
Wynieśli z banku 
80 milionów

Będzie
ponad
11 mld

Zarząd KGHM przedstawił 
korektę prognozy 
wyników finansowych na 
ten rok. Dokonano jej po 
wynikach za 11 miesięcy.
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Ciachnęli 
burmistrzowi
Światła 
dzienne w modzie

Było ponad 10 tys. zł brutto 
będzie niewiele ponad 6 tys. zł 
brutto. Radni na poniedziałkowej 
sesji zdecydowali, że burmistrz 
nie zasługuje na więcej.
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Z udziałem Józefa Piniora, Katarzyny Kaczorowskiej, Waldemara 
Krzystka oraz Piotra Głowackiego odbył się pokaz filmu 
nawiązującego do historycznej akcji działaczy dolnośląskiej 
Solidarności.

Zestawy diód LED zamiast świateł mijania w ciągu dnia? Przepisy 
na to pozwalają, ale trzeba zachować pewne standardy, aby diody 
mogły być uznane za światła do jazdy dziennej. 

nakręcono
o nich film

motoryzacja
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aktualności

Polska Miedź nie jest już właścicielem Telefonii Dialog. 
W miniony piątek Netia otrzymała 100-proc pakiet akcji operatora.

Pozostawiony ogień w piecyku, drewniana altanka 
i akcja strażaków. Zanim pożarnicy dotarli na miejsce 
doszło do wybuchu gazowej butli.

redakcja@lubinextra.pl

UOKiK dał zielone światło

Ścinawa. Wybuch doszczętnie zniszczył altankę

Telefonia Dialog została sprze-
dana za niemal miliard zło-
tych. Stało się to zgodnie 

z prowadzonymi od dawna roz-
mowami z dużymi operatorami 
telekomunikacyjnymi, którzy byli 
zainteresowani kupnem Dialogu. 

Ostatecznie do transakcji przystą-
piła Netia. Każda akcja ma war-
tość nominalną 25 zł, co daje pra-
wie pół miliarda złotych. Jednak 
wartość transakcji jest dwukrotnie 
większa. 
W tym roku to druga sprzedaż 

telekomunikacyjna zrealizowana 
przez Polską Miedź. Przypomnij-
my nie dalej jak miesiąc temu 
sfinalizowano również transakcję 
sprzedaży pakietu akcji Polkom-
tela operatora Plus GSM.

(pit)

Dialog sprzedany

Pożar na działkach
Sypnęło śniegiem i dalej sypać 
będzie – wynika z zapowiedzi 
synoptyków. Święta zatem 
spędzimy w pięknej zimo-
wej szacie. W naszej redakcji 
bardo mocno czuć święta a to 
za sprawą choinek otrzyma-
nych z Nadleśnictwa w Lubi-
nie, które trafiają właśnie do 
wylosowanych czytelników 
LubinExtra!, którzy przysłali 
zgłoszenia. 
To nie koniec przedświątecz-
nych prezentów. Jeden, na 
kredyt zafundowały władze 
miasta kończąc budowę ob-
wodnicy, a drugi lubiński 
europoseł Piotr Borys, który 
bardzo mocno włączył się 
w promowanie najnowszej 
historii Polski. Stało się to za 
sprawą filmu 80 milionów. 
Premierze w Lubinie towa-
rzyszyła pogadanka z reży-
serem, producentem, autorką 
książki i aktorem, który zagrał 
głównego SB-eka tropiące-
go dolnośląską Solidarność. 
W pogadance wziął również 
udział główny rzeczywisty 
bohater tamtych lat Józef Pi-
nior,  przywódca podziemnej 
Solidarności w stanie wojen-
nym. Zachęcam do obejrzenia 
80 milionów i oczywiście lek-
tury LubinExtra!

Piotr Krażewski

Huk było słychać w całym mieście. 
Szczęście, że pożarników jeszcze 
przy altance nie było, bo budowla 

dosłownie rozsypała się po działce. Stra-
ty materialne nie są duże bo altanka na 
kolejowych działkach była drewniana. 
Strażacy uporali się z ogniem w ciągu 
godziny. 
- Właściciel odwiedzał ogródek niemal 
codziennie – mówią sąsiedzi. – Byłem 
na działce w niedzielę, z kominka leciał 
dym – opowiada 50-letni mężczyzna. 
Jego zdaniem zima to nie czas na sie-

dzenie na działce, ale sąsiad widocznie 
uważa inaczej.
Pożar na kolejowych działkach był wi-
doczny z daleka. Wieść o nim szybko 
rozeszła się po Ścinawie. Właściciele 
działek sprawdzali czy to nie ich altanka 
stanęła w płomieniach. 
Po godzinie gaszenia i sprawdzania czy 
przypadkiem w zgliszczach nie było wła-
ściciela altanki, strażacy zakończyli akcję. 
Na miejscu pozostały resztki altanki i ro-
zerwana przez gaz turystyczna butla.

(pit)

Z turystycznej 
gazowej butli 
zostało tylko 
tyle.
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Z udziałem Józefa Piniora, Katarzyny Kaczorowskiej, Waldemara Krzystka oraz Piotra 
Głowackiego i Marcina Kurka odbył się pokaz filmu nawiązującego do historycznej akcji 
działaczy dolnośląskiej Solidarności.

Zarząd KGHM przedstawił korektę prognozy wyników finansowych na ten rok. 
Dokonano jej po wynikach za 11 miesięcy.

Wynieśli z banku pieniądze, nakręcono o nich film

Zysk będzie rekordowy – ponad 11 mld zł!

Rozdajemy prezenty!

