu-
binie kilkadziesiąt osób. Pastor 
Zbigniew  Wierzchowski,  nie 
ukrywa, że jest mile zaskoczo-
ny pomocą miasta.

(pit)

Budowę zrealizujemy z pomocą wiernych. Liczę, że inwestycja rozpocznie 
się dość szybko.

pastor 
Wierzchwski:

Ulga dla wiernych
Zamiast pół miliona zapłacą 5 tys. zł

Za jeden procent wartości miasto 
sprzeda Kościołowi Babtystów 
grunt pod budowę świątyni.

do wstrząsu doszło 
w czasie prac 

konserwacyjnych 
tasmociągu.

Dariusz 
Wyborski:

– Przygotowujemy korektę tegorocznego budżetu – informuje Maciej Tybura, wiceprezes KGHM 
ds. finansowych.

Jest dobrze
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Spotkanie Kazimiery Wyżykowskiej 

i Wojciechem Kędzią, wiceprezesem KGHM

W siedzibie KGHM

KGHM kwitnie, pracownicy

dostają 
extra kasę

Kazimiera  Wyżykowska  ze 
wzruszeniem  spoglądała na 
podobiznę  męża,  którego 

nazwisko  znalazło  się  w  nazwie 
parku.  -  Wiele  osób  twierdziło, 
że gdyby w tym regionie znajdo-
wało się złoże miedzi, dawno już 
odkryliby je Niemcy – wspomina 
wdowa po odkrywcy. Do Lubina 
przyjechała  z  córką  i  wnukami. 
Chciała  pokazać  czego  dokonał 
ich dziadek. 
Po  złożeniu  kwiatów  pod  po-
mnikiem,  rodzina  udała  się  do 
Polskiej  Miedzi  gdzie  spotkała 
się  z  wiceprezesem  Wojciechem 
Kędzią. - Tutaj wszyscy znają Jana 
Wyżykowskiego  i  wiedzą  jaką 
rolę  odegrał.  Gdyby  nie  on  nie 

byłoby naszej firmy a Lubin dalej 
byłby małym miasteczkiem a nie 
motorem  napędowym  całego  re-
gionu. 
Gdyby nie to odkrycie, nie byłoby 
mnie na świecie – przyznaje żarto-
bliwie Małgorzata Duszak,  córka 
odkrywcy  dając  do  zrozumienia, 
że karą za porażkę w poszukiwa-
niach w  czasie  komunistycznych 
rządów byłoby najprawdopodob-
niej więzienie dla jej ojca.
Kiedy  Jan Wyżykowski  na  prze-
kór  wszystkim  upierał  się,  że  w 
okolicach Sieroszowic  jest miedź, 
wiele  ryzykował. Ówczesna wła-
dza nie lubiła porażek. 
Swoim  dzieciom  i  wnukom  Jan 
Wyżykowski  przekazał  w  genach 

zdolności do przedmiotów ścisłych. 
Jeszcze przed śmiercią radził syno-
wi  Bogusławowi,  aby  poszedł  na 
budownictwo. Powiedział mu: „Na 
geologię już nie pójdziesz, bo to co 
było najważniejsze, ja już odkryłem. 
Idź na budownictwo, bo ten zawód 
zawsze  będzie  potrzebny”.  Syn 
poszedł za  radą ojca  i dziś kieruje 
własną firmą. Wnukowie odkryw-
cy  wybrali  również  kierunki  dla 
„ścisłowców”.  Najmłodszy  skoń-
czył liceum i zapowiada, że idzie na 
politechnikę. 
Zakończeniem wizyty rodziny Wy-
żykowskich w Lubinie była podróż 
do  Sieroszowic  i  degustacja  słyn-
nych pierogów, którymi zachwycał 
się odkrywca rudy miedzi.

Dwa lata więzienia, osiem lat bez 
prawa jazdy, odszkodowanie – to 

kara za spowodowanie śmierci na 
drodze dla 26-letniego kierowcy.

Zobaczyli
czego dokonał

- Nikt nie wiedział dlaczego Jan się uparł i dlaczego

akurat tutaj szukał pokładów rudy. Tę tajemnicę mój 

mąż zabrał do grobu.

Wszystko wskazuje na 
to, że wyrok spowodu-
je apelacje obu stron. 

Odwołanie już planuje obrońca 
Tomasza S. Piotr Latos. - Mu-
simy zapoznać się z uzasadnie-
niem, ale przyznaję, że będzie 
odwołanie od wyroku.
Można przypuszczać, że ape-
lacja będzie dotyczyła zmiany 
sposobu wykonania kary na 
okres w zawieszeniu. Jedno 
jest pewne obrońcom syna by-
łego prezesa KGHM udało się 
zdjąć z Tomasza S. zarzut, że 
był pod wpływem narkotyków. 
Sąd uznał go winnym jedynie 
bycia po użyciu i zakwalifiko-
wał ten fakt jako wykroczenie 
a nie przestępstwo. Sąd argu-
mentował, że musi tak uczynić 
gdyż kwestie nie do końca 
jasne należy interpretować na 
korzyśc oskarżonego.
To szczególnie razi rodzinę 
tragicznie zmarłego mężczyzny. 
Jako oskarżyciele posiłkowi 

będą dalej dochodzić sprawie-
dliwości co do śmierci, która 
spowodowała osierocenie dwój-
ki dzieci. - Wyrok rozmija się ze 
sprawiedliwością -mówi żona 
tragiczne zmarłego kierowcy.
Dodajmy, że w trakcie procesu 
wyszło na jaw, że dwa dni 
przed tragicznym wypadkiem 
we wrześniu 2009 roku na tej 
samej drodze ten sam kierowca 
został ukarany przez policję 
za łamanie przepisów ruchu 
drogowego.
Żonie tragicznie zmarłego 
w wypadku kierowcy przyzna-
no 50 tys. zł, jego rodzicom 
10 tys. zł, a pasażerowi Skody, 
kóry został ranny w wypadku 
- 8 tys. zł. Do tego Tomasz S. 
musi doliczyć grzywnę, koszty 
sądowe i ośmioletni zakaz 
prowadzenia pojazdów, a także 
bezwzględną karę dwóch lat 
więzienia.
Wyrok nie jest prawomocny.

