
KGHM chce wykupić „węgiel”
 

Zarząd Polskiej Miedzi zdecydował że w firmie odbędzie się refe-
rendum. Pracownicy wypowiedzą się co do warunków wykupie-
nia deputatu węglowego.

Wybory za nami
 

Grzegorz Schetyna z największym poparciem 
na posła naszego regionu. W Senacie zasiądzie 
Dorota Czudowska.

Rada KGHM
w komplecie?
Dzisiaj przedstawiciele 
Ministra Skarbu Państwa 
i pozostałych akcjonariuszy 
zdecydują czy Rada 
Nadzorcza KGHM będzie 
miała przedstawicieli załogi.
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Tajne
przez poufne?

ZGK i Urząd zataiły prawdę
o skażeniu wodociągu

bakteriami z grupy coli.

Rodzice odeszli

z kwitkiem

Skandal na sesji Rady Miejskiej! Radni Lubin 2006 nie chcieli rozmawiać
z mieszkańcami, którzy przyszli prosić ich o pomoc.
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Złoty jubileusz Polskiej Miedzi uświetnią
wyjątkowi artyści!

Górnik nimi pokieruje

Zginął młody kierowca

Czy polska nauka potrafi 
odpowiedzieć na wyzwania, 
przed jakimi stoi dzisiaj 
Polska Miedź? Jak wygląda 
wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań? O tym na kra-
kowskiej AGH rozmawiali 
wybitni naukowcy i przed-
stawiciele KGHM.
Forum Dyskusyjne „Polska 

Miedź – z nauką w przy-
szłość – dokąd i dlaczego?” 
poprowadził prezes Herbert 
Wirth, wraz z rektorem 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
prof. Antonim Tajdusiem. 
Lubińska spółka przedsta-
wiła problemy i wyzwania, 
których rozwiązanie jest 
warunkiem dalszego roz-
woju. W dyskusji określano 
obszary i kierunki współpra-
cy z naukowcami. KGHM 
i AGH zamierzają podjąć 
współpracę w zakresie 
utworzenia i wspierania 
Laboratorium Pierwiastków 
Krytycznych AGH-KGHM.

Wynika to z faktu, że 
zalegające w Zagłębiu Mie-
dziowym złoża rudy miedzi 
zawierają wiele pierwiast-
ków towarzyszących, w tym 
takich, które zaliczane są do 
metali krytycznych i o klu-
czowym znaczeniu ekono-
micznym dla gospodarki 
UE. Wśród nich jest ołów, 
cynk, kadm, nikiel, kobalt, 
żelazo, molibden, wanad, 
rtęć, cyna, uran, tor, ren, czy 
pierwiastki niemetaliczne, 
jak siarka, selen, bar, fluor 
oraz grupa pierwiastków 
o własnościach pośrednich: 
arsen, antymon i bizmut.
- Widzimy potrzebę pogłę-

biania wiedzy w zakresie 
rozpoznania eksploatowa-
nych złóż rud miedzi, jednak 
nie dysponujemy obecnie 
narzędziami do samodziel-
nego dokonywania badań 
w tym zakresie.– wyjaśnia 
Herbert Wirth, prezes 
KGHM.

Chór działa od 83 lat. Dzisiaj to 
legenda i jeden z najlepszych na 
świecie chórów męskich. W okre-
sie ponad ośmiu dekad swojej 
działalności dał niemal 2,5 tysiąca 
koncertów w ponad 70 krajach 
świata. Wszędzie gdzie się poja-
wił zachwycał swoim wysokim 
poziomem artystycznym, boga-
tym repertuarem oraz pełną eks-
presji choreografią wchodzącego 
w skład zespołu baletu.

Do szczególnie spektakularnych 
koncertów Chóru należą: koncert 
w Watykanie, zorganizowany 
z okazji 26-lecia pontyfikatu Jana 
Pawła II, występ w Waszyngtonie 
dla grupy ponad stu amerykań-
skich kongresmenów, koncert 
w Lincoln Center w Nowym Jorku 
oraz koncert w Sztabie Organiza-
cji Paktu Północnoatlantyckiego 
NATO w Brukseli.
Aktualnie rosyjski zespół liczy 

ponad 130 osób. Tworzą go: chór, 
soliści, perfekcyjnie łącząca instru-
menty ludowe z nowoczesnymi 
– orkiestra oraz znany ze swoich 
wręcz akrobatycznych umiejętno-
ści – balet. 
Koncert w Głogowie, organizo-
wany specjalnie dla pracowników 
KGHM, odbędzie się 22 paździer-
nika br. w hali widowiskowo – 
sportowej przy ul. W. Stwosza 1. 
Początek o godz. 18.00.

Krzysztof Klimaszewski, wie-
loletni działacz harcerski, a 
z zawodu górnik pokieruje 
lubińskimi harcerzami.
Dwa dni trwał Zjazd hufca 

Lubin na którym wybiera-
no nowe władze. Pierw-
sza część odbyła się 10 
września. Druga tuż przed 
wyborami parlamentarnymi. 
Ustępujący Komendant 
hufca hm. Łukasz Nowicki 

przedstawił sprawozdanie 
za lata 2007-2011, a 
następnie razem ze swoimi 
współpracownikami złożył 
sznury funkcyjne. 
Poza Krzysztofem Klima-

szewskim, w skład komendy 
hufca weszli instruktorzy: 
phm. Elżbieta Wawrzyniak 
– zastępca, phm. Agata 
Motylewska – zastępca, hm. 
Łukasz Nowicki – skarbik, 

hm. Beata Rzepka, phm. 
Katarzyna Rudnicka, phm. 
Przemysław Dzierżek. 
Nowe władze chcą m.in. 

wyremontować bazę obo-
zową w Wygnańczycach, 
pozyskać nowych harcerzy 
i oprzeć swoje działania na 
specjalnościach - ratownic-
twie, wspinaczce, survivalu, 
turystyce górskiej oraz 
krótkofalarstwie. 

Masz 18-26 lat? Dostałeś nie-
dawno prawo jazdy, a tatuś ma 
furę, którą można poujeżdżać? 
Zobacz jak kończą ci, którzy 
popisywali się przed kolegami 
- tak w dużym skrócie można 
podsumować akcje policji. Po 
układaniu worków na zwłoki 
koło dróg promują hasło - „Mło-
dość nie wieczność, prawo jazdy 
nie nekrolog”. 
- W tym roku mieliśmy już 

1130 zdarzeń drogowych i aż 
w 20 proc. Sprawcami byli 
kierowcy w wieku 18-26 lat 
– mówi podkomisarz Andrzej 
Barna, naczelnik ruchu drogo-
wego lubińskiej policji. - W trzy-
nastu wypadkach śmiertelnych 
zginęło 14 osób. To więcej o 30 
proc. niż w całym ubiegłym 

roku. Najwięcej zdarzeń jest na 
dwóch drogach – krajowej trójce 
oraz K36 miedzy Lubinem 
a Prochowicami. 
Policja wspólnie z wydawnic-

twem Finestra przygotowała 
plakaty, które zostaną rozwie-
szone na terenie gmin powiatu 
lubińskiego. Do tego dojdzie 
krótka animacja prezentowana 
na kilku telebimach ustawio-
nych na terenie Lubina. 
Ostatnim elementem akcji 

„Młodość nie wieczność, prawo 
jazdy nie nekrolog” będą spotka-
nia funkcjonariuszy z młodymi 
kierowcami. – Wielu z nich 
jeździ niebezpiecznie i popisuje 
się przed kolegami – mówią 
policjanci. 