80 milionów

Skorygowana prognoza 
przewiduje, że w tym roku 
KGHM osiągnie zysk netto 

przekraczający 11 mld zł  (11.192 
mln zł.) To o 16 proc więcej niż 
pierwotnie prognozowano. 
Wzrost przychodów oraz zysku 
netto, wynika przede wszystkim 
z wyższych cen i wielkości sprze-
daży srebra. Do tego nakłada się 
korzystny kurs walutowy  

-Szczególnie wrażliwy na zmien-
ność parametrów makroekono-
micznych jest wynik z różnic 
kursowych oraz wyceny instru-
mentów pochodnych. Wynika to 
głównie z wysokiego poziomu 
zabezpieczeń przyszłych przy-
chodów oraz znacznego stanu 
środków pieniężnych w walucie 
obcej, które KGHM zamierza 
przeznaczyć na rozwój bazy zaso-

bowej - mówi Herbert Wirth, pre-
zes KGHM Polska Miedź S.A.
Dla spółki osiągnięcie takiego 
zysku jest ważne - Rynek cha-
rakteryzuje się bardzo wysoką 
zmiennością parametrów makro-
ekonomicznych. Wynik na pozo-
stałej działalności operacyjnej w 
roku 2011 będzie więc zależał od 
rzeczywistego poziomu notowań 
metali i kursu walutowego na 

dzień 30 grudnia 2011 roku – wy-
jaśnia Maciej Tybura, wiceprezes 
KGHM ds. finansowych.
Zarząd KGHM będzie rekomen-
dował, by za rok 2011 spółka wy-
płaciła dywidendę w wysokości 
30% zysku. W ocenie zarządu 
taki poziom dywidendy pozwoli 
na realizację planowanych inwe-
stycji.

(pit)

Ilość mejli przeszła nasze 
najśmielsze oczekiwania. 
Czytelnicy LubinExtra! przy-
słali ponad 150 wiadomości 
z tematami Choinka, Zabawki, 
Fitness. W redakcji dokonali-
śmy losowania prezentów.
Choinki przekazane przez Nadle-
śnictwo Lubin otrzymują Dominik 
Sas ze Szklar Górnych, Grażyna 
Marciniak ze Ścinawy, Magdalena 
Lisowska z Lubina, Adam Konik 
z Lubina oraz Mariusz Nowak z 
Lubina.
Miesięczne zaproszenia do klubu 
fitness: Ziemowit Grześkiewicz z 
Lubina, Klaudia Burdzy z Lubina, 
Krystyna Próba z Lubina
Klocki Lego ufundowane przez 
Stowarzyszenie Nowy Lubin 
przekazujemy: Danucie Głuszek 
z Lubina, Justynie Krupskiej z 
Lubina, Damianowi Hejnowiczi 
z Lubina oraz Krzysztofowi Jawo-
rowskiemu z Lubina. 
Zabawki trafią również do Ka-
tarzyny Marcinek z Lubina oraz 
Lucyny Badoń.
Wśród uczestników losowania, 

Którym nie udało się Trafić Cho-
inki, Fitnes lub Zabawek rozlo-
sowaliśmy dwa zestawy filmów 
DVD. Otrzymują je: Monika Za-
wierucha z Lubina oraz Małgo-
rzata Wieczorek z Lubina.
Gratulujemy!
Szczególne podziękowania za 
przekazane dla czytelników cho-
inki składam Nadlesnictwu w 
Lubinie. Dziękuję również sto-
warzyszeniu Nowy Lubin za 
ufundowanie klocków Lego oraz 
drobnych zabawek. 

Jest jeszcze więcej!

Historia w filmie jest prawdziwa 
niemal od początku do końca. 
Dodano do niej jednak elemen-
ty fabularne, dzięki którym po-
wstała sensacja, która w prosty i 
czytelny sposób pokazuje nie tak 
odległą historię dochodzenia do 
wolnej Polski. Akcja rozgrywa 
się wokół związkowych składek 
zdeponowanych w banku – w su-
mie 80 mln zł. Pochodziły one i z 

Wrocławia, i Legnicy, i Lubina. W 
filmie pokazano, jak uratowano te 
pieniądze przed konfiskatą przez 
służby PRL-u.
80 milionów rano obejrzała mło-
dzież maturalna. Wieczorem 
wielu znamienitych mieszkańców 
Lubina. O filmie i jego kuluarach 
opowiadali Waldemar Krzystek, 
reżyser, Józef Pinior, żywa legen-
da wrocławskiej „Solidarności”, 

Piotr Głowacki, który wcielił się w 
rolę esbeckiego kapitana, a także 
autorka książki Katarzyna Kaczo-
rowska i Marcin Kurek, produ-
cent filmu.
Film oparty jest na faktach, które 
rozegrały się w niedługo po tym, 
jak PRL uznał wolność związków 
zawodowych. Pokazuje życie ja-
kie wtedy było. Pokazuje przede 
wszystkim ludzi młodych ma-

jących po dwadzieścia kilka lat, 
którzy zmieniali Polskę walcząc 
o jej prawdziwą wolność, z której 
dzisiaj korzystamy.
- Ten film gdyby nie te zmiany, 
które zachodzą od ponad 20 lat 
nigdy nie zostałby zrealizowany 
– przyznaje Waldemar Krzystek, 
który znany jest m.in. z filmu 
„Mała Moskwa”. Twórcy pro-
dukcji ubolewają, że wsparcia nie 

udzieliła telewizja publiczna tylko 
komercyjna. Liczą, że na bazie fa-
bularnej produkcji uda się zrobić 
serial, w którym będzie znacznie 
więcej elementów lokalnych z Lu-
bina, czy Legnicy. 
Józef Pinior pytany o wierność 
filmowego przekazu z rzeczy-
wistością, kiedy ratowali związ-
kowe pieniądze przed komuną 
stwierdza – to jest bardzo wierny 
przekaz. 
Co ciekawe młodzież z klas ma-
turalnych, która obejrzała film 
nie czuła znudzenia najnowszą 

historia Polski. – Historia w takim 
wydaniu jest dla nas do przyjęcia. 
Na pewno warto robić filmy fa-
bularne oparte na historii w taki 
sposób. 
Piotr Borys, lubiński europarlamen-
tarzysta, który zainicjował spotka-
nie z reżyserem, aktorem, autorką 
książki i uczestnikiem tamtych 
wydarzeń nie krył swoich emocji. 
– Nie było łatwo zebrać tych osób 
w jednym miejscu i o tym samym 
czasie. Cieszę się, że udało się, bo to 
była żywa lekcja historii.