(pit) fot. z wypadku: Radio Elka

wydarzenia

wyrok za
śmierć

Sąd uznał, że sprawca
był po użyciu narkotyków

Rodzina zmarłego o wyroku:

– rozmija się ze sprawiedliwością

r e k l a m a
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- Cywilizacyjnie cyfryzacja 
może pozwolić, że w każ-
dym kinie czy to w Lubi-
nie, Madrycie, czy Berlinie 
będą w tym samym czasie 
prezentowane produkcje 
europejskie – przekonuje 
lubiński europarlamenta-
rzysta. Dotychczas na prze-
szkodzie stawała kwestia 
kopiowania analogowych 
taśm i dalszej dystrybucji 
filmów. Cały proces trwa 
długo i jest kosztowny. 
Wyprodukowanie kopii na 
taśmie to 2000 euro. Kopii 
cyfrowej – zaledwie 200 
euro. Drugie tyle kosztuje 
dodanie napisów w języku 
danego kraju. Lokalne kina 
i dostęp widza do filmów 
ograniczała ilość wypro-

dukowanych kopii analo-
gowych. - W przypadku 
cyfryzacji, filmy można 
będzie pobierać prosto 
z serwera – dodaje Borys, 
który jest sprawozdawcą 
raportu. - Chcemy wpłynąć 
na przyspieszenie stoso-
wania nowych technologii 
w kinach tak aby obok 
tradycyjnych projektorów 
pojawiły się te nowoczesne 
cyfrowe. 
Współpraca państw 
członkowskich w zakresie 
cyfryzacji będzie wielką 
szansą dla produkcji euro-
pejskich. - Dzisiaj Europa 
produkuje około tysiąca 
filmów rocznie. W USA 
powstaje ich około 700, 
ale widz europejski ogląda 

tylko małą ćwiartkę tego co 
powstaje na naszym konty-
nencie, bo pozostała część 
wyświetlana w kinach to 
filmy amerykańskie – ubo-
lewa eurodeputowany. 
Unia Europejska chce 
promować różnorodność 
kulturową za pomocą fil-
mów. Na to trzeba znaleźć 
pieniądze, które wprowa-
dzą jednolity standard ich 
emisji i spowodują łatwy 
dostęp do narodowych 
produkcji. W listopadzie 
Parlament Europejski wy-
śle silny sygnał do państw 
stowarzyszonych. 
- W raporcie promujemy 
kulturę europejską. Film, 
jak żaden inny sektor kul-
tury, ma olbrzymi wpływ 
na obyczaje i zachowania. 
Europa ma wiele wartości, 
które warto pokazywać 
i promować – przekonu-
je Piotr Borys i zwraca 
uwagę na fakt, że kino jest 
najlepszym narzędziem 
do poznawania duchowej 
strony Europy i przeciw-

działania nacjonalizmom, 
które ponownie stają 
się dużym problemem. 
Z Grecji, Szwecji, Holandii 
czy nawet Wielkiej Brytanii 
docierają bardzo niepoko-
jące sygnały o odradzaniu 
się nacjonalizmu. Dlatego 
promowanie kultury i toż-
samości odgrywa bardzo 
ważną role. 

Inna kwestią jest sprawa 
edukacji filmowej. Dzisiaj 
najlepiej rozwinięta jest 
we Francji. O filmie trzeba 
umieć dyskutować i po-
znawać go tak jak robi się 
to w przypadku teatru czy 
opery. - Trzeba nauczyć się 
odczytywania obrazu aby 
nie dać się nim manipu-
lować. Niemiecki reżyser 
Wim Wenders  kwestię 
kina traktuje bardzo po-
ważnie. - Europa ma swoją 
własną duszę, zakotwiczo-
ną w kulturze. A kulturę 
tę kształtuje instrument 
będący filarem naszej 
indywidualnej i zbiorowej 

świadomości, który z kolei 
jest źródłem europejskiej 
nadziei. Ten instrument 
zwie się „kino”. W rapor-
cie stwierdzono, że słowa 
Wendersa powinny kiero-
wać wszystkimi próbami 
kształtowania przyszłości 
kina europejskiego.

Wpisuje się to w plan 
edukacji filmowej, która za 
kilka lat mogłaby wejść na 
stałe do systemów eduka-
cji państw członkowskich. 
Wszystkie elementy 
dotyczące czy to edukacji 
filmowej, czy cyfryzacji 
kina sprowadzają się do 
wspólnego mianowni-
ka – łatwego dostępu do 
europejskich produkcji 
i wprowadzenia nowych 
technologii do publicz-
nych kin. - Bardzo duży 
projekt w tym zakresie był 
realizowany w Małopol-
sce – mówi Borys. - Dzięki 
niemu w małych lokalnych 
kinach, które nie mogły się 
równać do multipleksów 

frekwencja widzów wzrosła 
o 50proc. Okazało się, że 
z powodzeniem mogą one 
konkurować z komercyjny-
mi multipleksami.
Borys dodaje, że we 
Wrocławiu we wrześniu 
zakończony zostanie inny 
projekt. Tutaj dotyczy 
Kina Warszawa. Zamiast 
jednej sali będzie w nim 
pięć. - To była inwestycja 
marszałkowska, którą 
zapoczątkowaliśmy zanim 
zostałem wybrany do Euro-
parlamentu – kończy Piotr 
Borys. Kino Warszawa ma 
promować filmy różnych 
produkcji ale przede 
wszystkim dyskutować 
o kinie. - Dzisiaj wysyłamy 
komunikat który powi-
nien trafić do wszystkich 
samorządów w Polsce, aby 
chciały zabiegać o dobry 
repertuar z dobrymi i war-
tościowymi filmami.

Publikacja finansowana ze 
środków Europejskiej Partii 
Ludowej.

prosto z UE

cyfryzacja
wielką szansą
kina europejskiego

W listopadzie Parlament Europejski zajmie się najważniejszym w historii europejskiego kina raportem 
dotyczącym jego perspektyw mowa o raporcie dotyczącym cyfryzacji kinematografii.

Piotr Borys:
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Wjechał
w ciężarówkę

Kierowca ciężarówki z naczepą – w drogowym żargonie 
nazywanej „patelnią” przyznaje: – Nikt nie jechał 
szybko bo nie było do tego warunków. Zatrzymałem 
się na czerwonym świetle w Biedrzychowej, a po chwili 
poczułem uderzenie. 
- Po drodze płynęła rzeka 
wody – relacjonuje jeden ze 
świadków wypadku. – To 
było oberwanie chmury. 
Poszkodowanych było 29 
osób a wraz z nimi kierowca 
autobusu lubińskiego PKS-u. 
Informacje o poszkodowa-
nych potwierdzał Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wro-
cławiu. W pierwszej godzinie 
od wypadku, droga K3 w re-
lacji Lubin-Polkowice była 
całkowicie nieprzejezdna. 
Dopiero około godziny ósmej 
odblokowano jeden pas 

ruchu. – Do wypadku doszło 
przed światłami – relacjonuje 
nadkomisarz Waldemar Ci-
chocki z polkowickiej policji. 
Kiedy przyjechaliśmy na 
miejsce pasażerowie so-
bie nawzajem już udzielali 
pomocy. Najmniej poszko-
dowanych do szpitala zabrał 
autobus. Tych co najbardziej 
ucierpieli odwoziły karetki. 
Najpoważniejsze obrażenia 
miał kierowca, który doznał 
złamania podudzia. Z ostat-
nich informacji wynika, że 
najprawdopodobniej tylko on 
wyszedł najgorzej z wypadku. 