(pit)

Umowę z Netią podpi-
sał KGHM. Dotyczy ona 
sprzedaży 100% udziałów 
w telefonii Dialog. Do czasu 
zrealizowania wszystkich 
zapisów umowy akcjona-
riuszem telefonii pozostaje 
Polska Miedź. 
Kwota nabycia akcji 

Dialogu na koniec maja 
szacowana jest na 944 mln 
złotych i będzie powiększona 
o odsetki do daty zamknięcia 
całej transakcji.
Aby mogła zostać sfinalizo-

wana potrzebna jest zgoda 
Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumen-

tów. Taka zgoda ma być 
wydana najpóźniej 
w czerwcu przyszłego roku. 
- Jesteśmy zadowoleni z re-
zultatu przeprowadzonego 
procesu sprzedaży i wierzy-
my, że transakcja pomoże 
Dialogowi dalej się rozwijać 
na konkurencyjnym rynku 
telekomunikacyjnym. Środki 
pozyskane ze sprzedaży Dia-
logu pozwolą na zwiększanie 
skali inwestycji w rozwój 
bazy zasobowej, hutnictwo 
oraz w sektor energetyczny 
zgodnie ze strategią KGHM – 
mówi Herbert Wirth, prezes 
KGHM. 

Z nauką w przyszłość

KGHM sprzedaje Dialog

Wizytówka Rosji na jubileusz
Chór Aleksandrowa, największy i najbardziej prestiżowy zespół 
Rosji wystąpi przed publicznością Zagłębia Miedziowego. 

Zmiany w Hufcu ZHP

Ponad 220 wypadków i kolizji.

Policjanci chcą szokować i szokują, bo śmierć na drogach
powiatu lubińskiego zbiera żniwo. W tym roku zginęło już 14 osób. 
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Wstępne wyniki wskazywały, że PO w okręgu wyborczym zbierze poło-
wę z 12 mandatów. Ostatecznie będzie ich pięć. To oznacza, że poza Mał-
gorzatą Sekułą-Szmajdzińską (SLD) w poselskiej ławie zasiądzie jeszcze 
Ryszard Zbrzyny. Z wyników wyborów wynika, że podział mandatów 
przypada następująco:

wydarzenia

r e k l a m a

Zbrzyzny się załapał

Święta Barbara
czuwa

 

O włos od tragedii na ZG Lubin

PO
Grzegorz Schetyna - 67.670, 
Ewa Drozd - 14.205, 
Zofia Czernow - 7.704, 
Robert Kropiwnicki - 6.029, 
Norbert Wojnarowski - 5.981

PiS
Adam Lipiński - 25.523, 
Marzena Machałek - 11.812
Elżbieta Witek - 9.381
Wojciech Zubowski – 6.800

SLD 
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - 15.883
Ryszrad Zbrzyzny – 11.990

Ruch Palikota
Henryk Kmiecik – 13.015.

Do wstrząsu doszło 10 paździer-
nika o godz.10.26 w Zakładach 
Górniczych Lubin. Był bardzo sil-
ny. W górniczym żargonie była to 
„siódemka”. Wstrząs był bardzo 
mocno odczuwalny na terenie 
Lubina. – Zakołysało jak należy 
– mówiła mieszkanka wieżowca 
przy ul. Niepodległości. 
Do wstrząsu nie doszło w go-

dzinach, kiedy prowadzone są 
strzelania przodków. W kopalni 
odbywała się normalna praca. Wy-
bierano rude miedzi. - Nikomu nic 
się nie stało – informuje Dariusz 
Wyborski, dyrektor departamen-
tu PR w KGHM. - Na miejscu było 
24 górników. Wszystkich wypro-
wadzono z miejsca zagrożenia. 

(pit)

24 górników było w rejonie wstrząsu. Na szczęście wszyscy 
rejon zagrożenia opuścili o własnych siłach.

Grzegorz Schetyna z największym

poparciem w regionie

Dwukrotnie w tym roku pra-
cownicy KGHM głosowali 
w sprawie członków rady 

nadzorczej. Za każdym razem 
wskazywali po trzy osoby. Za 
pierwszym byli to Józef Czyczer-
ski, Leszek Hajdacki i Ryszard 
Kurek. Aby wybór stał się faktycz-
ny przedstawiciele załogi muszą 
zostać powołani przez akcjona-
riuszy. Związkowcy uważają, że 

to jedynie formalność. Okazało się 
jednak, że nie do końca. Przypo-
mnijmy, czerwcowe WZA nie po-
wołało Czyczerskiego, Hajdackie-
go i Kurka. Stało się to powodem 
pozwów do sądu. Sąd zarówno w 
przypadku odwołania ze składu 
rady przedstawiciela załogi jak i 
niepowołania przez WZA kolej-
nych dwóch, w całości oddalił po-
wództwo akcjonariuszy Ryszarda 

Zbrzyznego i Krzysztofa Skóry. 
Związkowcy są oburzeni, gdyż w 
firmie przeprowadzono kolejne 
wybory. Przy niższej, ale jednak 
ważnej frekwencji załoga do Rady 
Nadzorczej wskazała Lecha Jaro-
nia, Macieja Łaganowskiego oraz 
Pawła Markowskiego. W tych 
wyborach związkowcy nie wysta-
wili swoich przedstawicieli.
Związkowcy nie odpuszczają i za-

powiadają, że będą chcieli odwo-
łać nowych przedstawicieli załogi 
i już zbierają podpisy. – Wszystko 
jest zgodnie z prawem przekonuje 
Ryszard Zbrzyny, szef ZZPPM. 
Procedura odwołania przedsta-
wicieli załogi może wejść w życie, 
kiedy pod wnioskiem podpisze 
się 15 proc. załogi. Wtedy odbę-
dzie się kolejne głosowanie.

(pit)

Rada KGHM
w komplecie?

Walne zdecyduje o powołaniu przedstawicieli załogi

Zniszczone wejście do Biura Zarządu KGHM i agresywna pikieta związkowców stały się powodem niepowołania do rady nadzorczej 
przedstawicieli załogi, którzy współorganizowali protest.

Dzisiaj przedstawiciele Ministra Skarbu Państwa i pozostałych 
akcjonariuszy zdecydują czy Rada Nadzorcza KGHM będzie miała 
przedstawicieli załogi.
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Tajne
przez poufne?