(pit)



4 22 grudnia 2011 r. wydarzenia

KGHM Letia inwstujeW poprzednim wydaniu 
LubinExtra! w publikacji 
„Osądzony i …zaś wpad-
ka”, omyłkowo napisali-
śmy, że Pani Elżbieta Czer-
winska-Lichacz pomagała 
w oskarżaniu Tomasza 
S, który doprowadził do 
śmiertelnego wypadku 

drogowego. Za pomyłkę 
przepraszam, gdyż pani 
Elżbieta Czerwińska-Li-
chacz ze Stowarzyszenia 
na rzecz Bezpieczeństwa 
Obywateli była obserwator-
ką procesu.

Piotr Krażewski
Naczelny LubinExtra!

Trzy miliony osób - na tyle Mię-
dzynarodowa Federacja Diabe-
tologiczna szacuje liczbę chorych 
na cukrzycę w Polsce. Jest dużo 
form mieszanych tej choroby. 

Wynika to ze zmian genetycznych 
jak i wydłużającego się czasu ży-
cia człowieka. To co kiedyś było 
niemożliwe dzisiaj jest faktem. 
Kobiety chore na cukrzycę rodzą 
zdrowe dzieci. Wczesna diagnoza 
niedoboru insuliny może nawet 
wyeliminować zawał serca. 
Od ponad 10 lat na diabetologicz-
nej mapie kraju Lubin i szpital 
Miedziowego Centrum Zdrowia 
zajmują bardzo ważne miejsce. 
Pierwszy na Dolnym Śląsku Od-
dział Diabetologiczny powstał 
w 99 roku właśnie w MCZ. Tutaj 
też pracują pierwsze pielęgniarki, 
które mają specjalizację diabeto-
logiczną. - Stawiamy na edukację 
mieszkańców naszego regionu. 
Aby to osiągnąć poszerzamy 
swoją wiedzę, doskonalimy me-
tody leczenia i wymieniamy do-
świadczenia z lekarzami innych 
specjalności, gdyż bardzo często 
przypadłości ich pacjentów wy-
nikają z niezdiagnozowanej cu-
krzycy - mówi Irena Szykowna, 

ordynator Oddziału Diabetolo-
gicznego w Miedziowym Cen-
trum Zdrowia w Lubinie. 
W konferencjach uczestniczą nie 
tylko lekarze diabetolodzy, chi-

rurdzy, ginekolodzy, ale i lekarze 
rodzinni. - Tak dobieramy tema-
tykę, aby lekarze różnych specjal-
ności mogli dowiedzieć się czegoś 
więcej o chorobie i łatwiej wyłapy-
wali jej pierwsze objawy - dodaje 
ordynator Szykowna. - Dzisiaj 
często jest tak, że pacjent trafia np. 
do dermatologa, który na podsta-
wie długotrwałych zmian na skó-
rze wstępnie diagnozuje cukrzy-
cę. Bywa, że wyłapuje ją okulista, 
który dostrzega charakterystyczne 
zmiany na dnie oka. 
Diabetolodzy chcieliby to zmienić 
stawiając na profilaktykę i wcze-
sne diagnozowanie niedoborów 
insuliny. Niestety w systemie 
finansowania służby zdrowia te 
elementy nie są na pierwszym 
miejscu. - Szukamy zatem spon-
sorów, współpracujemy ze sto-
warzyszeniami i robimy badania 
profilaktyczne samodzielnie. 
Cyklicznie raz w roku w listopa-
dzie organizujemy bezpłatne ba-
dania i konsultacje chorych na cu-

krzycę. Włączają się w to również 
lokalne ośrodki zdrowia, wśród 
nich np. ośrodek w Ścinawie. 
- Wtedy lekarze diabetolodzy jadą 
na taki dzień otwarty, aby pacjent 

mógł od razu otrzymać wstępną 
diagnozę a nie tylko oznaczenie 
poziomu cukru. Na takich akcjach 
bardzo często wyłapujemy nowe 
cukrzyce. Cieszy fakt, że miesz-
kańcy regionu chętnie uczestniczą 
w takich badaniach. To dowodzi, 
że zapotrzebowanie jest olbrzy-
mie.
Lekarze z MCZ zwracają uwagę, 
że standardem jest stałe oznacza-
nie poziomu cukru u osób, które 
przekroczyły 40-tkę. - Jeżeli są 
jakieś zaburzenia badanie trzeba 
powtarzać raz w roku. Jeżeli nic 
się nie dzieje co trzy lata. Irena 
Szykowna za wzór stawia Francu-
zów, gdzie profilaktyka cukrzycy 
stosowana jest już po 30 roku ży-
cia. Szybka diagnoza eliminuje 
różnego rodzaju powikłania np. 
stopa cukrzycowa, choroba nerek, 
czy nawet zawały serca.
Lekarze przekonują podając licz-
ne przykłady, że z cukrzycą moż-
na normalnie żyć, rodzić dzieci, 
uprawiać sport i pracować.

Nowe centrum dla przedsiębiorców
Sprostowanie

W marcu zostanie zakończona 
budowa nowoczesnego biurowca 
przy ul. Murarskiej w Legnicy. 
Laboratoria i powierzchnie biuro-
we takie jest docelowe przezna-
czenie Letia Business Center. Jego 

lokalizacja to centrum Legnicy. 
– Zainteresowanie obiektem jest 
spore już dzisiaj mamy podpi-
sane listy intencyjne z firmami, 
które chcą znaleźć się w naszym 
obiekcie. 

Oferta Letii adresowana jest do 
małych i dużych firm – mówi 
marek Turek, prezes KGHM 
Letia. 
Nie jest wykluczone, że w cen-
trum Legnicy rozgoszczą się 

również dwie firmy z branży 
przemysłowej. Modernizacja 
obiektów przy ul. Murarskiej 
i wykonanie nowej części będzie 
kosztowało ponad 30 mln zł.