30 osób poszkodowanych
w wypadku lubińskiego
autobusu pod Polkowicami.

Autobus wiózł 
pracowników 

polkowickiego 
Sandena.

Zderzenie
„jedynek”

Kilka niespodzianek na listach wyborczych znajdziemy 
szukając kandydatów na posłów do Sejmu RP. Największe 
zaskoczenie to Tadeusz Maćkała – tym razem wystartuje 
z list PSL. Na listach PiS nie znajdziemy Piotra Cybulskiego. 
Władze partii go pominęły.

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. 9 października mieszkańcy
pójdą do urn aby oddać swój głos. Przy którym nazwisku postawić krzyżyk?

Jacek Głomb, wystartuje z list PO, 
mieszkańcom  naszego  regionu 
bliżej znany jest  jako dyrektor le-
gnickiego Teatru im. Heleny Mo-
drzejewskiej.  Zawsze  stawiał  na 
tworzenie  lokalnej  kultury.  Wy-
starczy  wymienić  Balladę  o  Za-
kaczawiu,  czy  przygotowywaną 
aktualnie produkcję dotyczącą ży-
cia, historii górników i górnictwa 
Zagłębia  Miedziowego.  –  Jestem 
chory na lokalność i właśnie pro-
blemy  najbliższe  mieszkańcom 
naszego  regionu  chcę  rozwiązy-
wać w Senacie.
Dorota Czudowska  (PiS)  szefuje 
Ośrodkowi  Diagnostyki  Onko-
logicznej  w  Legnicy.  Za  czasów 
Akcji Wyborczej Solidarność była 
senatorem z Legnicy. W 2004 roku 
bez skutku kandydowała do Par-
lamentu  Europejskiego.  W  2006 
została  radną  sejmiku  dolnoślą-

skiego z listy PiS a po ubiegłorocz-
nych  wyborach  samorządowych 
nadal jest radną.
Zenona Mielnikiewicz startująca 
z  listy Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej  jest  członkiem  tej  partii 
od samego początku  jej  istnienia. 
Mieszka i pracuje w Lubinie. Za-
wodowo  Mielnikiewicz  jest  la-
ryngologiem. Prowadziła oddział 
otolaryngologiczny  w  Miedzio-
wym  Centrum  Zdrowia.  Mielni-
kiewicz  była  dwukrotnie  radną 
rady miejskiej w Lubinie.
Adam Myrda. W  1980  roku 
przyłączył się do NSZZ „Solidar-
ność” a od 1991 roku kieruje tym 
związkiem w PeBeKa. Jest bliskim 
współpracownik  prezydenta 
Roberta  Raczyńskiego,  członek 
klubu  Lubin  2006.  Pełni  funkcję 
przewodniczącego  rady  powiatu 
w Lubinie.

Posłowie
Grzegorz Schetyna. Od 2001 roku 
jest  członkiem  Platformy  Oby-
watelskiej.  Poseł  na  Sejm  III,  IV, 
V  i VI. Od  2005  roku wybierany 
przez region legnicki. W 2007 roku 
jego kandydaturę poparło ponad 
54 tys. osób. Był ministrem spraw 
wewnętrznych i administracji oraz 
wicepremierem w rządzie Donal-
da Tuska. Przewodniczył klubowi 
parlamentarnemu  PO.  Od  roku 
jest marszałkiem Sejmu. 
Ryszard Zbrzyzny. Mieszkań-
com  bliżej  znany  jako  przewod-
niczący  drugiego  pod względem 
wielkości  związku  zawodowego 
w  KGHM.  Były  członek  PZPR. 
Następnie wstąpił do SdRP, a po-
tem do SLD. Jest posłem nieprze-
rwanie od 1991 roku. 
Adam Lipiński (PiS). Karierę po-
lityczna rozpoczął od Porozumie-

nia Centrum. Był posłem w I ka-
dencji  Sejmu. W  2001  należał  do 
twórców  Prawa  i  Sprawiedliwo-
ści. Mandat posła pełnił w I, IV, V 
i VI kadencji.
Robert Kropiwnicki –  37  letni 
legniczanin. W 2006 i 2010 z listy 
Platformy Obywatelskiej był wy-
bierany  na  radnego  Legnicy.  Do 
2007  roku  był  przewodniczącym 
rady  miejskiej.  W  grudniu  2010 
roku objął mandat poselski.
Norbert Wojnarowski.  Zasiada 
w  Sejmie  od  2007  roku.  Z  wy-
kształcenia ekonomista. W Działał 
w Unii Wolności, a w 2001 przy-
stąpił  do  Platformy  Obywatel-
skiej. W  2006  został wybrany  na 
radnego  sejmiku  dolnośląskiego, 
a w 2007 roku uzyskał mandat po-
selski otrzymując ponad 15 tys. 

MC

r e k l a m a

Warto  pamiętać,  że  w  tym roku zmieniły się zasady gło-sowania w wyborach do Sena-tu. Zarządzeniem prezydenta RP Bronisława Komorowskie-go  senatorowie  wybierani będą  w  jednomandatowych okręgach  wyborczych.  Do tej  pory  wybory  odbywały się w  okręgach wielomanda-towych,  których  było  mniej, 

a z każdego z nich, do Senatu wchodziło  od  2  do  4  kandy-datów,  którzy  zdobyli  naj-większą  liczbę głosów. Teraz będziemy  mogli  zagłosować tylko na jedno nazwisko, a do izby wejdzie tylko zwycięzca wyborów  w  danym  okręgu. Nasz okręg obejmuje powiaty głogowski, polkowicki, lubiń-ski i legnicki.
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Kto odpowiada za podwyższanie opłat za żłobki czy przedszkola? Przysłuchując się 
wypowiedziom niektórych lubińskich radnych można odnieść wrażenie, że to nie radni, nie 
prezydent a rząd jest winny podwyżek! Dla niektórych samorządowców nie jest już istotne, 
że to oni jako radni ostatecznie decydują ile lubinianie maja płacić za przedszkole czy żłobek.