Kilka kradzieży miedzi w legnickiej hucie

- Szukamy sprawcy tego 
przestępstwa – informuje Li-
liana Łukasiewicz, rzecznicz-
ka Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy. – Wiadomo już, 
że nie była to jednorazowa 
duża kradzież a najprawdo-
podobniej kilka mniejszych. 
Z hutniczego magazynu 

zniknęło łącznie 19 ton 
miedzi. Braki stwierdzono 
we wrześniu. Spostrzeżenie 
pracownika potwierdziła 
przeprowadzona inwenta-
ryzacja. Do dzisiaj jednak 
nie wiadomo jak złodziej, 
a raczej złodzieje - bo 
takiej ilości nie mógł ukraść 

samodzielnie jeden człowiek 
- wywieźli towar z terenu 
huty. Na razie tez nie wiado-
mo dokładnie kiedy doszło 
do kradzieży. Z informacji 
przekazanych przez KGHM 
wynika, że mogło do nich 
dochodzić od lipca.

(pit)

– Mieszkańcy zostali poinformo-
wani, że wodę przed spożyciem 
należy przegotować bo jest płuka-
ny wodociąg.- broni się Andrzej 
Holdenmajer, burmistrz Ścinawy. 
Na pytanie dlaczego w komuni-
kacie zabrakło informacji że woda 
jest skażona bakteriami twierdzi, 
że prawo nie zostało złamane, 
a wyniki badań robionych przez 
ZGK nie pokrywają się z tymi 
z sanepidu.
Od 10 października woda w Ści-
nawie jest skażona bakteriami 
z grupy coli. Wtedy do badania 
pobrano próbki wody podawa-
nej do sieci oraz wody z sieci . Od 
piątku 13 października od godz. 
14 znane były wyniki. Wodociąg 
zaopatrujący Ścinawę i Krzyżową 
został skażony bakteriami z gru-
py coli. Przekroczenie nie było 
duże, ale przepisy stanowią, że 
bakterii z grupy coli nie może być 
wcale! Tymczasem do sieci trafia-
ły 2 kolonie, a w samej sieci była 
już jedna.
Zgodnie z przepisami gmina po-
informowała mieszkańców, że 
woda jest zdatna do spożycia, 
przygotowania zimnych napojów, 
mycia zębów po przegotowaniu. 
Komunikaty pojawiły się na słu-
pach ogłoszeniowych i gminnym 
portalu www.scinawa.pl. Próżno 
w nich jednak szukać informacji, 
że konieczność gotowania wynika 
ze skażenia wodociągu bakteria-
mi coli. Napisano, że to w związ-
ku z płukaniem sieci. Burmistrz 

Holdenmajer unika odpowiedzi 
na pytanie dlaczego informacja 
o bakteriach nie trafiła do komu-
nikatu. – Tak robiła też gmina 
Lubin. Komunikat jest na stronie 
internetowej i tam jest informacja 
o konieczności gotowania wody. 
Informacja jest też na stronie Sane-
pidu. To można sprawdzić. 
Sprawdziliśmy. Informacja na 
stronie sanepidu jest pełna i rze-
telna. Ta opublikowana na stronie 
internetowej gminy i na słupach 
przez ZGK pomija fakt skażenia 
wodociągu bakteriami.
Jest jeszcze jeden aspekt infor-
mowania mieszkańców o zagro-
żeniach. Po bojach z poprzednią 
Radą Miejską, burmistrzowi 
udało się uruchomić SMS-owy 
system powiadamiania miesz-
kańców o zagrożeniach. Niestety 
o zagrożeniu, które pojawiło się 
domowym kranie SMS-y nie zo-
stały wysłane. Dlaczego? - Infor-
matyk był na chorobowym, a pani 
z zarządzania kryzysowego nie 
była obecna – tłumaczy burmistrz. 
Trudno to komentować bo system 
miał przecież informować o za-
grożeniach, a w tym konkretnym 
przypadku zawiódł. Trzeba jed-
nak uczciwie przyznać, że system 
działa. Tydzień przed skażeniem 
wodociągu, SMS z gminy zapra-
szał na X Jubileuszowy Koncert 
Kresowy…
Bez precyzyjnej odpowiedzi po-
zostaje pytanie kto jest autorem 
komunikatu, w którym zabrakło 

informacji o bakteriach. Pytany 
o to dyspozytor wodociągów naj-
pierw powiedział, że to on. Potem 
wskazał na dyrektora ZGK a osta-
tecznie powiedział, że pismo 
przygotował wspólnie z dyrekto-
rem. Pytany o to samo burmistrz 
najpierw mówi, że komunikat 
o wodzie zrobili pracownicy Urzę-
du, ale nie pamięta kto. Po chwili 
wskazuje na dyrektora ZGK. 
W poniedziałek dyrektor komu-
nalki był nieuchwytny. Sekretarka 
przekonywała, że nie ma służbo-
wej komórki. Nie wie kiedy bę-
dzie. Kiedy dzwoniliśmy przed 
godz. 15 z pytaniem czy dyrektor 
jest już w pracy usłyszeliśmy – 
Tak. To znaczy nie. Pani dyrektor 
nie wróciła jeszcze.
Treść komunikatu opublikowane-
go na terenie Ścinawy i na jej por-
talu internetowym choć rożni się 
od komunikatu Janiny Szelągow-
skiej Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego nie łamie prawa. Pani 
inspektor przyznaje. - Przepisy nie 
są jednoznaczne i nie można zmu-
sić ani gminy ani dostawcy wody, 
aby przekazał taka sama treść jak 
opublikowaną przez nas.
Na pewno dobrze, że w komu-
nikacie znalazła się informacja 
o sposobie przygotowania wody 
do spożycia i mysia zębów. Szko-
da, jednak że ukryto rzeczywisty 
powód konieczności jej gotowania 
czyli fakt skażenia wody bakteria-
mi z grupy coli…

Piotr Krażewski

Wyparowało
19 ton

Wiadomo już, że nie była to jednorazowa duża kradzież, a najprawdopodobniej kilka mniejszych.

Liliana 
Łukasiewicz:

Strajk dalej
na wokandzie

Nie kończą się kłopoty związkowców

z wymiarem sprawiedliwości. 

ZGK i Urząd zataiły prawdę o skażeniu

wodociągu bakteriami z grupy coli.

Jako związkowcy i zara-
zem członkowie rady nad-
zorczej współorganizowali 
protest. Oni odpowiadają 
również za działanie na 
szkodę spółki. 
Od początku przygotowy-

wania protestu związkowcy 
posiadali opinię prawną co 
do legalności strajku. Nie 
zgadzały się z tym władze 
KGHM. Konsekwencja tego 
były doniesienia do proku-
ratury i ostatecznie pozew 
do sądu.

