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Zatrudnienie w KGHM i spółkach świadczących usługi na 
rzecz tej firmy jest tak atrakcyjne, że znajdują się ludzie, 
którzy za pieniądze oferują „pomoc”...

KGHM ostrzega:

– to OSZUSTWO!Praca
za kasę!



2 24 listopada 2011 r.

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.

wydarzenia

Po trzech
kwartałach
biją rekordy
zysku

r e k l a m a

Ponad 7,5 mld zł zysku – 
tyle KGHM zarobił w ciągu 
trzech kwartałów tego 
roku. 
Opublikowane informacje wska-
zują, że spółka wykonała już plan 
zakładanego zysku w 80 proc. Pie-
niędzy będzie jeszcze więcej, bo 
rok nie został zamknięty. Na do-
skonały wynik będzie miała rów-
nież wpływ sprzedaż aktywów 
telekomunikacyjnych. Kilka ty-
godni temu została zatwierdzona 
decyzja o sprzedaży akcji Polkom-
tela (3, 67 mld zł). Do wyniku do-
łoży się również sprzedaż Dialogu 
(944 mln zł). - Oczekujemy teraz 
na pozytywną opinię UOKiK w tej 
sprawie. Ta transakcja zakończy 
nasze dezinwestycje w sektorze 
telekomunikacyjnym – mówi Her-
bert Wirth, prezes KGHM Polska 
Miedź S.A. 
Tylko transakcje telekomunika-
cyjne spowodują, że w budżecie 
KGHJM pojawi się o 4,5 mld zł 
więcej.
Doskonałe wyniki finansowe to 
także efekt zwiększenia produkcji. 
Firma wyprodukowała o 6 proc 
więcej miedzi elektrolitycznej (ok. 
22,5 tys. ton) niż w porównywal-
nym okresie ubiegłego roku. 

(pit)

Nie uczniowie
a nauczyciele
Wszyscy, którzy słyszeli o sprawie najpierw zakładali, że do pchnięcia nożem 
doszło pomiędzy uczniami. Okazuje się, że sprzeczka wyniknęła między 
dwoma nauczycielami dyrektorką i matematykiem. Matematyk trafił na stół 
operacyjny - przeżył. 

Dyrektor szkoły podejrzana o ugodzenie nożem nauczyciela

Mimo tego, że mija ty-
dzień od zdarzenia jego 
wszystkie okoliczności 

nadal nie do końca są znane. 
Wiadomo, że w sekretariacie 
Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Lubi-
nie doszło do sprzeczki między 
dyrektorką, a matematykiem. 
Tutaj doszło do pchnięcia no-
żem. Dyrektorka zaprzecza, 
że to ona dźgnęła. Nauczyciel 
w złożonych zeznaniach ma 
twierdzić coś przeciwnego.
Dramatyczna sytuacja mia-
ła miejsce w ubiegła środę 
. – O zdarzeniu zostaliśmy 
zawiadomieni o godz. 12.35 
– informuje Jan Pociecha, ofi-
cer prasowy lubińskiej policji. 
Policja na początku nie chciała 
informować kto trafił do szpi-
tala. Szybko jednak udało się to 
ustalić bez jej udziału. Zranio-
ny matematyk przeszedł ope-

rację. Po niej dowiedzieliśmy 
się, że jego życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Na dru-
gi dzień został przesłuchany. 
W zeznaniach obciążył dyrek-
torkę. 
Śledczy już dzień wcześniej 
uznali, że są podstawy, aby 
kobietę zatrzymać w policyj-
nym areszcie. Z dostępnych 
informacji wynika, że kobie-
ta miała się szarpać z męż-
czyzną. Wtedy został użyty 
nóż. Śledztwo prowadzone 
jest w dwóch kierunkach. Ma 
wyjaśnić, czy to dyrektorka 
użyła noża, czy też nauczy-
ciel okaleczył się sam. Na 
taką decyzje wpływają pew-
ne okoliczności o których 
śledczy nie mówią. 
Nóż został zabezpieczony. 
Z informacji LubinExtra! wyni-
ka, że są na nim odciski palców 
przynajmniej trzech osób. 

- Sprawdzamy wszystkie 
możliwości - zapewnia Jan 
Pociecha, oficer prasowy KPP 
Lubin.
Zatrzymana kobieta nie przy-
znała się do winy, a operacja 
wykazała, że nauczyciel na 
szczęście miał tylko powierz-
chowne obrażenia i nie doszło 
do uszkodzenia narządów we-
wnętrznych. 
Uczniowie pytani o zdarzenie 
nie chcą rozmawiać. Podpo-
wiadają, że matematyk to spo-
kojny gość. Odmienne zdanie 
mają o dyrektorce – rządziła 
twardą ręką. Z kolei z innych 
informacji wynika, że problem 
personalny miedzy nauczy-
cielem a dyrektorką mógł wy-
nikać z faktu, że matematyk 
chciał objąć stanowisko dyrek-
tora. 
Dla nauczycieli i uczniów, 
a także osób, które znają ma-

tematyka Wacława G. od lat, 
dzisiejsza sytuacja jest szokiem. 
Wszyscy zgodnie przyznają, 
że ten mężczyzna to bardzo 
spokojny człowiek, nigdy na-
wet głosu nie podniósł.
Prokuratura postawiła za-
rzuty Beacie G., dyrektorce 
Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Lu-
binie. Kobiecie grozi nawet 
10 lat więzienia. - Zdecydo-
wano, że podstawy do przed-
stawienie zarzutów dyrek-
torce szkoły są wystarczające 
– mówi Liliana Łukasiewicz, 
rzecznik legnickiej prokura-
tury.
Wiadomo, że dyrektorka Beata 
G. nie przyznaje się do winy. 
Z aresztu wyszła za poręcze-
niem majątkowym. Obowiąz-
ki dyrektora przejął na razie jej 
zastępca.

(pit, mc)
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Nawalony
pędziwiatr

Przekraczanie prędkości 
zdarza się każdemu, ale 
nie każdy jedzie pijany. 
Tak niestety było w tym 
przypadku. 
- Policjanci z wydziału ruchu 
drogowego patrolujący drogę 
krajową nr 3 zauważyli samo-
chód jadący z nadmierną pręd-
kością. Ruszyli za nim a pomiar 
wykazał 133 km/h na odcinku 
drogi gdzie dopuszczalna pręd-
kość wynosi 70 km/h – poin-
formował Jan Pociecha, oficer 
prasowy KPP Lubin. - Kierowca 
został zatrzymany do kontroli. 
W jej trakcie od kierowcy czuć 
było wyraźną woń alkoholu. 
Przeprowadzone badanie wyka-
zało u niego 1,3 promila alkoho-
lu w organizmie. 47 – letni głogo-
wianin stracił prawo jazdy.
Zatrzymany mężczyzna za swój 
czyn odpowie przed sądem. 
Gdzie grozi mu kara do 2 lat po-
zbawienia wolności.