Chcesz pracować?
płać i płacz

Władza sięga do kieszeni rodziców

Tak gorliwie obniżali opłaty za żłobki, że podwoili stawki.

380 złmiesięcznie

Było 180 złotychpo „obniżce” jest:!
Za przedszkola też drożej

pieniądze
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D ecyzją radnych Lubin 2006 rodzice 
zamiast 140 zł czesnego za przed-
szkole zapłacą nawet 250. Wszyst-

ko zależy od czasu, który dziecko spędzi 
w przedszkolu. 
Podwyżka za przedszkola wynika ze 
zmiany sposobu naliczania opłat. Za 
pierwszych pięć godzin pobytu dziecka ro-
dzic nie musi nic płacić. Koszty zaczynają 
się kiedy ten czas zostanie przekroczony. 
Niestety uregulowania w tej sprawie total-
nie wiążą ręce rodzicom bo w przypadku 
zdarzeń losowych „czesne” nie zostanie 
pomniejszone o sumę wynikająca z nie-

obecności dziecka. Zgłoszona ilość godzin 
ponad 5 jest obligatoryjna przez cały mie-
siąc. Rodzice sądzili, że to jakiś żart, ale 
na łamach Gazety Wrocławskiej wątpliwo-
ści rozwiewa Andrzej Pudełko, naczelnik 
wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim 
w Lubinie. – „Pieniądze za zadeklarowane 
godziny nie będą zwracane, nawet jeżeli 
dziecka nie będzie w przedszkolu.”
Dotychczas za pobyt dziecka w przed-
szkolu naliczana była opłata stała, oraz 
wynikająca z wyżywienia czy zajęć 
dodatkowych. Od września opłata stała 
jest zniesiona, ale raz w miesiącu trzeba 

będzie zadeklarować ile godzin dziecko 
spędzi w przedszkolu. Najgorsze jest to, że 
w trakcie miesiąca deklaracji zmieniać nie 
można. 
- Jeżeli ktoś pracuje osiem godzin 
z prostego wyliczenia wynika, że musi 
zadeklarować pobyt dziecka na 9 go-
dzin i zapłacić za 4 godziny czyli prawie 
250 zł. Miesięcznie a nie jak dotychczas 
140. Jeżeli dziecko zachoruje opłata 
nie zostanie zmniejszona. – My musimy 
zapewnić opiekę, nawet jak dziecka nie 
będzie w przedszkolu to będą przedszko-
lanki, kucharki, gotowe do wykonania 

swojej pracy – zapowiada w dolnośląskim 
dzienniku Pudełko. – Po dwóch, może 
trzech miesiącach okaże się, którzy rodzi-
ce faktycznie pracują, a którzy mają inną 
możliwość zapewnienia opieki dziecku, na 
przykład babcie. 
Podobnie jak w przypadku podwyżek za 
żłobki radni Lubin 2006 nie zgodzili się 
na głosowanie jawne i imienne. – Pewnie 
się boją, że ich zapamiętamy – złośliwie 
komentuje Mariusz, który w poniedziałek 
odbierał syna z przedszkola.

Piotr Krażewski

Od  początku  tej  kadencji  prezydent 
Robert  Raczyński  skrupulatnie 
wnosi o kolejne podwyżki a wspie-

rający go radni z Lubin 2006 je uchwalają, 
dodatkowo obciążając domowe budżety 
lubinian.  Rada  Miejska  poprzedniej  ka-
dencji,  którą  nazywano  koalicją  niena-
wiści  tak  lekko  ręki  nie  podnosiła.  Dzi-
siaj w mieście  drożeje  prawie wszystko. 
Podatki  od  nieruchomości,  ceny  wody 
i ścieków, bilety autobusowe. Nawet do-
datki mieszkaniowe dla najbiedniejszych 
zostały obniżone. Mało tego sięgnięto też 
do kieszeni rodziców, którzy chcąc praco-
wać muszą posyłać dzieci do przedszkoli 
i żłobków. Chcą pracować więc będą bu-
lić dwa razy więcej niż dotychczas. 
W  prasowych  i  internetowych  tytułach 
można było przeczytać że Rada Miejska 
obniżyła opłatę za pobyt dziecka w żłob-
ku. „miało być 540 zł, a będzie 392” infor-
mowała oficjalny portal Lubina. Dodajmy, 
że  pierwszą  kwotę  proponował  prezy-
dent Robert Raczyński. Radni ją obniżyli, 
a z publikowanych  informacji wynikało, 
że  rodzice  zapłacą  mniej.  Nic  bardziej 

mylnego!  Ta  niby  obniżka  w  skutkach 
okazała  się  podwyżką,  bo  rodzice  do-
tychczas płacili około 180 zł miesięcznie. 
– Może  radnych  i prezydenta  stać na  to 
żeby sobie ot tak dodatkowo wydać dwie 
stówy miesięcznie, ale ja będę miała pro-

blem – denerwuje się pani Ania, którą już 
dzisiaj dociska wzięty we frankach kredyt 
na mieszkanie. 
Radni gorąco dyskutowali o opłatach. Ma-
rian Węgrzynowski  (Lubin  2006)  przeko-
nywał, że koszty rosną  i  trzeba coś z  tym 

zrobić. Stanisława Lewandowska, dyrektor 
MOPS, któremu podlegają żłobki w skrócie 
przybliżyła  wszystkie  koszty  w  tym  na-
kłady  inwestycyjne ponoszone przez mia-
sto  na  rzecz  zapewniania  jak  najlepszych 
warunków dla dzieci. – W ubiegłym roku 
koszt dziecka w żłobku bez wliczania w to 
inwestycji  to 1124 zł. miesięcznie. Rocznie 
żłobki z inwestycjami kosztują około 4 mln zł 
z czego rodzice wnoszą niewiele 205 tys. zł. 
Franciszek Wojtyczka z Lubin 2006 odsu-
wał od siebie odpowiedzialność za pod-
wyżkę. Chciał ją przerzucić na Platformę 
Obywatelską.  –  Rząd  podjął  szkodliwe 
kroki  dla  samorządów  lokalnych  i  teraz 
ustawa  nakazuje  nam  ustalenie  opłat. 
Teraz my radni musimy się zastanawiać 
skąd  mamy  wziąć  pieniądze.  Rodzice 
powinni partycypować w kosztach utrzy-
mania żłobków. To chyba jest uczciwe.
Ta  wypowiedź  zirytowała  Krzysztofa 
Olszowiaka,  radnego  Porozumienia  Sa-
morządowego  -  Miasto  powinno  pełnić 
rolę  służebną wobec mieszkańców a nie 
drenować  ich  kieszenie.  Olszowiak  pu-
blicznie  mówi,  że  prezydent  ze  swoimi 