Przypomnijmy, że protest 
miał związek z przygotowy-
waną przez Ministra Skarbu 
sprzedażą pakietu akcji 
miedziowej spółki. Związ-
kowcy sprzeciwiali się temu 
i przekonywali, że sprzedaż 
może być zagrożeniem.
Prokuratura badając kwe-

stie strajku stwierdziła, że 
strajk był nielegalny, ale nie 
dopatrzyła się powodów, 
dla których należałoby 
dążyć do ukarania związ-
kowców.

Wśród sądzonych znajduje się w sumie 9 osób. Są 
wśród nich m.in. Józef Czyczerski i Ryszrad Kurek.

W komunikacie opublikowanym przez 
Urząd i ZGK o bakteriach nie ma ani 
słowa. Jest za to niewinna informacja, 
że trwa płukanie wodociągu i do celów 
spożywczych i mycia zębów wodę trzeba 
przegotować.

W komunikacie z sanepidu ujawniono, że 
bakterie są w wodzie. Dodajmy, Escherichia 
coli, w zależności od grupy  wywołują 
biegunki, zakażenia jamy brzusznej, wodniste 
biegunki u dzieci. Są przyczyną schorzeń 
układu pokarmowego i moczowego.
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r e k l a m a

Będzie referendum
Czudowska 
senatorem

301 głosami Dorota Czu-
dowska (PiS) pokonała Jac-
ka Głomba (PO). Poparło ją 
45.167 wyborców.
W powyborczy poniedziałkowy 
poranek wydawało się, że sena-
torem może zostać Jacek Głomb 
popierany przez Platformę Oby-
watelską. O ostatecznym wyniku 
zdecydowali mieszkańcy powiatu 
głogowskiego. Stamtąd najpóźniej 
do systemu zostały wprowadzone 
wyniki głosowania. 
Głomb zgromadził w sumie 
44.866 głosów czyli zaledwie 301 
mniej niż Czudowska. Trzeci wy-
nik przypadł Adamowi Myrdzie 
(Obywatele do senatu) jednak 
między nim a Głombem czy Czu-
dowską jest olbrzymia różnica – 
zebrał o 11.715 głosów mniej niż 
zwycięzca wyborów.
20.999 głosów otrzymała Zenona 
Mielnikiewicz (SLD). Na szarym 
końcu znalazł się Wacław Demec-
ki (PSL) którego poparło 8.644 
wyborców.

Do ostatnich chwil trwała 
niepewność kandydatów 
na senatorów

Mediacje węglowe emerytów i posła Schetyny przyniosły efekt.

W mediacje z zarządem KGHM na prośbę emerytów włączył się Grzegorz Schetyna. Porozumienie zostało osiągniete.

Zarząd Polskiej Miedzi 
zdecydował że w fir-
mie odbędzie się refe-
rendum. Pracownicy 
wypowiedzą się co do 
warunków wykupienia 
deputatu węglowego. 
Przypomnijmy. O wyku-
pienie deputatu zabiegają 
dawni pracownicy KGHM 
skupieni w stowarzysze-
niu emerytów i rencistów. 
To co było niemożliwe od 

kilku lat w wydaniu związ-
ków zawodowych, możli-
we stało się w ciągu kilku 
tygodni rozmów z emery-
tami. Mediatorem był poseł 
Grzegorz Schetyna, do któ-
rego pisemnie zwrócili się 
dawni pracownicy spółki. 
Efekt rozmów mówi sam za 
siebie. KGHM proponował 
wykupienie węgla za 15 
tys. zł. Emeryci sugerowali, 
że 18 tys. zł to godna kwota. 
Ostatecznie porozumiano 

się co do 17 tys. zł. 
Przypomnijmy z wypowie-
dzi związkowców wynikało, 
że to za mało. – To powinno 
być 60 tys. zł - przekonuje 
Józef Czyczerski. Emeryci 
wspólnie z władzami KGHM 
przyznają, że to kwota wzię-
ta z sufitu.
- Jeżeli pracownicy zgodzą 
się na wykup deputatu bę-
dzie to proces wieloletni – 
przyznaje Dariusz Wybor-
ski, dyrektor departamentu 

PR w KGHM. 
W referendum pracownicy 
będą musieli odpowiedzieć 
na pytanie „Czy jesteś za wy-
kupem przez Spółkę deputatu 
węglowego przysługującego 
na podstawie Zakładowego 
Układu Zbiorowego za kwotę 
17.000 zł brutto. Pytanie doty-
czy również wykreślenia kwe-
stii węgla z ZUZP. Referen-
dum, odbędzie się w dniach 
8-9 listopada. 

(pit)

Kilka kradzieży miedzi w legnickiej hucie

Strajk dalej
na wokandzie
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Rodzice odeszli

z kwitkiem
Skandal na sesji Rady Miejskiej! Radni Lubin 2006 nie chcieli rozmawiać z mieszkańcami.

– Zmniejszenie dotacji 
spowoduje, że nie 
będziemy już tańszym 
przedszkolem niż miejskie 
– kończy Lalewicz. O to 
chodzi radnym?

Mariusz
Lalewicz:

Na sesję przyszło kilkudziesięciu rodziców. Jednak 

radni nie chcieli z nimi gadać.

Po decyzji rady zawiedzeni i zbulwersowani rodzice zakładali maski 

przeciwgazowe i mówili  – radni oddychają innym powietrzem niż my.

Policję o swojej pikiecie zawiadomili sami rodzice. Zgodnie 

z procedurą funkcjonariusze  musieli być w pobliżu.
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T a uchwała to chała, nasze 
dzieci to nie śmieci, oddajcie 
dotację - takie hasła wznosili 

pod Urzędem Miejskim rodzice. 
Potem weszli na sesję, żeby zo-
baczyć, że nikt z nimi nie będzie 
gadał.
Kilka tygodni temu, Rada Miej-
ska na wniosek prezydenta Lu-
bina zmniejszyła poziom dotacji 
dla przedszkoli społecznych. 
Otrzymywały one równowartość 
dotacji przyznawanej na dzieci 
w przedszkolach miejskich. Od 
nowego roku będzie o 25 proc 
mniej. – W przypadku naszej 
placówki będzie to podwyżka o 
ponad 100 zł miesięcznie za dziec-
ko – przyznaje Mariusz Lalewicz, 
dyrektor Przedszkola Montessori. 
Zaraz dodaje jednak, że stawki w 
innych placówkach mogą skoczyć 
nawet o 200 zł i więcej w górę. W 
naszej placówce decyzja radnych 
powodują dziurę w budżecie na 
14 tys. zł.
Rodzice są oburzeni. Dzień przed 
sesją zaprosili na spotkanie radne-

go opozycji Krzysztofa Olszowia-
ka i przewodniczącego rady An-
drzeja Górzyńskiego. Olszowiak 
przyszedł, Górzyński wytłuma-
czył się nadmiarem obowiązków. 
– Zobowiązałem się, że przygo-
tuję uchwałę, w której radni będą 
mogli jeszcze raz zdecydować o 
wysokości dotacji dla przedszkoli 
– mówi Olszowiak.
Tuż przed sesją grupa kilkudzie-
sięciu rodziców przyszła pod 
Urząd Miejski. Przynieśli ze sobą 
transparenty, gitarę i megafon. 
– To był pokojowy protest, a za-
leżne od miasta media zrobiły z 
nas zadymiarzy – żaliła się jedna 
z matek. Posłałem dziecko do 
przedszkola społecznego bo w 
miejskim nie było miejsca! Pod 
adresem rodziców padł zarzut, 
że skoro stać ich na przedszkole 
społeczne to i z podwyżką sobie 
poradzą. – Nie jesteśmy żadny-
mi bogaczami. Zarabiam 1400 zł 
miesięcznie. Mąż niewiele więcej. 
Nasze zarobki to takie bogactwo? 
Miasto powinno nam pomóc a nie 
utrudniać – żali się matka małego 
Julka. Zwracając uwag, że dziec-
ko posłała do przedszkola spo-