(mc)

Nowy symulator trafił do 
Miedziowego Centrum 
Kształcenia Kadr, które od lat 
doskonali umiejętności pra-
cowników Polskiej Miedzi. – 
Urządzenie oddaje warunki 
panujące w kopalni, dzięki 

niemu można doskonalić 
swoje umiejętności – wyja-
śnia Tadeusz Borysiak, prezes 
MCKK w Lubinie. 
Urządzenie po przeprowa-
dzonej symulacji pokaże 
wszystkie błędy popełnione 

przez górnika. To kolejny ele-
ment, który poprawi jakość 
szkoleń operatorów.
Symulator obejmuje niemal 10 
km podziemnych chodników. 
Były wzorowane na przykła-
dzie ZG Rudna. W KGHM 

dużą uwagę zwraca się na pro-
ces szkoleń pracowników. Od 
tego zależy m.in. bezpieczeń-
stwo pracy. – Szkolenia muszą 
być jak najbardziej efektywne 
– mówi Anna Trusiak, dyrek-
tor departamentu Zarządzania 

Szkoleniami w Polskiej Mie-
dzi. Nie ukrywa, że kolejnym 
etapem doskonalenia procesu 
szkoleń może być symulator 
dla operatorów maszyn wier-
cąco-kotwiących.

(pit)

Dla operatora:

symulator
Już nie tylko teoretycznie i praktycznie, ale również na symulatorze będą doskonalić swoje umiejętności 
operatorzy maszyn górniczych.

Nowocześniejsza baza szkoleniowa dla górników
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Schowek
w gaciach Nie chcą kasy
Sto porcji marihuany znaleziono 
w czasie przeszukania dwóch 
młodych mężczyzn. Zatrzymani 
ukryli je w majtkach…
Policjanci z legnickiej prewencji, 
którzy pełnili służbę na terenie 
Lubina zatrzymali do kontroli 
samochód. - W czasie sprawdza-
nia pojazdu, i kierowca, i dwóch 
pasażerów zaczęło się zacho-
wywać nerwowo, co zwróciło 
uwagę funkcjonariuszy – mówi 
Jan Pociecha, oficer prasowy 
lubińskiej policji. - Postanowili 
ich sprawdzić dokładniej. Jak 
się okazało zdenerwowanie ich 
związane było z tym, co mieli 

ukryte w bieliźnie. Obaj panowie 
ukryli tam po ponad 50 porcji 
marihuany. Zostali zatrzymani.
Policja wyjaśnia skąd zatrzymani 
mieli narkotyki i czy zajmowali 
się ich rozprowadzaniem. Obaj 
zatrzymani są mieszkańcami Lu-
bina.  Szesnastolatek został prze-
kazany rodzicom, ale za swoje 
czyny odpowie przed sądem ro-
dzinnym. Dorosły osiemnastola-
tek stanie przed sądem karnym. 
Grozi mu do 3 lat pozbawienia 
wolności, ale jeśli okaże się, że 
handlował narkotykami, za krat-
ki może trafić nawet na 8-10 lat.

(mc)

Tradycyjnie, w połowie listopa-
da rozpoczyna się barbórkowe 
świętowanie. Poszczególne za-
kłady pracy organizują uroczy-
stości, na których wręczane są 
odznaczenia państwowe i zakła-
dowe. Jest to również doskonała 
okazja do podsumowania minio-
nego roku.
- Przed laty największymi pro-
blemami były te, związane z 
pracą. Teraz w produkcji wy-
korzystywane są nowoczesne 
maszyny, które znacznie zwięk-
szają wydajność pracy. Powoli 
zmierzamy w stronę Głogowa 
Głębokiego, złoża, które ma 
duże znaczenie dla Polskiej Mie-
dzi, a sądzę, że również dla całe-

go regionu-  powiedział Ryszard 
Janeczek, prezes PeBeKa, który 
nie ukrywał, że. 
Zmierzanie do tego złoża rok po 
roku jest trochę inne. Dawniej 
problemem był duży poziom za-
wodnienia, dziś te wymogi prze-
suwają się w stronę logistyki, 
organizacji i dostosowania dzia-
łań firmy do skomplikowanego 
organizmu jakim jest kopalnia. 
- Dzisiejsze kopalnie to prawie 
podziemne miasta – stwierdza 
prezes PeBeKa i przyznaje, że 
przed firmą nowe wyzwania. - 
Przed nami las szybów - mówi 
Ryszard Janeczek. - Dzięki temu, 
że mamy pracę, że warunki jej 
wykonywania nie są najgorsze 

i dzięki temu , że cena jest go-
dziwa i uczciwa, firma nie ma 
problemu ze zgromadzeniem 
tych 100 mln zł na nowoczesny 
sprzęt. Ten rok kończymy jed-
nym z rekordowych zysków, a 
więc przyszłość wygląda dość 
ciekawie.
Na uroczystości w CK Muza 
nagrodzono zasłużonych pra-
cowników. Łącznie rozdano 27 
honorowych szpad górniczych, 
18 państwowych medali, oko-
ło 100 odznaczeń i wyróżnień 
jubileuszowych. Wyróżnienia 
wręczono również matkom, któ-
rych przynajmniej trzej synowie 
pracują w kopalni.
(mc)

Zaczęło się od zwykłej kontroli
Deputat węglowy okazał się bardzo

ważną sprawą dla pracowników KGHM.

Z ałoga Polskiej Miedzi zde-
cydowała, że deputat wę-
glowy ma pozostać w za-

pisach układu zbiorowego. Tym 
samym firma nie dokona jego 
jednorazowego wykupu. Każ-
dy zatrudniony mógł otrzymać 
17 tys. zł. 
Już wiadomo, że dalszych roz-
mów o węglu nie będzie. Za-
rząd KGHM poznał stanowisko 
załogi w tej sprawie i do tematu 
wracać nie planuje. Sprawa była 
ważna dla pracowników, po-
twierdza to wysoka frekwencja 

– ponad 73 proc. Referendum 
przeprowadzano w dniach 8-9 
listopada. W głosowaniu wzię-
ło udział 73,28% pracowników 
KGHM. Na pytanie „ Czy je-
steś za wykupem przez Spółkę 
deputatu węglowego przysłu-
gującego na podstawie § 50 Za-
kładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników KGHM 
Polska Miedź S.A.   za kwotę 
17.000 złotych brutto, z jedno-
czesnym wykreśleniem tego 
postanowienia z ZUZP?

32,13% głosujących pracow-
ników udzieliło odpowiedzi 
„tak”, natomiast 67,87% głosują-
cych odpowiedziało „nie”. Bio-
rąc pod uwagę frekwencję w re-
ferendum, Komisja Wyborcza 
Spółki uznała je za skuteczne. 
Wyniki głosowania natomiast 
wskazują, że pracownicy są 
przeciwni wykupowi przez 
spółkę deputatu węglowego 
przysługującego emerytom 
i rencistom.
- Wysoka frekwencja w refe-

rendum to potwierdzenie, że 
sprawa była istotna dla pra-
cowników. Tak jednoznacz-
ne wyniki pozwalają także 
ostatecznie wyjaśnić ten 
temat. Propozycja zarządu 
wychodziła naprzeciw wcze-
śniejszym oczekiwaniom 
społecznym i była jednocze-
śnie racjonalna ze względów 
biznesowych – mówi Herbert 
Wirth, prezes KGHM Polska 
Miedź S.A.