radnymi  najchętniej  sięga  po  pieniądze 
mieszkańców i kredyty. – Miasto jest za-
dłużone  tak  jak  nigdy  dotąd  to  już  113 
mln  zł!–  alarmuje. Może  dlatego  prezy-
dent szuka kasy gdzie się tylko da i pod-
nosi kolejne opłaty.
Radna  Ksenia  Dowhań  z  Porozumienia 
Samorządowego proponowała  aby  opłata 
za żłobek wynosiła tyle co dotychczas. czyli 
około 180 zł. Radni Lubin 2006 byli jednak 
przeciwni.  Ostatecznie  uchwalono,  że  za 
jedno  dziecko  trzeba  będzie  płacić  około 
380 zł. miesięcznie. W głosowaniach prze-
padła  jeszcze  inna propozycja Porozumie-
nia  Samorządowego.  Dotyczyła  jawnego 
i imiennego głosowania. Radni Lubin 2006 
byli temu przeciwni. Nie chcieli w protoko-
le z sesji swoich nazwisk. 
Ostatecznie za żłobki trzeba zapłacić dwa 
razy więcej niż dotychczas. Rodzice z sesji 
wychodzili z kwaśnymi minami. Dostali 
po kieszeni. Jedyną pociechą jest fakt, że 
za  drugie  dziecko  w  żłobku  zostanie 
udzielona 50-procentowa bonifikata.

Piotr Krażewski

Na sesję w czasie której decydowano 
o drastycznych podwyżkach za żłobki 
przyszła grupa rodziców. Na salę obrad 
wjechali z wózkami i mieli wymowny 
transparent „Żłobki nie tylko dla bogatych”. 
Słuchając tego co się dzieje na sali jedna 
z matek stwierdziła wprost, że rodzice 
nie chcą się mieszać w walkę polityczną 
i nie interesuje ich wytykanie czy ktoś jest 
za PO czy PiS. - Przyszliśmy do Państwa 
jako naszych przedstawicieli w Radzie 
Miejskiej Lubina. Kobieta zarabia średnio 
około 1500 zł. Przy dwójce dzieci koszt 
żłobka to prawie 800 zł. To jest połowa 
pensji. To bardzo dużo. Matka zwracała 
uwagę na fakt, że jeżeli wzrosną opłaty za 
żłobek to automatycznie ceny podniosą 
opiekunki. – Cena którą proponujecie jest 
na poziomie Wrocławia, Krakowa. Lubin 
to nie to samo.

Lubin to nie Wrocław, panie prezydencie

O tyle radni Lubin 2006 podwyższyli opłatyDwie stówy

Za przedszkola też drożej

Raczyński chciał, 
żeby żłobki kosztowały 

540 zł miesięcznie

pieniądze
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Cofając  się  w  czasie  do  lutego  tego 
roku,  pamiętamy  bardzo  dobry 
początek  rundy  wiosennej.  Remis 

z Koroną Kielce (1:1) i bliski koniec kariery 
Marka Bajora w naszym klubie. Zdobywca 
złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich 
w  Barcelonie,  zasłużony  obrońca  Amiki 
Wronki  oraz  Widzewa  Łódź  nie  zdołał 
wyciągnąć z dołka KGHM Zagłębia Lubin. 
Kropką nad i dla trenera Bajora okazała się 
porażka z Górnikiem w Zabrzu. Miedzio-
wi dostali baty 1:5. W nowej rundzie Ma-
rek Bajor rozegrał zaledwie dwa spotkania 
a na meczu z Polonią Warszawa na ławce 
trenerskiej mogliśmy już obserwować Jana 
Urbana (w latach 80/90 jeden z najlepszych 
napastników Primera División). 
Urban od samego początku nieźle namie-
szał w drużynie. Nowa taktyka i zasady na 
boisku. – U mnie nie grają nazwiska. Jeśli 
zobaczę, że popularny zawodnik pokazuje 
wielkie nic na boisku, to u mnie nie będzie 
dla niego miejsca – zapowiadał nowy tre-
ner. Na własnej  skórze odczuł  to kapitan 
Michał  Stasiak.  Szkoleniowiec  nie  wysta-
wiał go w podstawowym składzie. Dzien-
nikarze pytali dlaczego a odpowiedź była 
krótka. – Nie gra tak jakbym chciał. Dlate-
go nie widzę dla niego miejsca w składzie. 
Los Stasiaka ostatecznie podzielił również 
Grzegorz Bartczak.
Poprzedni  sezon  Zagłębie  zamknęło  na 

miejscu  11.  –  Czekam  na  czas,  że  będę 
mógł  patrzeć  ze  spokojem  przed  siebie, 
a nie ciągle się oglądać za siebie – nie ukry-
wał Urban.  Zagłębiu  było  potrzebne  bły-
skawiczne uzdrowienie. Drużynę  czekała 
gruntowna  przebudowa.  Nowi  piłkarze 
pojawiali  się  w  Lubinie  bardzo  często: 
Michal Hanek, Błażej Telichowski, Patryk 
Rachwał,  Maciej  Małkowski,  Darvydas 
Sernas oraz  Janusz Gancarczyk. Ostatecz-
na  rozprawa  z  nogami  na  boisku  odbyła 
się  na  zgrupowaniu  w  Grodzisku  Wiel-
kopolskim. Trener sceptycznie, ale  jednak 
z  postanowieniem  pracy  przekonywał. 
– Nie sądzę, aby po tym obozie wyklaro-
wała mi  się podstawowa  jedenastka, któ-
ra  zawsze  będzie wybiegała  na murawę. 
Wszystko przed nami a zwłaszcza ciężka 
praca. Zagłębie musi grać. Liczę na mecze 
sparingowe - mówił Jan Urban. W Grodzi-
sku Wielkopolskim stało się  jasne o czym 
mówił trener. Pojedynek z Lechem Poznań 
dał wskazówki do  treningu. Kolejny  spa-
ring był z Omoniią Nikozja - wicemistrzem 
i  zdobywcą  Pucharu  Cypru.  Miedziowi 
wygrali, na boisku nie brakowało dynami-
ki i przemyślanych akcji. Trzecim rywalem 
Zagłębia był GKS Bełchatów (1:3). Z Wartą 
Poznań poszło już lepiej. 3:1. Wtedy wystą-
piła  jedenastka ze  składem zbliżonym do 
tego w  tym  sezonie:  Forenc  -  Rymaniak, 
Hanek, Reina, Costa  - Dąbrowski  (46 Ra-