łecznego bo w miejskim nie było 
miejsca!
– Gmina nie daje nam pieniędzy 
na wyposażenie, remonty. Szkoła 
powiatowa, którą przejęło miasto, 
a w której jest nasze przedszko-
le drastycznie podniosła nam 
czynsz. Teraz radni obcinają do-
tację. Gdzie tu logika – denerwuje 
się Lalewicz. - We wszystkim po-
magają rodzice. To oni wspierają 
w remontach, oni współfinansują 
wyposażenie i zabawki. Dlaczego 
jesteśmy karani za to, że pomaga-
my miastu zapewnić opiekę nad 
przedszkolakami?! Jako stowa-
rzyszenie na tym nie zarabiamy! 
Olszowiak stwierdza – ktoś inny 
zarobi na przedszkolakach – mia-
sto w sumie około 600 tys. zł napi-
sał na swojej stronie internetowej 
www.olszowiak.pl. No cóż – taka 
jest demokracja i czy mi się po-
doba to czy nie „większość ma 
rację”. Olszowiak wskazuje, że ta 
większość to radni Lubin 2006.
Na sesji chcieli wyrazić swoje zda-
nie. – Ten temat był już obszernie 

omawiany – mówi przewodniczący 
Andrzej Górzyński. Zgodnie z pro-
cedurą poddał jednak pod głosowa-
nie wniosek Olszowiaka w sprawie 
zmiany porządku obrad i wpro-
wadzenia uchwały o dotacjach dla 
przedszkoli społecznych. Rodzice 
cierpliwie czekali. W głosowaniu 
radni Lubin 2006 zdecydowali, że 
temat nie istnieje. Głosami radnych 
Lubin 2006 sprawa nie znalazła 
się w porządku obrad. Ten fakt 
zbulwersował przybyłych. Poło-
żyli przed przewodniczącym treść 
swojego listu i zakładając maski 
przeciwgazowe stwierdzili – radni 
oddychają innym powietrzem niż 
my. Wychodzimy! Nic tu po nas, 
ale jeszcze wrócimy!
- Wybraliśmy was, a wy dzisiaj nie 
chcecie z nami gadać? Skandal! Co 
z was za ludzie? Stara rada! Czy 
wy dzieci nie macie – pytali rad-
nych rodzice. Trzeba was zmienić! 
W odpowiedzi usłyszeli komen-
tarz przewodniczącego Górzyń-
skiego z Lubin 2006. – Wybory 
będą za trzy lata. Rodzice odpo-
wiedzieli krótko – To wasze ostat-
nie trzy lata.

Piotr Krażewski

Rodzice odeszli

z kwitkiem
Skandal na sesji Rady Miejskiej! Radni Lubin 2006 nie chcieli rozmawiać z mieszkańcami.

Z nowym rokiem za przedszkola 
zabulą również rodzice posyłający 
dzieci do placówek społecznych. 
Na wniosek prezydenta jego 
radni zmniejszyli o 25 proc. 
dotacje dla takich jednostek.

Radni Lubin 2006 
zdecydowali, 

że temat nie istnieje

– Zobowiązałem 
się, że przygotuję 
uchwałę, w której radni 

będą mogli jeszcze 

raz zdecydować 
o wysokości dotacji

Krzysztof
Olszowiak

Na sesję przyszło kilkudziesięciu rodziców. Jednak 

radni nie chcieli z nimi gadać.

Po decyzji rady zawiedzeni i zbulwersowani rodzice zakładali maski 

przeciwgazowe i mówili  – radni oddychają innym powietrzem niż my.

Policję o swojej pikiecie zawiadomili sami rodzice. Zgodnie 

z procedurą funkcjonariusze  musieli być w pobliżu.
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Nie każdy to cwaniak
Drogowe ABC czyli jak tu jechać?

W opisywanym miejscu pojazdy mu-
szą poruszać się po prawej stronie. 
Ktoś, kto próbuje dalej wyprzedzać 
lewą stroną łamie przepisy. 

Aspirant Zbigniew Szóstka,
policjant Wydziału Ruchu Drogowego
lubińskiej policji.

Dwupasmówka skłania do szyb-
szej jazdy, ale prace przy wia-
dukcie skutecznie studzą zapędy 
kierowców. Przykład zwężenia 
można jednak wykorzystać w jeź-
dzie na tzw. zamek błyskawiczny. 
Potrzebna jest tu kultura kierow-
ców i zrozumienie. Jak pokazują 
przykłady bywa z tym różnie.
Przeprowadziliśmy dwa testy na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Małomicką do remontowanego 
wiaduktu. Oba w czasie dużego 

natężenia ruchu w kierunku Po-
lkowic. W pierwszym, nasz samo-
chód jechał lewym pasem. Kiedy 
dotarł do oznakowania o zwęże-
niu włączyliśmy kierunkowskaz 
chcąc zjechać na prawy pas. I tu 
nieprzyjemna niespodzianka. 
Nikt nie chciał nas wpuścić! Po-
mocy udzielił dopiero 16 z kolei 
kierowca - dodamy kierowca 
ciężarówki. Żadna osobówka nie 
zrobiła miejsca!
W drugim teście zagraliśmy „na 

cwaniaka”. Pojechaliśmy lewym 
pasem maksymalnie do końca 
i próbowaliśmy zjechać na prawą 
stronę. Tu solidarność kierujących 
jadących prawym pasem była 
jasna. Nikt cwaniaka nie będzie 
wpuszczał. Niech stoi i czeka na 
lukę!
Aspirant Zbigniew Szóstka 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
lubińskiej Policji przekonuje, że 
w tego typu sytuacjach wiele za-
leży od uprzejmości kierujących, 

ale na cwaniaka jeździć nie wol-
no. – W opisywanym miejscu 
jest wyraźne oznakowanie jak 
należy jechać. Mamy informację 
o zwężeniu drogi i kawałek dalej 
kolejne oznakowanie zakazujące 
wyprzedzania. W tym miejscu 
na lewym pasie nie może być już 
żadnego samochodu. Wszystkie 
muszą poruszać się po prawej 
stronie. Ktoś, kto próbuje dalej 
wyprzedzać lewą stroną łamie 
przepisy. 