(pit)

Kiedyś były problemy z pracą, dzisiaj wykorzystuje się nowoczesne maszyny

Tradycyjnie, w połowie listopada roz-
poczyna się barbórkowe świętowanie. 
Poszczególne zakłady pracy organi-

zują uroczystości, na których wręczane są 
odznaczenia państwowe i zakładowe. Jest to 
również doskonała okazja do podsumowania 
minionego roku.
- Przed laty największymi problemami były 

te, związane z pracą. Teraz w produkcji wy-
korzystywane są nowoczesne maszyny, które 
znacznie zwiększają wydajność pracy. Powoli 
zmierzamy w stronę Głogowa Głębokiego, 
złoża, które ma duże znaczenie dla Polskiej 
Miedzi, a sądzę, że również dla całego re-
gionu-  powiedział Ryszard Janeczek, prezes 
PeBeKa, który nie ukrywał, że. 
Zmierzanie do tego złoża rok po roku 

jest trochę inne. Dawniej problemem był 
duży poziom zawodnienia, dziś te wymogi 
przesuwają się w stronę logistyki, organizacji 
i dostosowania działań firmy do skompli-
kowanego organizmu jakim jest kopalnia. 
- Dzisiejsze kopalnie to prawie podziemne 
miasta – stwierdza prezes PeBeKa i przyzna-
je, że przed firmą nowe wyzwania. - Przed 
nami las szybów - mówi Ryszard Janeczek. 
- Dzięki temu, że mamy pracę, że warunki jej 
wykonywania nie są najgorsze i dzięki temu , 
że cena jest godziwa i uczciwa, firma nie ma 
problemu ze zgromadzeniem tych 100 mln 
zł na nowoczesny sprzęt. Ten rok kończymy 
jednym z rekordowych zysków, a więc przy-
szłość wygląda dość ciekawie.
Na uroczystości w CK Muza nagrodzono 

zasłużonych pracowników. Łącznie rozda-
no 27 honorowych szpad górniczych, 18 
państwowych medali, około 100 odznaczeń i 
wyróżnień jubileuszowych. Wyróżnienia wrę-
czono również matkom, których przynajmniej 
trzej synowie pracują w kopalni.

(mc)

Medale, nagrody, wyróżnienia i plany inwestycyjne 
na najbliższe lata – Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 
PeBeKa podsumowało miniony rok i nagrodziło swoich 
pracowników na uroczystej gali z okazji Barbórki.

Dobry rok Przed nami las szybów 
do wydrążenia. Będzie 
dużo pracy.

Ryszard 
Janeczek:
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MCZ – szpitalny potentat miedziowego regionu?

D yskusja o prywatyzacji 
szpitala ciągnie się od kilku 
miesięcy. Związki zawodo-

we działające w placówce czują 
się oszukane decyzjami wybra-
nych w ubiegłym roku władz 
powiatu spod znaku Lubin 2006 
i bliskich współpracowników 
prezydenta Lubina. Pisaliśmy 
o tym w LubinExtra! w publikacji 
„Pakt uzdrowicieli z Lubina, czyli 
prywatyzacja szpitala na Bema”. 
Dzisiaj sprawa nabiera kolejnych 
rumieńców. Powiat nie wycofał 
się bowiem z procedury prywa-
tyzacji, czym w realny sposób 
może zagrozić bezpieczeństwu 
medycznemu mieszkańców po-
wiatu lubińskiego i polkowickie-
go. – podpiszemy taką umowę, 
aby zagwarantować opiekę rów-
nież w nierentownych oddziałach 
przekonywał Starosta Tadeusz 
Kielan. Ryszard Zbrzyzny, poseł 
SLD szczerze w to wątpi. – Jeżeli 
spółka, która kupi szpital i zgodzi 
się na takie zapisy będzie to dzia-
łaniem na jej szkodę.
Piotr Borys, dzisiaj Europarla-
mentarzysta, który był wice-

marszałkiem województwa 
odpowiedzialnym za służbę 
zdrowia przekonuje, że po-
wiat powinien wycofać się 
z chybionego pomysłu pry-
watyzacji a skorzystać z innej 
możliwości. – Zamiast sprze-
dawać można przecież połą-
czyć obie spółki. Dzięki temu 
powstanie bardzo silny ośro-
dek lecznictwa szpitalnego. 
Dlaczego powiat nie chce 
z tego skorzystać?
Można tylko zakładać jakie 
są powody. Powiat pilnie 
potrzebuje pieniędzy. Widać to 
na przykładzie prób sprzeda-
wania wszystkiego co się da od 
samochodów po atrakcyjne nie-
ruchomości.
Sprawa powiatowych szpitali 
w całym regionie jest napięta. 
Niemal wszystkie maja proble-
my finansowe. Na razie oferta 
powiatu lubińskiego wydała 
się interesująca dla MCZ, któ-
ry rozważa kupienie udziałów. 
Nie jest wykluczone, że będzie 
to początek szpitalnego poten-
tata jakim może stać się Mie-

dziowe Centrum Zdrowia. Kil-
ka dni temu o sprawie szpitali 
rozmawiano m.in. na I Forum 
Zagłębia Miedziowego w Bru-
nowie koło Lwówka Śląskiego. 
Tam Edward Schmidt, prezes 
MCZ w Lubinie przyznał, że 
spółka jest zainteresowana 
przejęciem szpitali Głogowie 
czy Bolesławcu. Takie stanowi-
sko jest bliskie oczekiwaniom 

samorządów, które maja coraz 
większe problemy z utrzy-
maniem właściwego pozio-
mu opieki medycznej. MCZ 
może być dla nich szansą 
uratowania powiatowych 
szpitali i stworzenia nowej 
marki. Już dzisiaj ma dosko-
nale wyposażenie i posiadaja 
świetnych specjalistów. Jego 
właścicielem jest KGHM. 
– Pieniędzy w systemie zdro-
wia jest za mało i to powoduje 
problemy powiatowych szpi-
tali. Prezes zwraca uwagę, że 
MCZ może stać się koordy-
natorem opieki szpitalnej 
w całym regionie. 

(pit)

Zainwestują

w szpitale?

Już groźba, czy jeszcze nie?

Miedziowe Centrum Zdrowia złożyło ofertę kupienia udziałów Regionalnego Centrum 
Zdrowia (dawniej szpital ZOZ im Jana Jonstona przy ul. Bema w Lubinie) bo  władze powiatu 
prywatyzują placówkę. 

Policja poszuka internauty, który na 
jednym z lubińskich portali pod 
adresem Wojnarowskiego kierował 

groźby.
Posłowi nie zależy na rozdmuchiwaniu 
sprawy i nie robiłby z pogróżkami nic, 
gdyby nie fakt, że komentarz pokaza-
ła mu jego 12-letnia córka. – Wynikało 
z niego, że ktoś ma mnie wziąć na huki 
w tunelu. 
Z grypsowego słownika wynika jasno, 
że „wziąć na huki” to spuścić komuś 
łomot zbić go. Poseł nie wykorzysty-
wał swojego mandatu w zgłoszeniu. 
Złożył je jako osoba prywatna wobec 
której użyto groźby karalnej. Jak mówi 
nie chce, aby jego dzieci miały dener-
wować się z powodu jakiś gróźb pod 
jego adresem. 