(pit)

Z cukrzycą można rodzić dzieci, żyć
i normalnie pracować, 
a nawet mieć doskonałą kondycję fizyczną 

Cukrzyca jest podstępna. Nie daje rzeczywistych objawów. Czasami jest to zwykłe zmęczenie. 
Dopiero kiedy dochodzi wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu idziemy do lekarza, 
który stwierdza cukrzycę.

Nowa era
w cukrzycy

ordynator Oddziału 
Diabetologicznego 
w Miedziowym Centrum 
Zdrowia w Lubinie. 

Irena 
Szykowna
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Było ponad 10 tys. zł brutto 
będzie niewiele ponad 6 tys. 
zł brutto. Radni na poniedział-
kowej sesji zdecydowali, że 
burmistrz nie zasługuje na 
więcej. Przypomnijmy rok 
temu ci sami radni podnosili 
wynagrodzenie Andrzeja 
Holdenmajera.
Co się stało, że w ciągu roku w ści-
nawskim samorządzie kolejna 
Rada Miejska nie może dogadać 
się z burmistrzem? Tym razem 
sytuacja jest tym bardziej dziw-
na, gdyż bedący dzisiaj w opozy-
cji radni do wyborów szli razem 
z Holdenmajerem. Wtedy przed 
wyborami i tuż po wyborach bro-
nili burmistrza, słuchali go i chwa-
lili. Dzisiaj krytykują.
Pierwszą zmianą, która wskazy-
wała, że w samorządzie coś się 
dzieje było odwołanie ze stanowi-
ska przewodniczącej, pożegnała 
się z nim Renata Kudzia. Nowym 
szefem rady został Krzysztof 
Marek. Od tego momentu roz-
poczyna się krytyka dawnych 
zwolenników burmistrza, którzy 
dzisiaj są w jego opozycji. Krytykę 
można spotkać m.in. na słupach 
ogłoszeniowych w Ścinawie. Tym 
razem były trzy anonimowe listy. 
Zebrało się m.in. przewodniczące-

mu rady Krzysztofowi Markowi 
i Markowi Szopie (obaj byli zwo-
lennikami burmistrza).
Krótko po listach pojawił się 
wniosek o obniżenie pensji burmi-
strza. We wniosku radni odnieśli 
się do pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych, przegrywania  
procesów w sądach ze zwalniany-
mi pracownikami i konieczności 
wypłacania odszkodowań z bu-
dżetu gminy. Zarzutem był rów-
nież brak współpracy z radnymi. 
W oficjalnych wypowiedziach 
burmistrz zaprzeczał. 
Ostatecznie na sesji wynagro-
dzenie Andrzeja Holdenmajera 
zostało obcięte o niemal 40 pro-
cent. Kwestia decyzji w tej spra-
wie jest wyłączną kompetencją 
radnych. 

(pit)

Wydarzenia

Wersje dyrektorki i nauczyciela nie są zbieżne

Kto dźgnął

nożem?
Ciachnęli
burmistrzowi

13 skazanych
Przez lata trzęśli Lubinem. Gru-
pa przestępcza, o charakterze 
zbrojnym, która zajmowała się 
między innymi handlem narko-
tykami i alkoholem. Wymuszali 
haracze od właścicieli restaura-
cji. Są odpowiedzialni za strze-
laniny na ulicach. Kiedy doszło 
do konfliktu pomiędzy grupą 
Samka, a ich konkurencją – Ki-
bolami, na ulicach Lubina zro-
biło się niebezpiecznie. Dwóch 
ludzi zginęło, jeden związany 
z grupą został pocięty nożami, 
oblany benzyną i podpalony we 
własnym samochodzie. 
Poważniejsze zarzuty spraw-
dza jeszcze wrocławska Pro-
kuratura Apelacyjna. Przed 
legnickim sądem gangsterzy 
odpowiadali między innymi 
za handel narkotykami, kra-
dzieże aut, wymuszenia, roz-
boje i pobicia.  Nieformalnym 
przywódcą grupy był Samuel 
G., zastrzelony we własnym 

łóżku pod koniec 2008 roku.
Oprócz niego nielegalną dzia-
łalnością zajmowali się między 
innymi 32-letni Daniel K., który 
w 2008 roku został zabity w Po-
lkowicach. Ponoć chciał zakoń-
czyć swoją współpracę z grupą 
i dlatego wyprowadził się z Lu-
bina.
Kolejny z nich – Igor Ż. ścią-
gał haracze, został skazany na 
3,5 roku więzienia. Łukasza K. 
(pseudonim Łomiarz) sąd ska-
zał go na 4,5 roku więzienia. 
W grupie Samka był ważną fi-
gurą, to nieformalny księgowy, 
który załatwiał adwokatów. 
Marek K. (pseudonim Stary), 
brat Łomiarza został skazany na 
4 lata więzienia. Według kilku 
świadków to właśnie Stary i Ło-
miarz, razem z Samkiem kiero-
wali działaniami całej grupy.
Maciej K. (pseudonim Skiniu), 
został oskarżony o postrzelenie 
w oko Tomasza P. z konkuren-

cyjnego gangu. Nie przyznał się 
do winy, zaczął współpracować 
z policją, wydał też prawdziwe-
go sprawcę postrzelenia. Został 
skazany na 1,5 roku więzienia.
Sąd ulgowo potraktował Ma-
riusza C. z Legnicy, którego 
zeznania pokrywały się z tym 
co mówił o grupie przestępczej 
Skiniu. Legniczanin zapłaci 1,5 
tys zł grzywny.
Najdłuższy wyrok dostał Ad-
rian M. oskarżony o ugodzenie 
nożem dilera, Tomasza F.(p-
seudonim Dziadek), który jak 
wynikało z zeznań, zamiast 
zarabiać dla grupy Samka pie-
niądze z handlu narkotykami 
zatrzymywał dla siebie. Skaza-
ny został również Marcel Z. na 
2,5 roku więzienia oraz Daniel 
P. i Łukasz Sz. (postrzelony 
w rękę niedaleko stacji paliw BP 
w Lubinie) - oboje na dwa lata 
więzienia.
Wyrok nie jest prawomocny.