Czekamy na propozycje tematów do Drogowego ABC - redakcja@
lubinextra.pl. Wśród kolejnych 

sprawdzimy jakie zasady ruchu obowiązują w rejonie ul. Skrzyżowania ul. Baligrodzkiej 
i Sybiraków.

KierowcaExtra!

Piłką
po łapkach

Piłeś? Nie jedź!

Kierowca (47 l.) miał 
ponad 2 promile alkoho-
lu. Daleko nie ujechał. 
W rejonie skrzyżowania ul. 
Jagiełły z Lipową w Ścina-
wie „odbił” się od przydroż-
nej barierki, kilkadziesiąt 
metrów dalej obok przejścia 
dla pieszych skasował 
kolejną barierkę i śmietnik. 
Podróż pijanego w sztok 

kierowcy zakończyła się na 
przydrożnym drzewie na wy-
sokości Akademii Medycznej 
i jej Ośrodka Alzheimerow-
skiego. Wcześniej starano-
wał znak ograniczający pręd-
kość do 40 km/h. Ci, którzy 
widzieli slalom „pijanego” 
Volkswagena po ul. Jagiełły 
w Ścinawie mówili – cud, 
że nikt nie zginął.

Samochód 
przejechał 
kilkaset metrów 
„odbił” się 
od barierek 
i zatrzymał na 
drzewie. 
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Młodziczki
dały radę!

sport

MKS Cuprum Mundo Lubin nie zmyło goryczy porażki. Rewanż się nie powiódł,
a Puchar Polski musi poczekać.

Piłką
po łapkach
Pierwszy set od 

początku należał 
do Gorzowian. Po 

chwili goście wygrywali 
7:2. Różnica punktowa 
była do końca tej partii 
zbyt duża, aby można 
było ją tak łatwo odrobić. 
Pomimo dobrych chęci, 
zespół Dominika Fristera 
przegrał set 18:25. 

Ta sytuacja podzia-
łała jak kubeł zimnej 
wody na Mundo. Druga 
partia była już bardziej 
wyrównana. Dosyć 
często dochodziło do 
remisów. Stan punktowy 
lubinian podnosił się 
między innymi dzięki 
Maciejowi Kordyszowi. 
Swój debiut, po przerwie 

spowodowanej kontuzją 
miał Szymon Piórkowski, 
który spisywał się na 
medal. Sporo udanych 
ataków miał również 
Szymon Romać. Niestety 
drugi set również należał 
do Gorzowa.
Trzeci set był równie 

zacięty jak i drugi. 
W pewnym momencie 

gry Mundo nawet objęło 
prowadzenie 20:19. 
Gorzowianie niewielką 
stratę szybko odrobili 
i wyszli na prowadzenie. 
Set zakończył się wyni-
kiem 25:23 dla gości. 
Porażka w tym spotkaniu 
oznaczała pożegnanie się 
z dalszymi rozgrywkami 
w Pucharze Polski. 

Ekipa Andrzeja Stanulewicza zagrała zdecydowanie lepiej 
niż lubinianie. Konsekwencją była siatkarska porażka 3:0. 

KPR Kobierzyce – MKS Zagłębie Lubin (15:28)

Dominik Frister, trener MKS Cuprum 

Mundo Lubin. - Musimy jak najszybciej 

zapomnieć o tym spotkaniu i już przy-

gotowywać się do meczu ligowego. 

Popełniliśmy sporo błędów, zwłaszcza 

pierwszy set był tragiczny.

Andrzej Stanulewicz, GTPS Gorzów. 

- Liga ma swoje prawa, Puchar Polski 

swoje. Liga ma większe obciążenia 

psychiczne, natomiast w tych roz-

grywkach czegoś takiego nie ma. Je-

steśmy zadowoleni z tego spotkania. 

Mundo, zwłaszcza w trzecim secie 

miało szansę, żeby nas dojść, ale to 

ostatecznie my wygraliśmy.

Trenerzy o meczu:

Trener: Elżbieta Szczepaniak. Skład zespołu: Katarzyna Krażewska (8 bramek), Malwina Nawrocka (4), 
Julia Szcześniak (4), Wiktoria Płoch (3), Joanna Kopczyńska (3), Anita Kałas (2), Zuzanna Ściana (1), Marta 
Szymkowiak (1), Julia Piotrowska (1), Noelia Demkowicz (1), Halina Machacz, Laura Nadolna, Marcelina 
Sokołowska. W bramce: Agnieszka Żubrowska, Kamila Szloser, Patrycja Kret. 

Pierwszą połowę nasze dziewczyny zakończyły wynikiem 3:15. Cały mecz 15:28. 
Lubinianki wykorzystały znakomitą większość szans na zdobycie bramek. Każda kolejna zbliżała je do coraz wyższej wygranej. Kiedy wynik był wysoki, trenerka dała pograć nowym zawod-niczkom. Na parkiecie każ-da miała swoje  pięć minut. Mecz obserwowała trener-ka kadry wojewódzkiej – szukała młodych talentów szczypiorniaka. Wśród lu-binianek kogoś wypatrzyła. 
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Odbijają się od dna
Po pięciu porażkach jest zwycięstwo!

piłka ręczna

Polibuda
nie dała rady

Kolejne bramki pogrążały Koszalin. KGHM Metraco Zagłębie Lubin ponownie górą!

To było zwycięstwo bez problemu. Czwarta drużyna 
ubiegłorocznej ligi nie miała dużo do powiedzenia. 
Zagłębie wygrało 39:18.

Lubińscy szczypiorniści mają 
kolejne dwa punkty na koncie. 
Zanotowali zwycięstwo nad eki-
pą Warmii Anders Group Społem 
Olsztyn. Wynik 32:19 (14:9).
Po pięciu nieudanych spotka-
niach piłkarze ręczni wreszcie 
triumfują. Mimo tego, że pierw-
szą bramkę w spotkaniu zdo-
byli goście, to jednak nie było 
im dane długo się tym cieszyć. 
Siatkę Warmii jak na zawołanie 
atakowali Piotr Adamczak oraz 
Mikołaj Szymyślik. Bramkę miej-
scowych przed atakami skutecz-
nie bronił niezawodny Michał 
Świrkula. Pierwsza połowa spo-

tkania zakończyła się wynikiem 
14:9 dla Zagłębia. 
Druga partia niewiele różniła się od 
pierwszej. Była jeszcze większa do-
minacja Zagłębia, a ze strony Olsz-
tyna coraz mniejszy zapał do gry. 
Podopieczni Jacka Będzikowskiego 
zdobywali bramkę minuta po mi-
nucie. 21:14, 22:16, 23:16, 24:16. 
Na pięć minut przed końcową sy-
reną, miedziowi wygrywali 27:18. 
Nie spoczęli jednak na laurach 
i walczyli do końcowej syreny. 
Ostatnią bramkę w meczu dla 
MKS-u zdobył Radosław Fabi-
szewski. 
- Z tygodnia na tydzień wygląda to 

coraz lepiej. Wszystko działało tak 
jak należy, obrona, atak, a obrony 
Michała motywowały nas do dal-
szej walki – mówił Robert Kieliba 
rozgrywający MKS-u. 