To nie pierwsza sprawa, w Lubinie 
w której policja szuka internauty, który 
komuś groził. Pierwsza miała miejsce 
kilka lat temu. Wtedy komentator gro-
ził radnemu Pawłowi Niewodniczań-
skiemu w internetowym komentarzu 
na jednym z lubińskich portali „Kudła-
ty” napisał „Zabić go kucza panie kiler 
tego Niewodniczańskiego to trza kilim 
go”. Ten wpis miał również znamiona 
groźby karalnej. Policja ustaliła autora 
bez większych problemów, bowiem 
anonimowość w sieci jest tylko pozor-
na. Niewodniczański nie robił wtedy 
z tego sprawy sądowej. Autor komen-
tarza kiedy sprawa wyszła na jaw sam 
przyszedł i przeprosił ówczesnego 
przewodniczącego Rady Miejskiej.

(pit)

Norbert Wojnarowski, poseł PO czuje się zagrożony

Wydałam na ten lokal ponad 34 tys. zł. Mam 
dość zalewania i chcę odzyskać pieniądze 

– mówi Katarzyna Krakowska-Zimnica. 
Spółdzielnia chce iść na układ.

prezes MCZ w Lubinie 

przyznał, że spółka 

jest zainteresowana 

przejęciem szpitali 

Głogowie czy Bolesławcu. 

Takie stanowisko jest 

bliskie oczekiwaniom 

samorządów, które maja 

coraz większe problemy 

z utrzymaniem właściwego 

poziomu opieki medycznej

Edward 
Schmidt
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Laboratorium UZZM z maszynką flotacyjną

Spółki z Grupy Kapitałowej KGHM kolejny 
raz wspierają Uczelnię Zawodową Zagłębia 
Miedziowego.

Wracał z nocnej imprezy, ale było mu mało. Po-
stanowił włamać się do sklepu po piwo.
Była niedziela około godz. 5.30. Mężczyzna, 27-
letni mieszkaniec Lubina szedł przez centrum 
miasta. Przy jednym ze sklepów stwierdził, że 
chce mu się piwa. Z relacji policjantów wynika, 
że młotek, którym wybił szybę znalazł na uli-
cy. Jak jednak pokazała praktyka odpowiedni 
sprzęt do włamania to nie wszystko. O ile szy-
ba w drzwiach wejściowych poddała się łatwo 
o tyle mężczyzna miał problemy z dostaniem 
się do środka bo otwór okazał się za mały. 
Niedoszły złodziej miał jeszcze jeden problem. 
Nie przewidział, że przed sklepem jest umiesz-
czony monitoring. Dzięki temu policjanci 
szybko dotarli do włamywacza. Mężczyzna 
przyznał się do zarzucanego czynu i chce do-
browolnie poddać się karze.

(pit)

Sporą część wyposażenia labora-
toriów uczelnia kupuje z wła-
snych środków, jednak z uwagi 

na fakt, że sprzęt jest niezwykle kosz-
towny każda pomoc jest dla nas nie-
zwykle cenna – mówi Lucyna Kubis, 
kanclerz uczelni. 
Ecoren podarował placówce, labora-
toryjną maszynkę do flotacji. Służy 
ona do wzbogacania rudy miedzi. 
To mogą być pierwsze praktyczne 
kroki studentów Górnictwa w mie-
dziowym przemyśle. – Cieszę się, że 

przekazując urządzenie do pracowni 
wzbogacania kopalin możemy przy-
czynić się do lepszego przygotowania 
studentów – mówi Janusz Adamczyk, 
prezes KGHM Ecoren w Lubinie. 
Wszystkie współpracujące z uczelnią 
spółki z Grupy Kapitałowej są otwar-
te na potrzeby uczelni i jej studentów. 
Przedstawiciele miedziowych firm 
aktywnie uczestniczą w Konwencie 
Uczelni, który doradza rektorowi 
m.in. w kierunkach rozwoju.

(pit)

Ulica, skwer czy pomnik?
Z młotkiem
po trunki

Jacek Głomb, dyrektor legnickiego Teatru im. Modrzejewskiej apeluje do lubinian 
o uczczenie pamięci zmarłego 6 listopada Ludwika Gadzickiego. Władzom miasta 
pozostawia do wyboru formę  w jakiej zostanie to zrobione. 

W apelu podpisanym przez 
Jacka Głomba i zespół Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy 
czytamy: „Prosimy i apelu-
jemy! Utrwalmy pamięć w 
tym wyjątkowym człowie-
ku, wybitnym pedagogu i 
wychowawcy, największym 
przyjacielu teatru i artystów, 
jakiego znała współczesna 
Polska. Lubin przedwcześnie 
stracił bowiem postać wyjąt-
kową - znanego w całym kra-
ju kulturalnego ambasadora 
miasta. Takiej postaci należy 
się zdecydowanie więcej, niż 
serdeczna pamięć tych, któ-
rzy Go znali i cenili”.
Głomb wskazuje uczczeniem 
pamięci o Ludwiku Gadzic-
kim może być nazwa ulicy, 
alei, placu, parku skweru – 

mówi Jacek Głomb. - Wybór 
pozostawiamy gospodarzom 
miasta i reprezentantom spo-
łeczności Lubina. Prosimy 
jedynie, by nie zapomnieć. 
Apelujemy jednocześnie o 
wsparcie tej idei i tego po-
mysłu.
Pierwszy krok ku upamięt-
nieniu lubinianina już jest. 
Największy przyjaciel le-
gnickiego Teatru im. Heleny 
Modrzejewskiej w historii i 
jego najwierniejszy widz bę-
dzie miał scenę noszącą Jego 
imię. - Za dwa tygodnie 9 
grudnia o godz. 18.00 odbę-
dzie się uroczystość nadania 
dużej scenie naszego teatru 
imienia Ludwika Gadzickie-
go – kończy Głomb.

(mc)

Uczcijmy pamięć Ludwika Gadzickiego
Napracował się

przy wybijaniu szyby

i ...nic nie ukradł

Dar Ecorenu
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Dobiega końca remontowy 
galimatias, który
spowodowały władze
miasta i powiatu

KGHM chce skupić 10 proc akcji własnych z rynku

Akcje, które planuje skupić 
spółka stanowią 10 proc ka-
pitału zakładowego. Przyj-

muje się wartość skupowanych 
walorów ma wynosić nie mniej 
niż 10 zł i maksymalnie 190 zł. 
W opinii zarządu KGHM, wy-
cena rynkowa akcji spółki jest 
niższa od ich wartości godziwej. 
Opinię tę potwierdzają reko-
mendacje sporządzone w ciągu 

ostatnich sześciu miesięcy przez 
niezależnych analityków rynko-
wych.
- Rynkowa wycena akcji KGHM 
nie odzwierciedla w pełni poten-
cjału spółki na rynku, a zwłasz-
cza potencjalnej wartości przy-
szłych projektów, związanych 
z powiększeniem własnej bazy 
zasobowej oraz zwiększeniem 
zaangażowania w branże ener-

getyczną - mówi Herbert Wirth, 
prezes KGHM. - Wykup akcji 
własnych jest więc w najlepszym 
interesie spółki. W konsekwencji 
doprowadzi także do zwiększe-
nia wartości niewykupionych 
akcji dla tych akcjonariuszy, któ-
rzy zdecydują się je zachować – 
dodaje Herbert Wirth.
W tej chwili w wolnym obrocie 
znajdują się akcje stanowiące 

68,21% kapitału zakładowego. 
W ostatnich sześciu miesiącach 
obroty papierami KGHM sięgały 
ponad miliona akcji.
Realizowane w ramach Programu 
Wykupu transakcje nabycia akcji 
zostaną sfinansowane ze środków 
własnych oraz pokryte z utworzo-
nego do tego celu kapitału rezer-
wowego w kwocie 3 mld zł.