kowski),  Hanzel  -  Małkowski  (82  Gan-
carczyk),  Pawłowski,  Abwo  -  Sernas  (62 
Traore). 
W  Grodzisku  Wielkopolskim  szkolenio-
wiec stworzył dwie jedenastki. Ta koncep-
cja okazała się strzałem w dziesiątkę bo Mie-
dziowi potwierdzili to w meczu z Victorią 
Żiżkov na Stadionie Górniczym w Lubinie. 
Wynik 3:0. Kibice zobaczyli zagłębie, które 
przeszło metamorfozę. Niestety  pierwsza 
kolejka  T-Mobile  Ekstraklasy  okazała  się 
porażką.  Jakikolwiek wynik pokrzyżował 
deszcz.  Spotkanie  nie  doszło  do  skutku. 
Inauguracja  sezonu  dla  Miedziowych 
nastąpiła dopiero 5 sierpnia. Wtedy to na 
Dialog Arenie był remis z Lechem Poznań 
(1:1). Trzecia kolejka to również pojedynek 
z kolosem – Wisłą Kraków. Mistrz Polski 
nie pokazał klasy, a miedziowi nie zakoń-
czyli  żadnego  ataku  celnym  strzałem  na 
bramkę. Dało się jednak zauważyć pomysł 
na  grę  i  dobre  kontrataki. Niestety  jedna 
bramka przekreśliła cały plan. Miedziowi 
wrócili  do domu na  tarczy.  Jedno  jednak 
wyszło  na  jaw,  nowy  skompletowany 
w Grodzisku zespół zaskoczył środowisko 
piłkarskie w Polsce. Jak dalej ułożą się wy-
niki kolejnych spotkań na razie nie wiado-
mo. Wiadomo jednak, że odbudowane Za-
głębie może porządnie namieszać w lidze. 

KibicExtra!

Nie nazwiska, nie przetrwanie, a walka o punkty – takie zapowiedzi popłynęły do
kibiców, którym Jan Urban dał nową nadzieję. Nadzieję na lepsze i zwycięskie Zagłębie.

Nowy trener to postać nietuzinkowa w polskiej i hiszpańskiej piłce. 
Dla miedziowych nastała nowa era. Kibice liczą, że złota i czekają na upragnione sukcesy.

Trenerze, 
złap ich za ...!

Świetny zawodnik Miedzi 
Legnica nie znalazł się 
w lubińskiej jedenastce.

Stasiak i Bartczak na włąsnej skórze odczuli 
niełaskę trenera.

Maciej Garuch

Urban 
nieźle 

namieszał

„Nie grali 
tak jakbym 

chciał”

sport
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W 4 kolejce piłkarskiej ekstraklasy KGHM Zagłębie 
Lubin rozegrało cieniutki mecz z beniaminkiem – 
Podbeskidzie Bielsko-Białą. Co prawda wyszedł
remis, ale gra Miedziowych była do niczego. 

Przepraszam 
kibiców

że musieli to oglądać!

Czar prysł. KGHM Zagłębie Lubin znowu dołuje.

Robił co mógł na boisku, 
ale brakowało zakończenia 
dobrych akcji.

David Abwo

Trener Urban: 
Nie wiem co się stało...

r e k l a m a

Z agłębie wyszło w zestawieniu, 
które nie zaskoczyło żadnego 
z kibiców. W bramce nieza-

wodny Bojan Isailović, powracający 
po kontuzji Bartosz Rymaniak, 
Michal Hanek, Sergio Reina, Costa 
Nhamoinesu, David Abwo, Patryk 
Rachwał, Łukasz Hanzel, Szymon 
Pawłowski, Maciej Małkowski oraz 
Darvydas Šernas. Przez 30 minut 
na boisku bezsprzecznie rządzili 
gospodarze, jednak nie potrafi-
li akcji zapiąć bramką. Golkiper 
bielskiej drużyny, Mateusz Bąk był 
jak radar. Wyłapywał wszystkie 
strzały Šernasa czy Małkowskiego. 
Sporą nieskutecznością wykazał się 
reprezentant Polski oraz kapitan 
miejscowego zespołu, Szymon Paw-

łowski. Na dziesięć minut przed 
końcowym gwizdkiem sędziego, 
Rymaniak, Šernas, Pawłowski oraz 
Abwo nieźle namieszali w głowach 
podbeskidzkim obrońcom. Jak się 
okazało również sami atakujący nie 
„ogarnęli” tej sytuacji bo piłka naj-
zwyklej w świecie zwiała im spod 
nóg. Groźna akcja z niemal gwa-
rantowaną bramką nie wypaliła. Do 
szatni miedziowi schodzili z posęp-
nymi minami. Kibice pożegnali ich 
gwizdami. 
W drugiej odsłonie meczu naj-
bardziej trafną zmianą, w zespole 
Urbana było wystawienie Adriana 
Rakowskiego za Patryka Rachwa-
ła. To właśnie ten młody zawod-
nik miał szansę strzelić pierwszą 

bramkę dla miedziowych w tym 
„emocjonującym” spotkaniu. Na 
przeszkodzie ponownie stanęła 
obrona Podbeskidzia. Miedziowy 
golkiper, Bojan Isailovic był niczym 
Peter Shilton przed wpuszczeniem 
bramki w meczu z Polską w 1973 
roku. Zupełnie nierozgrzany do gry 
bo nie miał zbyt często okazji do in-
terwencji. Do końca meczu nic się 
nie zmieniło. Ostateczny wynik po 
cienkim spotkaniu 0:0! – Nie wiem, 
co się stało. Wydawało się, że po 
meczach z Wisłą i Lechem będzie 
wyglądało to coraz lepiej. Przepra-
szam kibiców za to, że musieli to 
oglądać – powiedział Jan Urban.

KibicExtra!

Nie nazwiska, nie przetrwanie, a walka o punkty – takie zapowiedzi popłynęły do
kibiców, którym Jan Urban dał nową nadzieję. Nadzieję na lepsze i zwycięskie Zagłębie.

Nowy trener to postać nietuzinkowa w polskiej i hiszpańskiej piłce. 
Dla miedziowych nastała nowa era. Kibice liczą, że złota i czekają na upragnione sukcesy.