Ścinawa. Burmistrz zarobi mniej.

Znacznie mniej.

Lubińscy gangsterzy z wyrokami
r e k l a m a

Po dwóch latach zakończono proces gangsterów z tzw. grupy Samka. 
Na wyroki czeka jeszcze grupa z tzw. gangu Kiboli.

P rzypomnijmy Wacław G. 
przeszedł operację, na szczę-
ście rana nie zagraża jego 

życiu. Beatę G. zatrzymano do 
wyjaśnienia. Prokuratura posta-
wiła jej zarzuty narażenia na utra-
tę zdrowia i życia, jednak dyrek-
torka nie przyznaje się do winy. 
Zapowiedziała również, że będzie 
walczyć o swoje dobre imię, po-
nieważ twierdzi, że nauczyciel 
sam pchnął się nożem w brzuch. 
Beata G. nie została aresztowana, 
zastosowano wobec niej poręcze-
nie majątkowe. 

Sprawę prowadzi głogowska pro-
kuratura. Beata G. może wrócić 
do pracy na razie jest na zwolnie-
niu lekarskim. Korzysta również 
z niego nauczyciel informatyki – 
Wacław G.
Obie strony konfliktu publicz-
nie przedstawiły swoje wersje 
wydarzeń. W wywiadzie dla 
tygodnika Panorama Legnicka, 
Wacław G. przyznaje, że rozma-
wiał z Beatą G. w jej gabinecie. 
Mówili o problemach kadro-
wych, o awariach komputerów. 

W pewnym momencie dyrek-
torka odebrała telefon i zaczęła 
szukać dokumentów w biurku. 
Wtedy nauczyciel chciał wyjść, 
ale drzwi były zamknięte. „Od-
wróciłem się do niej i poczułem 
cios” - wspomina Wacław G., 
który mówi również o tym, że 
nóż, którym został dźgnięty 
w brzuch znaleziono na koryta-
rzu, na kaloryferze, a w między-
czasie Beata G. wyszła do kuchni 
i umyła ręce.
Wersja dyrektorki ZSZiO jest 

inna. Beata G. twierdzi, że chciała 
zakończyć rozmowę z Wacławem 
G., ale ten nie chciał opuścić ga-
binetu. W trakcie dyskusji na-
uczyciel miał się schylić po nóż, 
którym później na oczach Beaty 
G. uderzył się w brzuch. Wacław 
G. miał być zdenerwowany, agre-
sywny, a kiedy wszyscy czekali 
na przyjazd policji i pogotowia 
miał złapać Beatę G. wepchnąć do 
gabinetu i wysmarować ją swoją 
krwią. Śledztwo trwa.

MC

16 listopada, za zamkniętymi drzwiami sekretariatu 
w trakcie sprzeczki dyrektorki Beaty G. z nauczycielem 
matematyki i informatyki, Wacławem G. doszło do 
szamotaniny, w trakcie której mężczyzna został dźgnięty 
nożem. Nie wiadomo kto dźgnął…
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Goście
już chwalą
W półtora roku zbudowali hotel za 115 mln zł.

308
liczba pokoi

578
maksymalna liczba gości

8 000
metrów kwadratowych
to powierzchnia zabudowy

28 000
metrów kwadratowych
to powierzchnia hotelu

115 000 000
złotych to koszt budowy

27 maja 2010
wmurowanie kamienia węgielnego

17 marca 2011
wiecha na budynku

5 listopada 2011
otwarcie hotelu.
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Z lokalnej znanej w świecie firmy
może powstać potentat na rynku metali.

„Świnoujście doczekało się wreszcie 
hotelu na miarę swoich ambicji i potrzeb” – 
donoszą dziennikarze ze Świnoujścia. Hotel 
wybudowała należąca do Grupy Kapitałowej 
KGHM spółka Interferie Medical Spa.

Po niespełna półtora roku od 
wmurowania kamienia wę-
gielnego nowoczesny hotel 

Interferie Medical Spa przyjmuje 
już pierwszych gości. W ten sposób 
Świnoujście zyskało obiekt na miarę 
potrzeb i oczekiwań zarówno tury-
stów i kuracjuszy, jak i biznesme-
nów z całego regionu. - Możemy 
już oficjalnie potwierdzić, że hotel 
Interferie Medical Spa uważamy 
za otwarty otrzymaliśmy ostatnie 
dokumenty i pozwolenie na użyt-
kowanie obiektu, zakończyliśmy 
więc całą inwestycję – mówi Adam 
Milanowski, prezes Interferie Medi-
cal SPA. – Jeszcze zanim oficjalnie 
otworzyliśmy hotel mieliśmy sporo 
rezerwacji. Mamy nadzieję, że gości 
będzie systematycznie przybywało.
Pięciokondygnacyjny, hotel ma 
łączną powierzchnię ponad 28 tys. 
mkw. znajduje się przy ul. Uzdrowi-

skowej, tuż obok świnoujskiej pro-
menady i jednej z najpiękniejszych 
plaży polskiego Bałtyku. Ma kształt 
trzech równoległych brył – skrzy-
deł, mieszczących funkcje hotelowe 
i usługowe. Centralne skrzydło jest 
jednokondygnacyjne, zlokalizowa-
ne są w nim gabinety terapeutycz-
ne i kosmetyczne. Skrajne skrzydła 
(wschodnie i zachodnie) posiadają 
po cztery kondygnacje z pokojami 
hotelowymi o różnym standardzie 
oraz pomieszczeniami pomocniczy-
mi. W całym obiekcie znajduje się 
308 pokoi (1- i 2-osobowych oraz 
apartamentów), z których część 
przystosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Pokoje stan-
dardowo wyposażone są w telefon, 
telewizor, radio z budzikiem, a tak-
że łazienki z nowoczesną armaturą, 
dostępny jest również internet. Do 
dyspozycji gości są również leżaki 
plażowe. 
Ważną rolę pełni centrum konferen-
cyjne jak mówił w czasie otwarcia 
obiektu prezydent Świnoujścia In-
terferie Medical Spa jest pierwszym 