(pit)

Kupią i umorzą
Akcjonariusze KGHM 

w styczniu zdecydują 
czy firma uruchomi 

Program Wykupu 
nawet 20 mln akcji. 

Już za chwileczkę już za 
momencik... Dobiegają 
końca prace remontowe 
na ul. Kościuszki. W żół-
wim tempie ale jednak 
postępuje dokańczanie 
przebudowy skrzyżowa-
nia koło Tesco.

Tylu drogowych remontów jak 
w tym roku Lubin jeszcze nie 
miał. Zaprocentowały przygo-
towane w poprzedniej kadencji 
władz miejskich jak i powiato-
wych projekty. Szkoda, że nie sko-
ordynowano ze sobą tych bardzo 
potrzebnych na drogach robót. Po 
mieście jeździ się fatalnie, ciężko. 

Ciężko też słuchać kierowców, 
którzy nie przebierają w słowach 
krytyki pod adresem drogowców. 
– Za to, że jest rozbabrane całe 
centrum ktoś powinien solidnie 
dostać po głowie – mówi nam 
kierowca z dostawczego mercede-
sa busa, który rozwozi przesyłki. 
Robią wszystko na raz. To nie jest 
normalne. Gdzie tu koordynacja?
Na szczęście do finału remontów 
bliżej niż dalej. Ul. Kościuszki 
wkrótce zostanie otwarta. Zain-
stalowano na jej skrzyżowaniu 
z ul. Paderewskiego sygnalizację 
świetlną – ułatwi wyjazd na Pade-
rewskiego. 

(pit)

Nareszcie!

Zatrzymano mężczyznę, który miał załatwiać pracę

Praca za kasę!
Z nieoficjalnych informacji wy-

nika, że to mieszkaniec gmi-
ny Rudna. Pracował w fir-

mie, która nie była powiązana 
kapitałowo z KGHM, ale świad-
czyła usługi na rzecz jej oddzia-
łów czy spółek. Do zatrzymania 
mężczyzny doszło dzięki prowo-
kacji dziennikarzy kilku redakcji 
rejonu legnickiego. Wśród nich 
jest również LubinExtra! 
Sprawa zaczęła się od informacji, 
że ktoś załatwia pracę w KGHM. 

Problem w tym, że z pracy nic 
nie wychodziło a zainteresowani 
musieli zapłacić dwuczęściową 
łapówkę. Pierwsza wpłata – 500 
zł. Druga po pierwszej wypłacie 
500 zł. 
Takie sumy usłyszeliśmy w czasie 
rozmowy telefonicznej jednego 
z dziennikarzy z przedsiębior-
czym mężczyzną. - Mam 20 lat - 
mówił dziennikarz. - Jestem z Le-
gnicy, skończyłem zawodówkę 
hutniczą. Słowa odpowiedzi, któ-

re usłyszeliśmy wprawiły w osłu-
pienie. - Załatwiam pracę na dole 
w kopalni tam zarabia się 2,5 tys. 
zł – 3 tys. zł. Za załatwienie biorę 
500 zł od razu i 500 zł po przepra-
cowaniu pierwszego miesiąca. 
Pracę załatwiam w ciągu trzech 
tygodni. Umowę podpisujemy 
u mnie w domu, żebyś wiedział 
gdzie mieszkam. Jeżeli nic nie za-
łatwię to pieniądze zwracam.
Z rozmowy wynikało, że praca 
może być również na terenie huty 

w firmie usługowej. 
Kiedy zatrzymywano mężczyznę 
nie stawiał oporu. – Prowadzimy 
czynności procesowe z zatrzy-
manym – informuje mł aspirant 
Karolina Hawrylciów z lubiń-
skiej policji. Jest już kilka osób 
pokrzywdzonych. Meżczyzna 
pracuje w spółce, która świad-
czy usługi na rzecz KGHM i jego 
spółek. Pracę oferował w firmie, 
w której był zatrudniony. Ogła-
szał się na kilku portalach interne-

towych. Za korupcje gospodarczą 
grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności. 
Już wiadomo, że firma która 
miała zatrudniać „załatwionych” 
nie jest powiązana kapitałowo 
z Polską Miedzią. Dariusz Wy-
borski, dyrektor Departamentu 
PR w KGHM, kiedy pytaliśmy 
o załatwianie pracy za pieniądze 
nie krył zaskoczenia. - Wiele razy 
słyszałem, ze praca w KGHM jest 
tak atrakcyjna ze ludzie są gotowi 

dawać pieniądze, ale nie słysza-
łem aby komuś udało się pracę 
kupić. Przestrzegam przed tego 
typu oszustami. 
Dyrektor zwraca uwagę na system 
zatrudniania – jest jasny i czytelny. 
Nie ma w nim miejsca, aby ktoś 
gdzieś coś załatwił i nie ma takiej 
możliwości, aby w taki sposób!
Wyborski przestrzega wszystkich 
szukających pracy – Takie oferty 
są zwykłym oszustwem.

Piotr Krażewski

W środę, 23 listopada, około godz. 14.30 policja zatrzymała mieszkańca powiatu lubińskiego, który miał załatwiać pracę.
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Powracamy do drogowe-
go ABC. Nasza publikacja 
sprzed miesiąca o jeździe 
na zamek błyskawiczny 
zaowocowała mejlami 
w naszej skrzynce. Pan 
Janusz wskazywał, że na 
zwężeniu zabrakło jedne-
go znaku, który znacznie 
ułatwiłby ruch i czytelnie 
pokazał kierowcom jak 
należy jechać na zamek 
błyskawiczny. Inny mejl 
sugerował, że aspirant 
Zbigniew Szóstka, który 
omawia problematyczne 
sytuacje na drodze po-
pełnił błąd. Otrzymaliśmy 
link do filmu o małopol-
skiej policji i tamtejszej 
sytuacji, gdzie funkcjona-
riusze instruowali, 
że należy jechać 
do końca zwęże-
nia. Przypomnijmy 
aspirant Szóstka 
w naszym lubiń-
skim przypadku in-

formował o konieczności 
zjechania na prawy pas 
znacznie wcześniej przed 
zwężeniem. – W przysła-
nym do redakcji materia-
le filmowym małopolskiej 
policji jest inne oznako-
wanie niż to, które było 
w Lubinie na drodze K3 
przed wiaduktem.
Stąd tam można było 

jechać do końca, a u nas 
z uwagi na taką, a nie 
inną organizację ruchu 
należało zjechać na pra-
wy pas mając równocze-
śnie na uwadze obowią-
zujący w tym miejscu 
zakaz wyprzedzania 
– wyjaśnia aspirant 
Szóstka.