Zagłębie: Świrkula, Malcher - 
Stankiewicz 4, Gumiński 3, Rosiek 
1, Kużdeba 3, Paweł Adamczak 1, 
Fabiszewski 2, Kozłowski 9, Szy-
myslik 3, Piotr Adamczak 5, Miga-
ła 1, Kieliba, Orzłowski. 
Warmia: Kotliński, Sokołowski - 
Ćwikliński 1, Jankowski 3, Zyśk 5, 
Wuszter 2, Garbacewicz, Bartczak 
2, Rumniak 1, Żółtak , Swat 1, Ma-
lewski 4.

Zagłębie:
Maliczkiewicz, Tsvirko, Czarna - Załęczna 4, Piekarz, 
Semenuk-Olchawa 14, Obrusiewicz 11, Jelić 2, Bader 2, 
Jochymek 1, Pielesz 1, Byzdra 4.

AZS:
Szywierska, Morawiec - Kobyłecka 4, Olek 1, Bilenia 4, 
Dworaczyk 4, Muchocka 1, Matuszczyk, Łach, Całużyńska 
2, Chmiel, Szafulska, Błaszczyk 2, Koprowska.

Lubinianki wybiegły na parkiet 
w składzie: Maliczkiewicz, 
Jochymek, Jelić, Byzdra, Za-

łęczna, Obrusiewicz oraz Semeniu-
k-Olchawa. Po pierwszych pięciu 
minutach meczu prowadziły 3:2. 
Po chwili było już 7:3 i dało się 
zauważyć, że w szeregach Koszlina 
nie dzieje się najlepiej. 12., 13. 
i 14. minuta to kolejne celne 
trafienia dla Zagłębia. Metraco pro-
wadziło 11:5. Do końca pierwszej 
partii, ekipa trenera koszalinianek 
Waldemara Szafulskiego trafiła 
celnie do siatki Maliczkiewicz tylko 
cztery razy. 
Druga połowa zaczęła się po-

myślnie dla Lubina. 20 bramkę 

zdobyła Joanna Obrusiewicz. 
Koszalin 10 gola zdobył w 33. 
minucie meczu i do 49. minuty 
spotkania ten stan nie uległ zmia-
nie. W tym przedziale historyczne 
pierwsze trafienie zanotowała 
Jelena Bader, która powróciła 
do czynnej służby, po przerwie 
macierzyńskiej. W 45. minucie 
meczu, młoda zawodniczka 
podwyższyła wynik spotkania 
na 29:10. Do końca meczu nie 
można było mieć żadnych zarzu-
tów do Zagłębia, no może tylko 
przez jakieś 7. minut, w których 
to Koszalin strzelił 6 goli. Wtedy 
Zagłębie za bardzo się wyluzowa-
ło, co skończyło się dywanikiem 

u trener Bożeny Karkut. Ostatecz-
nie dziewczęta wygrały spotkanie 
i po raz kolejny udowodniły, że są 
niezwyciężone.
- Grałyśmy z tym samym 

zespołem co z zeszłego sezonu. 
No może nieco bardziej doświad-
czonym. Dziewczyny pokazały, że 
są najlepsze – mówiła po meczu 
Bożena Karkut, szkoleniowiec 
Metraco. – U nas wszystko było 
w porządku. Obrona i atak. 
Natomiast skuteczne interwencje 
Moniki Maliczkiewicz dodawały 
nam jeszcze skrzydeł – podsu-
mowała Jelena Bader, KGHM 
Metraco Zagłębie Lubin.

KibicExtra!

Podczas meczu 
z Polibudą nasza 
piłkarka wrzuciła 
cztery bramki.

Kinga 
Byzdra

Ten utalentowany zawodnik 

miał na swoim koncie sporo 

ataków.

Mikołaj 
Szymyślik (11)
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Trener robi swoje i...

Po pięciu porażkach jest zwycięstwo!

piłka nożna

Pierwszą połowę nasi piłkarze podarowali Lechii. W kolejnej nie zdążyli strzelić gola.

Nieloty
na murawie

Trenera żal bo znowu usłyszał zarzuty o fatalną formę 
naszych piłkarzy w starciu z Lechią Gdańsk. Zgodnie 
z przewidywaniami najbardziej nerwowi chcieli ukarać 
winnego. Kto zawinił?
Po niedzielnym meczu pomię-

dzy wyraźnie dołującym Zagłębiu 
Lubin i niewysokich lotach 
Lechii, po Miedziowych kibice 
spodziewali się znacznie więcej. 
W końcu ekipa z Gdańska nie 
była klubem wysokich lotów. 
Wyżej powinno było polecieć 
Zagłębie, ale okazało się, że jest 
jak ptak …nielot, który szuka 
innej strategii przetrwania.
W pierwszej połowie spotka-

nia Zagłębie grało nieskładnie, 
co przestaje już dziwić – bo to 
przecież taki nowy standard gry. 
Ba! Nawet kibice się już przy-
zwyczaili! W spotkaniu na naszej 
murawie goście częściej byli 
przy piłce. Pokłosiem tego była 
bramka w 45 minucie spotkania, 

zdobyta przez Marcina Pietrow-
skiego. 
Na początku drugiej odsłony 

meczu trener Jan Urban zdjął 
z boiska Sernasa oraz Abwo, 
na ich miejsce weszli Gancar-
czyk oraz Traore. Zmiana ta nie 
przełożyła się jednak na wynik. 
Podopieczni Tomasz Kafarskiego 
nadal byli stroną dominującą. 
Walczącym kolegom nie pomógł 
nawet Szymon Pawłowski, który 
zwracał na siebie uwagę nie grą, 
a niezwykłą maską. Najbardziej 
zasłużony to Kamil Wilczek, któ-
ry choć nie wykorzystał żadnej 
ze swojej szans, to jednak dość 
intensywnie działał w polu kar-
nym Wojciecha Pawłowskiego.
-Wiedzieliśmy jaki mecz nas 

czeka. To było jedno z tych 
spotkań, aby się odbić od dna 
tabeli. Pierwsze 45 podarowali-
śmy Lechii. Graliśmy niecelnie, 
nie radzimy sobie z presją. 
Szkoda, tej bramki. W drugiej 
połowie to była inna drużyna, 
z zębem i odważna. Trener nie 
wie ile powinien trwać mecz aby 
Zagłębie strzeliło gola.
Ile powinni grać piłkarze Za-

głębia Lubin, aby strzelić gola? 
Kibice w mejlu proponowali 3 
godziny. LubinExtra! proponuje 
grać do pierwszej bramki wtedy 
będzie chwała ze zwycięstwa 
albo niewielka przegrana. Szyb-
ciej strzelą, mniej się zmęczą 
i zachowają siły na kolejne 
spotkanie.