Trenerze, 
złap ich za ...!

sport
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Memoriał rozgrywany 
jest dla uczczenia 
pamięci wielkiego 

miłośnika i przyjaciela 
lubińskiego sportu - Henry-
ka Kruglińskiego. Zawod-
niczkom KGHM Metraco 
Zagłębie Lubin przyszło 
stawić czoła trzem druży-
nom – serbskiej Czerwonej 
Gwieździe, aktualnym 
wicemistrzyniom SPR 
Lublin oraz rosnącemu 
w siłę gdyńskiemu Vistalo-
wi Łączpol.
Na „pierwszy ogień” 
poszedł SPR Lublin, 
odwieczny rywal miedzio-
wego klubu, który pozbawił 
zawodniczki ze wschodniej 
ściany mistrzowskiej korony. 
Lublinianki przyjechały za-
tem walczyć i było to widać 
na parkiecie. Pierwszych 11 
minut spotkania prowadzi-
ły. Jednak świetna obrona 
Moniki Maliczkiewicz oraz 
determinacja całej drużyny 
dały prowadzenie Zagłębiu 

(10:9). W drugiej odsłonie 
meczu świetnie spisywały 
się Karolina Semeniu-
k-Olchawa, Kaja Załęczna 
oraz Kinga Byzdra. Na 10 
minut przed końcem lubi-
nianki prowadziły 22:20. 
Ostatecznie Zagłębie przy-
pieczętowało swoje zwy-
cięstwo wynikiem 28:23. 
Lublin znowu pokonany!
Kolejne starcie na par-
kiecie w tym samym dniu 
KGHM Metraco Zagłębie 
Lubin  przypieczętowało 
z Crvena Zvezda. Choc ta 
drużyna to wicemistrz Ser-
bii bardzo szybko musiała 
pozbyć się złudzeń co do 
końcowego wyniku spotka-
nia. Już po 10 minutach 
Zagłębie odskoczyło aż 
7:2, a kolejne bramki 
wpadały jak na zawołanie. 
Pierwsza połowa spotkania 
zakończyła się wynikiem 
21:10. Druga odsłona me-
czu była kopia pierwszej - 
końcowy wynik 40:23.

W drugim, dniu memo-
riału Zagłębie spotkało się 
z Vistalem Łączpol Gdynia. 
Ten zespół stale umacnia 
swoją pozycję i nie jest wy-
kluczone, że w tym sezonie 
to z Vistalem, a nie z SPR-
em przyjdzie walczyć 
o Mistrza Polski. Spotkanie 
pierwszą bramką otworzy-
ły lubinianki. Gdynianki 
jednak szybko wrzuciły 
punkt. Kolejne minuty gry 
to cios za cios. Pierwsza 
odsłona zakończyła się 
remisem 12:12. Spotkanie 
było nerwowe. Sędziowie 
dość często zmuszeni byli 
pokazywać zawodniczkom 
żółte kartoniki. Na kwa-
drans przed końcem spo-
tkania Vistal wypracował 
trzypunktową przewagę. 
Lubinianki zmobilizowały 
się do walki i wyrównały 
(20:20), ale zmęczenie 
dawało już znać o sobie. 
Spotkanie zakończyło się 
wygraną Gdyni 25:24.

Królem strzelców zo-
stała Karolina Seme-
niuk-Olchawa, Monika 
Maliczkiewicz to najlepsza 
bramkarka turnieju, zaś 
Kinga Byzdra okazała się 
najlepszą zawodniczką.
Trener Bożena Karkut nie 
ukrywała zadowolenia ze 
swoich podopiecznych. – 
Chciałyśmy pograć i do-
pracować kilka szczegółów 
zanim zacznie się liga. Może 
za mało dominowałyśmy 
na parkiecie ale wiem już 
w jakiej jesteśmy formie.
Joanna Obrusiewicz, 
KGHM Metraco Zagłębie 
Lubin - Turniej oceniam 
bardzo dobrze. Zawsze 
można przećwiczyć nowe 
warianty. Chcemy, żeby 
publiczność cieszyła się że 
jesteśmy w dobrej dyspo-
zycji. Oczywiście turniej 
jest też dobry do tego, 
że możemy przećwiczyć 
własne elementy, które 
przydadzą się w lidze.

Lubinianki dominowały na parkiecie, pokazały klasę!

Zwyciężyły 
ósmy raz!

XIV Memoriał im. Henryka Kruglińskiego ponownie rozstrzygnięty 
na korzyść lubinianek. Aktualne Mistrzynie Polski ponownie 
pokazują, że piłkę ręczną traktują bardzo poważnie.

Joanna Obrusiewicz:
Chcemy, żeby publiczność cieszyła się 
że jesteśmy w dobrej dyspozycji.

Chłopaki nie mogą się doczekać
Liberec będzie pierwszym sprawdzianem 

W końcu zobaczymy błysk w oczach lubińskich siatkarzy. Już niebawem będą mieli okazję rozegrać swoje pierwsze mecze spa-
ringowe podczas okresu przygotowawczego. – Pierwsza okazja gry będzie możliwa niebawem w Libercu – mówi Dominik Firtes, 
trener lubinian. 
Ukoronowaniem  przygoto-
wań  są  dobre  występy  pod-
czas  sparingów,  a  później 
w rozgrywkach rundy zasad-
niczej.  Lubinianie  trenowali 
intensywnie m.in. w na obozie 
w  Dziwnowie.  W  przygoto-
waniu  zawodników  pomaga 
były zawodnik rugby i trener 

w tej dyscyplinie sportu - Mi-
chał Adamczewski. 
MKS Cuprum Mundo Lubin 
już 26 sierpnia weźmie udział 
w  turnieju  z najlepszymi  ze-
społami  czeskiej  ligi.  Są  to 
Dukla  Liberec,  ČZU  Praha, 
SKV Ústí n.L. oraz Karbo Be-
nátky.  Turniej  będzie  trwał 

przez  dwa  dni.  Szkolenio-
wiec  ma  nadzieję,  że  jego 
podopieczni  sporo  wyniosą 
z tej imprezy. 
–  W  końcu  chłopaki  będą 
mogli pograć tak jak chcieli - 
mówi Dominik Frister, trener 
MKS Cuprum Mundo Lubin. 
-  Oni  już  od  dawna marzyli 

o  meczach  sparingowych. 
Na  tym  turnieju  głównym 
założeniem  jest  integracja. 
Szkoda, że ta impreza jest na 
początku  okresu  przygoto-
wawczego,  a  nie  na  końcu. 
Wtedy  wiedziałbym  kto  jak 
gra  i  ułożenie  pierwszego 
składu byłoby prostsze.

Kto zagra w rundzie 
zasadniczej w podstawowym 

zespole? Będzie wiadomo po 

okresie przygotowawczym.

sport
Smak wygranej

Jedna przegrana z Vistalem Łączpol 

Gdynia nie przekreśliła zwycięstwa.
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Smak uniwersalny?
„Mariola ma oczy piwne. Mariola o kocim 

spojrzeniu” – kiedyś mogliśmy usłyszeć w 

reklamie jednego z gatunków piwa. Dzisiaj 

zadajemy pytanie: Jaka marka piwa jest na 

zdjęciu?