Ulica Baligrodzka
i Sybiraków

Wjeżdżający w ul. Baligrodzką jeżeli 
chce skręcić w lewo musi przepu-
ścić samochód, który nadjeżdża 
z jego prawej strony

Aspirant Zbigniew Szóstka,
policjant Wydziału Ruchu Drogowego
lubińskiej policji.

Ulica Baligrodzka jak się oka-
zuje stwarza sporo problemów. 
Nasz czytelnik zwraca uwagę, 
że sytuacja jest podobna jak pod 
PeBeKa, choć tu oznakowanie 
jest inne. 
Jadąc ul. Sybiraków dojeżdżamy 

do skrzyżowania w literze T z 
ul. Baligrodzką. Przed skrzyżo-
waniem mamy wyraźny znak 
ustąp pierwszeństwa przejazdu. 
– Wjeżdżający w ul. Baligrodzką 
jeżeli chce skręcić w lewo musi 
przepuścić samochód, który 

nadjeżdża z jego prawej strony 
– wyjaśnia aspirant Zbigniew 
Szóstka. Równocześnie pojazd 
wykonujący ten manewr ma 
pierwszeństwo przejazdu przez 
pojazdem, który wyjeżdża od 
strony kładki dla pieszych.

Zależność ta wynika z prostej 
zasady. Pojazd który wyjeżdża 
od strony kładki opuszcza strefę 
zamieszkania, a to oznacza, że 
włącza się do ruchu i jedzie jako 
ostatni.

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

KierowcaExtra!

Drogowe ABC czyli jak tu jechać?

r e k l a m a
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Nasi bilardziści długo walczyli 
o fotel lidera. W końcu po 16 
meczach, DSB Zagłębie Baribal 
Lubin może świętować. Ostat-
nie spotkanie ligowe, miejscowy 
zespół miał rozegrać z preten-
dentem do pierwszego miejsca, 
Sezamem Wrocław. W pierw-
szym spotkaniu, lubinianie 
rozłożyli na łopatki Sezam, 4:0. 
W drugim spotkaniu było po-
dobnie. Tym razem wynik to 3:1 
dla ekipy niedźwiedzia. Poniżej 
przedstawiamy wyniki obu po-
jedynków. 
I mecz 4:0 Kamil Gmur - Krzysz-

tof Wróbel 10 : 9 8-bil, Michał Li-
chodziejewski - Paweł Błachow-
ski 10 : 7 9-bil, Marcel Fortuński 
- Mariusz Grech 10 : 2 10-bil, Kon-
rad Juszczyszyn - Dawid Cieślak 
100 : 45 14/1 
II mecz 3:1 Kamil Gmur - Mariusz 
Grech 6 : 10 8-bil, Michał Licho-
dziejewski - Krzysztof Wróbel 10 : 
4 9-bil, Marcel Fortuński - Dawid 
Cieślak 10 : 4 10-bil, Konrad Jusz-
czyszyn - Paweł Błachowski 100 : 
38 14-bil
Turniej Finałowy II Ligi odbędzie 
się w Łodzi, w dniach od 10 do 11 
grudnia 2011.

P ierwszy set 25:19 dla lubinian. Drugi 
- porażka 21:25. Trzeci – ponownie wy-
grana Mundo 30:28. W czwartym secie 

dramat, wygrywa Nysa 22:25. Na koniec w 
ostatecznej rozgrywce tie-break lubinianie 
wygrywają 15:11.
Mundo wystąpiło bez Szymona Romacia, 
ale za to z Damianem Dykasem i Szymonem 
Piórkowskim, którzy swoją grą zaskakiwali 
zawodników AZS-u. Najlepiej dla Mundo 
ułożył się pierwszy set. Od razu było pewne, 
że będzie wygrana. Kolejne partie to już zacię-
ta walka. Momentami była bardzo wyrówna-
na, która dała ostatecznie remis 2:2 w setach.
Tie-break był spośród wszystkich dotych-
czasowych meczy najbardziej widowiskową 
końcówką rozgrywki. Cios za cios i skuteczne 
kontrataki lubinian mogły się podobać. Mun-
do pod koniec piątej partii totalnie zdomino-
wało Nysę. Miało to oczywiście przełożenie 
na wynik, który ostatecznie był korzystny dla 
gospodarzy. MKS Cuprum Mundo Lubin w 
swoim siódmym spotkaniu ligowym pokona-
ło AZS PWSZ Stal Nysę 3:2. 

Wrocław 
zmiażdżony Coś drgnęło w szeregach MKS 

Zagłębie Lubin. Piłkarze ręczni, 
którzy przyzwyczaili  nas już do 
kiepskich spotkań zremisowali 
mecz z Azotami Puławy.
Spotkanie nie zapowiadało się 

na lekkie. Ekipa Azotów Pu-
ław jak narazie utrzymuje się 
w ścisłej czołówce tabeli. Jednak 
ci, co uważnie śledzą mecze 
lubińskich szczypiornistów, wie-
dzą że mają oni niezwykły dar 
kładzenia meczów ze słabszymi 
ekipami i rozgrywania udanych 
spotkań z silniejszymi. Tak było 
i w tym przypadku. Zagłębie 
już od pierwszych minut ostro 
ruszyło do ataku na puławian. 
W efekcie miedziowi już w 7. 
minucie gry za sprawą Tomasza 
Kozłowskiego prowadzili 5:1. 
Azoty szybko jednak otrząsnęły 
się i już w 13. minucie był remis 
6:6. Wtedy w zespole Zagłębia 

nastąpił impas i podopieczni 
Jacka Będzikowskiego widocznie 
zwolnili pęd do zdobywania bra-
mek. Pierwsza odsłona zakoń-
czyła się wynikiem 17:12 dla 
gości. W drugiej części meczu 
zdecydowanym hegemonem była 
już ekipa Azotów Puław. W za-
ledwie kilka minut wypracowała 
sobie wysokie, o aż ośmiopunk-
towe prowadzenie. Zagłębie 
nadal nie poddawało się i w 52. 
minucie za sprawą Tomasza Ko-
złowskiego doprowadziło do wy-
niku 24:25. Ostatnie kilka minut 
tego spotkania z pewnością 
zszargało nerwy wielu kibicom. 
Na cztery minuty przed końcem 
Wojciech Gumiński doprowadził 
do remisu 26:26. W odpowiedzi 
goście rzucili bramkę. Sytuację 
uratował Marceli Migała, który 
wyrównał. MKS Zagłębie Lubin 
– Azoty Puławy 27:27.

Mało się o nich mówi,

ale są najlepsi z najlepszych.

DSB Zagłebie Baribal Lubin triumfatorem II ligi, grupy V. 
Zespół w składzie Marcel Fortuński, Michał Lichodzie-

jewski, Kamil Gmur oraz Konrad Juszczyszyn, zdomino-
wał ekipę Sezamu Wrocław.