Gra miedziowych przypomina corridę. Problem w tym, że bykiem jest Zagłębie.
Nigdy nie wiadomo co zrobi...

Trzeba głośno powiedzieć że 

co niektórym to nie chce się 

grać a biegać potrafią tylko po 

sprawdzenie stanu konta do 

najbliższego banku. 

ŻENADA Zagłębie w lidze stało 

się chłopcem do bicia, każdy 

je leje jak chce...piłkarzom 

chyba to odpowiada zero złości 

i ambicji sportowej…

Ja dziękuje za takie widowisko 

i na Dialog Arenie nie zawitam 

dopóki nie zobaczę drużyny 

z jajami a nie 10 biegających 

panienek z Bojanem w bramce....

Albo obniżyć im pensje albo 

wywalić Trenera zróbcie coś do 

cholery!

Źródło: 
strona klubowa Zagłębia

Komentarze 
kibiców:

Jan Urban to kolejny trener, 
który w krótkim czasie może 
zapłacić za fatalną grę pił-

karzy. Nasuwa się pytanie. Kto 
powinien szkolić miedziowych? 
Lenczyk, Smuda, Bajor? Żaden z 
nich nie utrzymał posady.
Piłkarze z Lubina mieli dwa ty-
godnie przerwy w rozgrywkach. 
Nasuwa to wiele pytań o formę. 
Prześledźmy – chory Wilczek i 
Hanzel, kontuzjowany Galkevi-

vius, Pawłowski i Małkowski oraz 
powracający do gry Gancarczyk. 
Należy również przypomnieć 
wracającego do formy Traore. 
Jednym słowem – połowa podsta-
wowego składu nieco osłabiona. 
W większości są to pomocnicy. 
Należy wspomnieć o Arkadiuszu 
Woźniaku i Bartku Rymaniaku, 
którzy są promykami nadziei. 
Być może do tej dwójki dołączy 
wkrótce Adrian Rakowski, który 

choć jeszcze nieopierzony, to już 
przejawia duży potencjał. Nie za-
pominajmy o Sernasie, który po-
winien w końcu swój gwiazdorski 
status udokumentować konkret-
nymi wynikami. 
Reasumując, nie jest źle, ale do-
brze też nie. Ostatni mecz lekko 
poturbowana armia Jana Urbana 
zagrała z Lechią Gdańsk i tra-
dycyjnie poziom gry powalił ki-
biców z rozpaczy. Jak przystało 

na „doskonały” mecz ponownie 
pojawiły się pytania o przyszłość 
Urbana. 
- Dziwi mnie tyle pytań na mój 
temat. Ja robię swoje. Mam swój 
system szkolenia. Trenerzy przy-
chodzą i odchodzą. Co będzie to 
zobaczymy. 
No i było! - Wracaj do Pampelu-
ny – krzyczeli kibice do trenera 
po meczu z Gdańskiem. Przed 
trenerem stanęły słynne słowa 

księcia z Hamleta „Być albo nie 
być”.Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że Jan Urban wylądował 
na dywaniku u prezesa Marka 
Bestrzyńskiego. O czym prezes 
i trener rozmawiali? Można się 
tylko domyślać. Jedno jest pew-
ne. Prznajmniej na razie trener 
zostaje. Zobaczymy co zespół 
pokaże w piątkowym meczu z 
Koroną Kielce.

KibicExtra!

Czy ewentualna 
przegrana będzie 

dowodem, że 
łatwiej pozbyć się 

trenera niż słabych 
piłkarzy?
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

rozrywka

r e k l a m a

Horoskop Krzyżówka

Na rozwiązanie czekamy do 7 listopada 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 czwartym otrzymuje Pani Anna Małecka z Lubina. Książkę prześlemy pocztą. Gratulujemy!

Baran (21.03-20.04)
Kasa, kasa, kasa! Najbliższe dni będą 
opływać w dodatkowe pieniądze. Pomóż 
szczęściu i zagraj w grę liczbową. 
Wszelkie znaki na niebie i ziemi 
wskazują, że barany mają dobrą passę. 

Byk (21.04-20.05)
Będą spory i kłopoty zarówno w domu 
jak i robocie. Konkurencja nie śpi i 
próbuje udowodnić, że jesteś gorszym 
pracownikiem. Lekki dowcip pod 
adresem konkurenta może sprawić, 
że szef się uśmiechnie i przestanie 
zajmować ploteczkami.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Sprawy zawodowe i towarzyskie w jak 
najlepszym porządku. Najbliższe dni 
powinny owocować dobrymi decyzjami, 
które potwierdzi przyszłość. W miłości 
stały partner to podstawa.

Rak (22.06-22.07)
Zrelaksuj się! Nawet w domu 
wszyscy mają Cię dość. Ciągle coś 
ci nie pasuje. Warto zaproponować 
rodzinie weekendowy wyjazd. W pracy 
koniecznie zwolnij i zadbaj o zdrowie.

Lew (23.07-23.08)
Poszukiwanie płaszczyzny współpracy 
i partnerstwa zarówno w kwestiach 
osobistych, jak zawodowych. Będziesz 
miał sporo okazji aby podkręcić swój 
biznes i poszukać nowych kontaktów. 

Panna (24.08-22.09)
Ile czasu można wycierać mleko spod nosa? 
Weź się w końcu za siebie i odważniej patrz 
na świat. Czas na odważne decyzje. Partner 
będzie Cię wspierał.

Waga (23.09-23.10)
Czeka Cię sporo wyzwań zwłaszcza w 
pracy. Nie ryzykuj jednak niepotrzebnie. 
Popołudnia spędzaj w miłym 
towarzystwie, ale nie przesadzaj z 
alkoholem. Wypad do kina dobrze ci 
zrobi. Teatru też nie musisz omijać.

Skorpion (24.10-22.11)
Przyszedł czas na naprawianie 
relacji i załatwianie trudnych spraw 
zawodowych. Ważne są również sprawy 
osobiste i oczywiście miłość. O niej nie 
wolno zapominać!

Strzelec (23.11-21.12)
Cierpliwość, tolerancja, nowe spojrzenie 
na problematyczne sprawy – tak będą 
upływały najbliższe dni. Mają obfitować 
w dobre informacje, które dadzą 
energię do działania

Wodnik (21.01-19.02)
Zmienna pogoda odbije się na Twoim 
nastroju, może być taki sam jak widok 
za oknem. Na szczęście nie opuści Cię 
optymizm.

Ryby (20.02-20.03)
Praca, praca, praca – tej będziesz mieć 
dość po najbliższym tygodniu. Zapewne 
na rachunku pojawi się premia. 