takim obiektem w mieście. – Kiedy 
pytano mnie o konferencje musiałem 
polecać inne nadmorskie ośrodki, od 
dzisiaj mogę zapraszać do naszego 
miasta – mówi Janusz Żmurkiewicz. 
Istotną rolę pełni rozbudowana 
część zabiegowo-rehabilitacyjna 
oraz strefa wellness & spa. Są sauny 
i łaźnie (m.in. łaźnia parowa, sau-
na aromatyczna i na podczerwień, 
caldarium, stanowiska schładzania 
i hartowania ciała oraz stóp). Parter 
to strefa basenowa, z dużym base-
nem wielofunkcyjnym i przestrze-
nią do odpoczynku i rekreacji. Do 
tego wydzielona strefa balneologicz-
na z jacuzzi solankowym z hydro-
masażem. Oprócz tego na parterze 
działać będzie strefa wellness „Far-
ma Urody” z 13 gabinetami: fryzjer-
skim, gabinetami wielofunkcyjnymi 
do zabiegów na ciało i twarz, masa-
ży oraz hydroterapii. Znalazła się tu 

też sala ćwiczeń cardio z bieżniami 
i sala do aerobiku, jogi czy tai-chi.
Jednak do ćwiczeń i rehabilitacji 
przeznaczono przede wszystkim 
I piętro, gdzie zlokalizowano 23 
gabinety odnowy biologicznej i fizy-
koterapii. Można tu skorzystać m.in. 
z okładów borowinowych i z alg, 
inhalacji elektroterapii i leczenia 
ultradźwiękami, światłolecznictwa 
i koloroterapii oraz krioterapii miej-
scowej. Obok rozmieszczono gabi-
nety lekarski i pielęgniarki, czynne 
całą dobę. Na tej samej kondygnacji 
są również trzy sale do ćwiczeń gim-
nastycznych i fitness. 
Czy będą kolejne tego typu obiekty? 
Marcin Chmielewski, prezes KGHM 
TFI, spółki posiadającej większościo-
we udziały w firmie Interferie Medi-
cal Spa przekonuje – najpier spraw-
dzimy jak spisuje się nowy obiekt.
Dodajmy, że KGHM TFI posiada 
około 10 procent rynku uzdrowi-
skowego w Polsce. Budowa hotelu 
w Świnoujściu była pierwszą samo-
dzielną inwestycją wykonaną od 
podstaw. 

KGHM TFI posiada około 
10 procent rynku 

uzdrowiskowego w Polsce

Budowa tak dużego 
i nowoczesnego hotelu 

była dużym wyzwaniem, 
ale jednocześnie 

bardzo prestiżowym 
przedsięwzięciem.

Adam 
Milanowski:

Pięciokondygnacyjny, hotel ma łączną powierzchnię ponad 28 tys. mkw. znajduje się 
przy ul. Uzdrowiskowej, tuż obok świnoujskiej promenady i jednej z najpiękniejszych 
plaży polskiego Bałtyku.
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Jest zima, akumulator trzyma?
Ujemne temperatury źle wpływają na akumulatory.

Im starszy tym niespodzianka, że rano nie odpalimy samochodu jest wieksza.

Zestawy diód LED zamiast świateł mijania w ciągu dnia? Przepisy na to pozwalają, ale trzeba zachować pewne standardy,
aby diody mogły być uznane za światła do jazdy dziennej. 

Światła dzienne w modzie
Pierwszy warunek to połączenie 
świateł dziennych z pozostały-
mi, czyli – mijania i drogowymi. 
Nie mogą działać równocześnie. 
Jeżeli włączamy światła dzienne 
automatycznie nie mogą zapalić 
się światła mijania. Jeżeli włącza-
my światła mijania gasną światła 
dzienne. Jeżeli na chwilę włą-
czymy światła drogowe światła 
dzienne po chwili powinny zga-
snąć. Aby uzyskać taki efekt trze-
ba zastosować dodatkowe urzą-
dzenia. Zainstaluje je nam każdy 
solidny samochodowy warsztat 
elektryczny. Przy światłach do 
jazdy dziennej nie muszą świecić 

się tylne lampy pozycyjne.
- Urządzenia muszą mieć homo-
logację – mówi aspirant Zbigniew 
Szóstka, policjant Ruchu Drogo-
wego w Lubinie. – Ustawodawca 
pod tym warunkiem zezwolił na 
modyfikacje w pojeździe i obwa-
rował dziennie światła dodatko-
wymi ustaleniami. Jeżeli nie jest to 
fabrycznie zamontowany element 
oświetlenia należy zamontować 
takie oświetlenie w odległości 
maksymalnie 40 cm od obrysu 
samochodu. Równocześnie tego 
typu lampy nie mogą być bliżej 
siebie niż min 60 cm. 
W przepisach jest jeszcze dopo-

wiedziana wysokość na jakiej 
musi znaleźć oświetlenie dzienne 
– to minimum 25 cm nad asfal-
tem. 
Zdania co do montowania oświe-
tlenia dziennego w postaci diód 
LED są podzielone. Nie wszyscy 
kierowcy pochwalają energo-
oszczędne światła. - Fatalnie jest 
kiedy warunki się pogarszają, 
a kierowca dalej jedzie na dio-
dach – mówi jeden z lubińskich 
taksówkarzy. – Nie każdy chce 
zrozumieć, że go najzwyklej 
w świecie na drodze nie widać 
i czas włączyć światła mijania.

(pit)

Drogowe ABC czyli jak tu jechać?
- Urządzenia muszą mieć 
homologację. Ustawodawca 
pod tym warunkiem zezwolił 
na modyfikacje w pojeździe.