W meczu 7. kolejki I Ligi 
siatkarskiej, MKS Cuprum 
Mundo Lubin walczyło o 

punkty z AZS PWSZ Stalą 
Nysa. Jeszcze przed meczem 

trudno było uwierzyć w to, 
że podopieczni Dominika 

Fristera, może stawić czoło 
przeciwnikowi z górnej 

części tabeli.

Kryzys Mundo
zażegnany?

Malkontenci spadli ze stołków, a zawodnicy uwierzyli,
że mogą wygrywać z najlepszymi.

Łukasz Klucznik i Damian 

Dykas, czyli stara gwardia 

na posterunku. 

Remis fuksem!
Szczypiorniści z Lubina podzielili się punktami.
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Awans pomimo porażki

piłka ręczna

Lubinianki odczuwają zmęczenie ciągło-
ścią rozgrywek, ale na parkiecie tego nie 
pokazują. Już dzisiaj podopieczne Bożeny 
Karkut mają awans do 4. rundy Pucharu 
Zdobywców Pucharów. 
Zaraz po rozgrywkach ligowych, 
które miedziowe grały co kilka dni, 
Metraco zmierzyło się z czeskim 
Britterm Veseli w walce o europej-
skie puchary. Najpierw zwycię-
stwo u siebie 29:18, a później po-
rażka w Czechach 25:24. Pomimo 
tego drugiego wyniku, lubinianki 
prowadzone przez Bożenę Kar-
kut awansowały do kolejnej rundy 
PZP.
Pojedynek w Czechach był jed-
nak okupiony jedną kontuzją, grą 
w osłabieniu oraz ostatecznie prze-
graną. Właśnie w pierwszej partii 
urazu doznała Kaja Załęczna, która 
uderzona w oko musiała zejść z par-
kietu. Już na samym początku me-

czu takie 
osłabienie 
dało o sobie 
znać. Pomimo 
tej straty, miedzio-
we po pierwszych 30 minutach 
schodziły ze zwycięskim wynikiem 
14:11.
W drugiej partii było już ciężej cho-
ciaż to lubinianki grały lepiej. Kary 
zawodniczek spowodowały jednak 
osłabienie zespołu. Ostatecznie Me-
traco pomimo zadziorności w obro-
nie i ataku uległo Czeszkom 24:25.
Najwięcej bramek dla miedziowych 
rzucała Joanna Obrusiewicz (7), 
Kinga Byzdra (5) oraz Karolina Se-
meniuk-Olchawa (4).

Piłkarki ręczne KGHM Metraco Zagłębie 
Lubin niepokonane. Podopieczne Bożeny 
Karkut nie dały powodów do zmartwienia 

o końcowy wynik spotkania. 
Z czystym
kontem

Łączpol na kolanach. Żeński szczypiorniak powalił kolejnego kolosa. 

N a ten mecz z niecierpliwością 
czekali zarówno kibice Zagłę-
bia jak i Vistalu. Obie ekipy nie 

przegrały w tym sezonie ani jednego 
spotkania. Dzisiejszy mecz miał roz-
strzygnąć, kto zejdzie z parkietu po-
konany, a kto zachowa czyste konto.
Wynik otworzyła Vanessa Jelić już 
w 28 sekundzie. Gospodynie wyrów-
nały dopiero w 3. minucie. Siedem 
minut później ekipa Vistalu prowa-
dziła 4:3. Mecz w tym momencie zo-
stał przerwany, gdyż na posłuszeń-
stwa odmówiła tablica wyników. 
Po naprawieniu awarii spotkanie 
zostało wznowione. Ta przymusowa 
przerwa pozwoliła zawodniczkom 
nieco ochłonąć, aby ruszyć do dalszej 
walki, a ta była bardzo zacięta. Do 
20 minuty na każdą  bramkę Vistalu 
lubinianki odpowiadały tym samym. 
Jednak już w 26 minucie gospodynie 
prowadziły aż czterema bramkami 
po rzucie Koniuszaniec. Na tablicy 
wyświetla się wynik 12:8. Na dwie 
minuty przed końcem pierwszej od-
słony wynik na korzyść Zagłębia aż 
dwa razy podnosi Kaja Załęczna. Jest 
12:10. Vistal nie dawał za wygraną. 

Trzynastą bramkę zdobyła Andrze-
jewska, a wynik pierwszej połowy 
zamknęła Jelena Bader. Pierwsza od-
słona kończy się wynikiem 13:12.
Drugą część meczu rozpoczęły gdy-
nianki. Długo nie cieszyły się tą i tak 
niewielką przewagą, bo już w 39. 
minucie był remis 14:14. Od tego 
momentu kibice zgromadzeni w hali 
przy ulicy Kazimierza Górskiego 
oglądali niezwykle emocjonujące wi-
dowisko. Cios za cios, bo tak jedynie 
można opisać kilkanaście minut po-
jedynku pomiędzy tytanami Superli-
gi Kobiet PGNiG. W 58. minucie na 
tablicy widniał rezultat 22:22. Minutę 
później na wynik do 23 trafień pod-
niosła na korzyść mistrzyń Polski Ka-
rolina Semeniuk-Olchawa, a rezultat 
zamknęła Vanessa Jelić, której rzut 
otworzył spotkanie.
Vistal Łączpol Gdynia – KGHM Me-
traco Zagłębie Lubin 22:24 (13:12).
Zagłębie wystąpiło w składzie: Ma-
liczkiewicz, Tsvirko - Bader, Byzdra, 
Ciepłowska, Jelić, Jochymek, Obru-
siewicz, Orzeszka, Piekarz, Pielesz, 
Semeniuk-Olchawa, Załęczna, Ziół-
kowska, Pałgan.

Lubińskie szczypiornistki bez chwili odpoczynku

w czasie spotkania 
czeski trener nie miał 
wesołej miny… 

Peter 
Sabadka
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Piłka „latała” z jednej połowy na drugą,
w końcu wpadła do siatki. Bramkę zdobył Traore! 

Niewiele ponad trzy tysiące osób widziało zwycięstwo piłkarzy KGHM 
Zagłębie Lubin nad ekipą Polonii Warszawa. Choć gra nie była idealna 

w zespole trenera Hapala widać pozytywną zmianę. 

Nie tak jak wcześniej w języku nie-
mieckim, a mieszanym czeskim i pol-
skim trener KGHM Zagłębie Lubin Pavel 
Hapal rozmawiał z dziennikarzami. 
Tłumacz był w zasięgu ręki, ale trener 

po zwycięskim meczu swojej drużyny 
postanowił, że konferencja prasowa 
odbędzie się w języku polskim, a nie tak 
jak wcześniej w niemieckim. 
Trenerowi poszło nieźle, za co należy 

się szacunek. Trzymamy kciuki aby 
coraz lepszy polski miał coraz lepsze 
odniesienie do gry naszych piłkarzy na 
boisku. 
Z informacji o znajomości języka 

polskiego donosimy, że Mouhamadou 
Traore też sobie całkiem nieźle radzi. 
Po meczu jednemu z dziennikarzy 
radiowych udało się przekonać zdobyw-
cę gola do krótkiej oceny spotkania. 
Wyszło nieźle!