Co oni tam nalali?
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Na rozwiązane krzyżówki czekamy do 5 września 2011 r. Krzyżówkę wyciętą z gazety 
należy wysłac na adres LubinExrtra! Skr. Poczt. 110, 59-300 Lubin lub zeskanować 
i przesłać za pomocą e-mail: redakcja@lubinextra.pl Wśród prawidłowych rozwiązań, 
rozlosujemy nagrodę książkową.

Zanim plac został zabudowany na 

podwórko na tyłach ul. Kazimierza 

Wielkiego wiodła droga do 

smietnika. Dzisiaj choć w miejscu 

drogi stoi budynek, znak pozostał. 

Służby komunalne na pewno 

przejadą przez przejście w bloku...

Baran (21.03-20.04)
Najbliższe dni mogą być czasem 
zawodów i smutku. Nie zabraknie 
nowych kłopotów. Liczyć możesz 
jedynie na najbliższych i na siebie 

Byk (21.04-20.05)
Przed Tobą szereg ryzykownych 
decyzji, które w długofalowej 
perspektywie mogą okazać się 
opłacalne. Nie zwariuj ze szczęścia 
i mu pomóż. Tylko nie szalej zbyt 
mocno bo się zawiedziesz.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Możesz budzić niechęć innych 
przez niepotrzebne knucie i intrygi 
Wrzuć na luz zanim zranisz tych, 
których należy szanować i stracisz 
więcej niż Ci się wydaje, że 
zyskasz.

Rak (22.06-22.07)
Zaplanowany w najbliższym czasie 
wyjazdowy urlop może okazać się 
całkowitym niewypałem. Lepiej 
w tygodniu zadbac o siebie i dom, 
a w pierwszy wolny  weekend 
wyskoczyć w góry. 
 

Lew (23.07-23.08)
Szykuja się dobre dni. Dodatkowe 
pieniądze pozwola na mały remont 
i zakupy. Nie wydaj za dużo 
i uważaj na doradców, którzy bedą 
Ci pomagali w remoncie.

Panna (24.08-22.09)
Będzie ciekawie i romantycznie. 
Pozytywne fluidy przyciągną płec 
przeciwną. Psychika odpocznie od 
codziennych obciążeń. Wykorzystaj 
swoje atuty a na pewno się opłaci.

Waga (23.09-23.10)
Amor szaleje i spowoduje chęć 
do gorących wyznań. Druga 
połowa będzie w siódmym niebie. 
Być może to dobry czas na 
poważniejszy związek. Wspólny 
wyjazd ułatwi decyzję.

Skorpion (24.10-22.11)
najbliższe dni bez zmian 
w samopoczuciu i pracy 
zawodowej. Nie jest wykluczony 
drobny flirt, który może 
spowodować odmianę i doda ci 
skrzydeł. 

Strzelec (23.11-21.12)
Optymizm, radość, wiele 
pozytywnych wibracji. Do tego 
dojdą cisza i spokój domowego 
ogniska. W pracy pasmo sukcesów 
a w rodzinie pełna zgoda. 

Koziorożec (22.12-20.01)
najbliższe dni zapowiadają się 
kiepsko. Trzymaj nerwy na wodzy, 
nie irytuj się drobnostkami. 
Jakikolwiekm konflikt zwłaszcza 
w pracy źle się skończy. Zalecana 
delikatnosć w kazdym calu.

Wodnik (21.01-19.02)
Z drugą połową wybierz się na 
długi wieczorny spacer. Unikaj 
zakrapianych imprez. Poświęć 
więcej czasu sobie i rodzinie. 
Trzeba nadrobic zaległości 
z najbliższymi.

Ryby (20.02-20.03)
Nie mysl o niebieskich migdałach 
to spokojnie przetrwasz najblisze 
dni. Wypad na zakupy poprawi 
samoppoczucie, ale uważaj co 
kupujesz. Najlepiej skorzystaj 
z rady przyjaciela.

Pan Artur pobierając nauki w jednej z wrocławskich uczelni przekonał się, że reklama jest wszechobecna. Nawet w WC można zaliczyć odlot...

Fot. Sympatyk LubinExtra!

Gwarancja
odlotu!

Jak się popieści
to się zmieści

Horoskop

Krzyżówka
rozrywka
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MA£A SCENA 12.00 - 19.00
WYSTÊP ZAK£ADOWEJ ORKIESTRY DÊTEJ ZG LUBIN
OFICJALNE OTWARCIE FESTYNU
NOCNE BOOGIE
THE MOHERS BAND
WHY
ŒWINKA HALINKA
SING-SING

DU¯A SCENA 20.00 - 24.00

MA£A SCENA 12.00 - 17.30
WYSTÊP GÓRNICZEGO CHÓRU MÊSKIEGO PRZY ZG LUBIN
WÊDROWNE GITARY
FLOWERS
LIVERPOOL

DU¯A SCENA 18.00 - 24.00
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lotnisko w Lubinie

LONDON BEAT

BAD BOYS BLUE
BONEY M KOMBII

LASEROWY
SPEKTAKL MULTIMEDIALNY

godz. 15.30
OGÓLNOPOLSKI BIEG PO SZPIK

IMPREZY TOWARZYSZ¥CE 13.00-18.00

MISTRZOSTWA KGHM W GRILLOWANIU Z KAROLEM OKRAS¥

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE ODDZIA£ÓW GÓRNICZYCH I HUT

ORAZ POKAZY MASZYN GÓRNICZYCH I SPRZÊTU RATOWNICZEGO

KONCERT ORKIESTRY HUTY MIEDZI G£OGÓW WRAZ Z WYSTÊPEM MA¯ORETEK

EKSPOZYCJA ŒREDNIOWIECZNEGO GRODU GÓRNICZO-HUTNICZEGO Z POKAZAMI WYTOPU
MIEDZI, P£UKANIEM Z£OTA I MENNIC¥

CZESKA GRUPA AKROBACYJNA NIRVANA-MOTOPARALOTNIE 
 

EKSPOZYCJA WSPÓ£CZESNEGO I HISTORYCZNEGO SPRZÊTU WOJSKOWEGO 
 

NAJWIÊKSZE W EUROPIE WESO£E MIASTECZKO
QUADY, DMUCHAÑCE, ŒCIANA WSPINACZKOWA, PARK LINOWY

WYSTAWY SAMOCHODOWE MAREK FIAT, FORD, SEAT Z ATRAKCJAMI

WYSTAWA LASÓW PAÑSTWOWYCH

PUNKT KRWIODAWSTWA

reklama