Aspirant Zbigniew Szóstka,
policjant Wydziału Ruchu 
Drogowego lubińskiej policji.

Żywotność akumulatorów 
szacuje się od 3 do 6 lat. Wy-
trzymałość zależy od produ-
centa i użytkowania samo-
chodowego źródła energii 
elektrycznej. Inny akumula-
tor instalujemy w „benzynie” 
inny w „dieslu”.
Przed zimą trzeba sprawdzić czy 
jest właściwe ładowanie i czy aku-
mulator jest naładowany – mówi 

Elżbieta Nowak ze Stacji Obsługi 
Akumulatorów w Lubinie– Trze-
ba mieć miernik, ale lepiej zdać 
się na punkt serwisowy. U nas 
poziom naładowania i ładowanie 
akumulatora sprawdzamy bez-
płatnie.
O akumulator warto zadbać bo 
im nowszy samochód tym więcej 
w nim elektroniki. Tylko pozor-
nie kiedy wyłączamy samochód 

r e k l a m a

 

wydaje się, że akumulator nie 
pracuje. Samochodowy kompu-
ter pobiera prąc dały czas. Im-
mobiliser czy dodatkowy alarm 
też pracują w systemie ciągłym. 
Jeżeli mamy starszy akumulator 
po kilku dniach postoju na mrozie 
może okazać się, że nie urucho-
mimy swojego pojazdu. Między 
bajki można też odłożyć informa-
cje, że nowoczesny „diesel” poje-
dzie bez akumulatora i odpali na 
pych. Zbyt dużo w nim urządzeń, 
które pobierają energię elektrycz-
ną. Bardzo często wspomaganie 
kierownicy jest elektryczne, po-
dobnie jest z ABS-em i innymi 
systemami zapewniającymi nam 

bezpieczniejsza jazdę.
- Akumulator musi być dopaso-
wany do silnika – kontynuuje Elż-
bieta Nowak, właścicielka zakła-
du z akumulatorami. Jeżeli mamy 
diesla potrzebny jest wysoki prąd 
rozruchu. Jest wiele uwarunko-
wań, na które trzeba zwrócić uwa-
gę. Akumulator nie może być za 
duży ani za mały.
Kiedy wsiadając rano do samo-
chodu, pojazd nie chce nam odpa-
lić możemy próbować pobudzić 
baterię na chwilę włączając świa-
tła. Jeżeli to nie pomoże pozostaje 
albo ładowanie akumulatora, albo 
jego wymiana. 

(pit)
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Jest zima, akumulator trzyma?
Mecz przed własną publicz-
nością przynajmniej w teorii 
powinno się wygrywać. Nie-
stety choć są spore chęci, to 
nie zawsze można je wyko-
rzystać. Kibice miedziowych 
już po pierwszych minutach 
załamywali ręce 0:3! Po chwili 
jednak, na parkiecie zaczę-
li porządnie rzucać Michał 
Stankiewicz i Mikołaj Szymy-
ślik doprowadzając do remi-
su 6:6 i 7:7. Nielba odskoczyła 
dwoma bramkami, ale gospo-
darze byli jak rozjuszony byk 
na arenie. Pierwsza połowa 
na korzyść Lubina.
Druga partia była chyba naj-
ciekawszym widowiskiem. 
Na tablicy wyników ciągle re-
mis (17:17, 19:19). Cios za cios. 
W zespole Zagłębia należy 
pochwalić młodą krew, czyli 
Łukasza Kużdebę i Dariusza 
Rośka, którzy nie raz namie-
szali rywalom w głowach. Na 
medal zasługuje również Jaro-
sław Paluch. Nowy-stary na-
bytek Zagłębia, zatrzymywał 
w obronie większość ataków 

Nielby. Powrót po kontuzji 
bardzo udany.
Najbardziej nerwowa była 
końcówka pojedynku. W 53. 
minucie meczu, Niela pro-
wadziła jednym punktem. 
Było nieciekawie, bo Zagłębie 
przez chwilę opadło z sił. To 
były jednak pozory. Wojciech 
Gumiński poprowadził kole-
gów do ostatecznej bitwy i jak 
się okazało z pozytywnym 
rezultatem. MKS Zagłębie Lu-
bin po dwóch ostatnich bram-
kach „Gumy”, wygrało 30:28. 
Sukces przez duże „S”.
- Stanęliśmy na wysokości 
zadania. Zwłaszcza w dru-
giej połowie pokazaliśmy 
charakter. Ważnym ogniwem 
w obronie był Jarek Paluch. 
W przerwie będziemy po-
prawiać przede wszystkim 
to co szwankuje najbardziej, 
czyli właśnie obrona i akcje 
z kontry – podsumował Jacek 
Będzikowski, trener MKS Za-
głębie Lubin.

KibicExtra!

Ostatnie spotkanie ligowe w tym roku, siatkarze 
MKS Cuprum Mundo Lubin nie będą wspomi-
nać najlepiej. Było tak blisko zwycięstwa, a tak 
daleko. Jadar po dwóch wygranych setach opadł 
zupełnie z sił. To był dobry moment na odwet.

Nielba
w szoku! 

Piłkarze ręczni tryumfują!

Smutny 
koniec 
roku

Pierwszy set, to bardzo 
wyrównana walka. Nie 
można powiedzieć, że 
któryś z zespołów się nie 
starał. Lepiej jednak wyszło 
to gospodarzom, którzy wy-
grali 29:27. Druga partia 
to sukces lubinian. Kon-
centracja zespołu i trafne 
decyzje Pawła Szabelskie-
go dały zwycięstwo 25:20. 
Było 1:1 i trzeci set. 
Lubinianie walczyli w nim 
jak lwy. Szczerbaniuk, Wę-
grzyn czy Dykas wyciskali 
z siebie siódme poty, aby 

rozgromić rywala i osłabić 
morale Jadaru. Niestety nie 
udało się. Przegrali 19:25. 
Czwarta partia okazała się 
łaskawa dla przyjezdnych, 
którzy wygrali różnicą 
dwóch punktów. Jak po-
kazała historia, tie-break to 
rozgrywka nie dla Mundo. 
Tak było i tym razem. 
Jadar wygrał 16:14 i cały 
mecz 3:2.    
KPS Jadar Siedlce - MKS 

Cuprum Lubin 3:2 (29:27, 
20:25, 25:19, 25:27, 
16:14).