Łączpol na kolanach. Żeński szczypiorniak powalił kolejnego kolosa. 

1:0!
Po fatalnej przegranej ze Ślą-

skiem Wrocław wielu fa-
nów miedziowej jedenastki 

powiedziało – pass. Kibice za-
powiedzieli bojkot rozgrywek 
i w miniony piątek dało się to na 
Dialog Arenie zauważyć. Jednak 
ci, którzy przyszli nie wychodzili 
zawiedzeni. Spotkanie co prawda 
nie zachwycało efektownymi ak-
cjami, jednak przyniosło Zagłębiu 
trzy punkty.
Rozpoczęli goście, ale miedziowi 
dość szybko przejęli futbolówkę. 
Akcje jednak nie kleiły się, bra-
kowało im wykończenia. Można 
przyjąć, że w pierwszej połowie 
zapracowaną osobą na boisku był 
Aleksander Ptak, którego bramkę 
mocno atakowali piłkarze Polonii. 
W pierwszej połowie brakowało 
strzałów na bramkę gości. Dopie-
ro w drugiej „czarne koszule” zo-
stały zmuszone do obrony. W 62 

minucie bramkarza Polonii starał 
pokonać Sernas, jednak piłka tra-
fiła prosto w ręce golkipera. Kilka 
minut później szczęścia próbował 
Gancarczyk. Niestety i on trafił 
w ręce Gliwy. Euforia dla mie-
dziowych nadeszła w 80. minucie, 
kiedy Taore głową strzelił bram-
kę i tym samym dał zwycięstwo 
swojej ekipie. Gościom, mimo 
dalszej walki, na odrobienie straty 
zabrakło już czasu.
Mecz z Polonią pokazał nieco inna 
twarz Zagłebia. Na boisku dało się 
zauważyć bardzo dużą ilość po-
dań między zawodnikami, wiele 
z nich bardzo dobrych i szybkich, 
choć często brakowało wykończe-
nia na polu przeciwnika. Piłkarze 
starali się też być bardziej ofen-
sywni niż dotychczas. W ocenie 
obserwatorów jeżeli to są pierw-
sze efekty działań trenera Hapala 
to dalej może być już tylko lepiej.

Na przynajmniej żółtą jeżeli nie 
czerwoną kartkę zasługują sędzio-
wie spotkania. Ich dziwne nawet 
niesprawiedliwe decyzje, brak 
uwagi powodowały niepotrzebne 
nerwy kibiców. Nerwów nie krył 
trener miedziowych. Można po-
wiedzieć ręce mu opadały kiedy 
obok niego sędzia techniczny po-
pełniał błąd za błędem.
Kibice pokrzykiwali, że sędziom 
pożyczą okulary. Dało się też usły-
szeć porównanie do słynne-
go filmowego Laguny, tyle, 
że w Lubinie nie było „dru-
kowania”, a najzwyklejsze 
sędziowskie błędy.
KGHM Zagłębie Lubin 
wystąpiło w składzie: Ptak 
- Kowalczyk, Horvath, Re-
ina, Telichowski, Gancar-
czyk, Hanzel, Rakowski, 
Małkowski, Sernas, Woź-
niak.

Radzi sobie bez tłumacza

Bohater spotkania
Na wyjątkowe względy 

kibiców zasłużył sobie Arka-
diusz Woźniak. Napracował 
się solidnie, i bronił dobrego 
imienia swoich kolegów. 
Kibice skandowali jego 
nazwisko.

trener KGHM Zagłębie 
Lubin – Było mało sytuacji 

bramkowych może dwie, albo 

trzy. Dużo czasu poświęciliśmy 

na trening stałych fragmentów 

gry i myślę, że było je widać. 

Pavel Hapal

Drużyna miała co świętować! 

Trener tańczył z piłkarzami!
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szyńcu

dziura
na świat
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

rozrywka

r e k l a m a

Horoskop Krzyżówka

Na rozwiązanie czekamy do 5 grudnia 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 szóstym otrzymuje Pani Agata Tataruch z Lubina. Książkę prześlemy pocztą. Gratulujemy!

Baran (21.03-20.04)
To będzie spokojny tydzień. Nie ma 
pilnych do załatwienia spraw. Musisz 
uważać na słowa. Twoi bliscy mogą Cię 
zrozumieć inaczej niż oczekujesz. 

Byk (21.04-20.05)
Dobra passa dobiega końca. Zacznij 
oszczędzać bo za dużo wydajesz. Na 
profity z działalności przyjdzie jeszcze 
odrobinę poczekać zwłaszcza, że 
oczekiwany przelew może nie nadejść 
w terminie.

Bliźnięta (21.05-21.06)
W pracy bez konfliktów i większych 
problemów. Możesz komuś nawet 
zaimponować swoim przygotowaniem. 
Warto zadbać o siebie. Wizyta w fitness 
czy u fryzjera może być wskazana. 

Rak (22.06-22.07)
Nie szalej, nie wariuj bo zaleziesz 
komuś za skórę. Szkody mogą być 
większe niż przypuszczasz. Do pracy 
przychodź na czas! Zadbaj o partnera i 
daleko nie wyjeżdżaj.

Lew (23.07-23.08)
Koniec chowania się po kątach. Trzeba 
zacząć żyć! Życie nie trwa wiecznie 
korzystaj z niego, bo ucieknie ci tak 
szybko, że nie zauważysz kiedy. 

Panna (24.08-22.09)
Szukasz wrażeń i nowych doświadczeń. 
Nie eksperymentuj zbyt intensywnie. 
Szef w pracy widzi, że szalejesz, ale 
potrzebuje Ciebie całej i zdrowej. 
 

Waga (23.09-23.10)
Alarm dla domowych finansów! Szybka 
pożyczka na święta nie rozwiąże 
problemów. Tego asa lepiej zostawić 
na później. Zaplanowane na najbliższy 
weekend Andrzejki spędź w dobrym 
towarzystwie. 

Skorpion (24.10-22.11)
Nowe zobowiązania i nowe horyzonty 
przed Tobą. Czeka Cię spora 
dawka dobrego humoru. Rodzina w 
najbliższych dniach jest najważniejsza.

Strzelec (23.11-21.12)
W miłości chwilowe ochłodzenie. Coś 
ostatnio nie możecie się porozumieć. 
Wypad na wspólną kolację zakończoną 
lampka wina powinien rozładować 
ciężka atmosferę.

Koziorożec (22.12-20.01)
Jesień za Tobą, czas myślenia o 
niebieskich migdałach dobiegł końca. 
Najbliższy tydzień będzie pod znakiem 
pracusia. Mimo nawału obowiązków 
trzeba znaleźć czas dla siebie. Weź 
dzień wolnego.

Wodnik (21.01-19.02)
Jesienne przesilenie za tobą! Zaczynasz 
oddychać i czuć pozytywna energie, 
która da doskonałe wyniki w pracy 
i życiu rodzinnym. Dobry humor nie 
opuści Cię nawet, wtedy gdy szef 
obetnie premię.

Ryby (20.02-20.03)
Sporo niespodzianek w życiu 
zawodowym jak i osobistym. Możliwy 
jest awans i poznanie partnera, który 
może być tym jedynym.