Zawsze jest jakaś nadzieja 
na to, że będzie lepiej. 
Ostatnie spotkanie 
w tym roku, podopieczni 
Jacka Będzikowskiego 
grali z Nielba, z którą 
w pierwszym pojedynku 
przegrali 26:27. W drugim 
wygrali dwoma punktami.

Walczyli ile mogli i starali się jak nigdy,

ale wyszło jak zwykle.
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Idą po złoto!

piłka ręczna

Mecze pomiędzy SPR-em 
Lublin a KGHM Metraco 
Zagłębie Lubin zawsze 
budziły emocje bo ze-
spół z lubelszczyzny - 
piętnastokrotny mistrz 
Polski jest największym 
rywalem miedziowych.
Mecz rozpoczął się od rzu-
tów karnych z uwagi na 
faul na Karolinie Semeniuk
-Olchawie. Bramkę zdobyła 
Kinga Byzdra i tym samym 
otworzyła wynik spotkania. 
Niedługo później SPR wy-
równał. Przez kilka następ-
nych minut ekipy raz po raz 
rzucały bramki. Przełom 
nastąpił w 11. minucie gry, 
gdy lubinianki odskoczyło 
trzema punktami i było 3:6. 
W 17. minucie przewaga 
przyjezdnych wzrosła jesz-
cze bardziej. Podopiecznie 

Bożeny Karkut wypraco-
wały sześciopunktową 
przewagę (5:11). Zdumieni 
kibice miejscowych dopie-
ro w tym momencie zaczęli 
porządnie dopingować. Na 
niewiele się to zdało, gdyż 
pierwsza odsłona meczu za-
kończyła się wysoką różni-
cą bramek, na korzyść gości 
(9:18).
Druga część spotkania nie 
rozpoczęła się zbyt pomyśl-
nie dla lubinianek. Mie-
dziowe były jakby rozko-
jarzone, a przez to szybko 
straciły aż cztery bramki. 
Na tablicy widniał wynik 
13:18. Wtedy Bożena Karkut 
poprosiła o czas. Widocznie 
to, co powiedziała swoim 
zawodniczkom podziała-
ło, gdyż po chwili znów 
zobaczyliśmy dynamiczne 

Zagłębie. W 43. minucie, za 
sprawą Joanny Obrusiewicz 
miedziowe wypracowały 
dziesięciopunktową różni-
cę trafień. Jak się później 
okazało, na tym nie miało 
się skończyć. Cztery minuty 
później aktualne mistrzy-
nie prowadziły 17:29. SPR 
w tym czasie nadal walczył, 
ale jakby już z mniejszym 
zapałem i przekonaniem. 
Trudno się im dziwić. Dwu-
nastobramkowa różnica 
była już nie do odpraco-
wania. Wynik spotkania 
zamknęła jak zawsze nie-
zawodna Joanna Obrusie-
wicz, rzucając 36 punkt dla 
miedziowych.
SPR Lublin 23:36 KGHM 
Metraco Zagłębie Lubin.

KibicExtra!

Lepszego finału ligi nie można było sobie 
wymarzyć. W 13. kolejce Superligi Kobiet PGNiG, 

KGHM Metraco Zagłębie Lubin „stłukło na kwaśne 
jabłko” Finepharm Polkowice 47:13 (21:8).

Szczęśliwa 
trzynastka

Polkowicki beniaminek Superligi Kobiet PGNiG dostał  wciry 

Nie było żadnej wątpliwości, że 
miedziowe zmiażdżą Polkowice. 
Nasuwało się jedynie pytanie, 
jaką różnicą bramkową? Fine-
pharm to taki zespół do bicia. 
Obecnie zajmuje ostatnie miejsce 
w lidze bez żadnego dorobku 
punktowego. Na początku II run-
dy baty od SPR-u Lublin (43:13 
(21:6), a teraz wysoka przegrana 

z lubińskimi „złotkami”, 47:13. 
Przebieg meczu nie był zbyt 
zaskakujący. No może fakt, że 
pierwszą bramkę zdobyły polko-
wiczanki. Później jednak wszyst-
ko potoczyło się tak jak to można 
było przewidzieć. Do przerwy 
podopieczne Bożeny Karkut bez 
większych trudności wygrywały 
21:8. W drugiej połowie dołożyły 

jeszcze dwadzieścia sześć bramek 
i zdobyły jedne z najłatwiejszych 
dwóch punktów w dotychczaso-
wych spotkaniach.  
Kadra KGHM  Metraco Zagłębie 
Lubin: Tsvirko, Czarna, Malicz-
kiewicz – Ziółkowska, Piekarz, 
Ciepłowska, Pałgan, Semeniuk-
Olchawa, Obrusiewicz, Migała, 
Jelić, Orzeszka, Bader, Jochymek.

Dziewczyny zmiotły rywalki z powierzchni ziemi! Lublin na kolanach!
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Tylko Hapal

piłka nożna

Po negocjacjach trener Jan Urban nie jest już związany z KGHM Zagłębiem Lubin. Mimo tego, że z dru-
żyną pracował Pavel Hapal wcześniejszy szkoleniowiec nadal miał angaż.

Jakiś czas temu, Jan Urban po-
mimo iż nie pełnił już funkcji 
pierwszego szkoleniowca mie-
dziowych, znowu był na pierw-
szych stronach gazet. Powód? 
Kontrakt nie został rozwiązany, 
tym samym klub miał dwóch 

trenerów, Pavla Hapala i Jana 
Urbana. Umowa z byłym szko-
leniowcem była podpisana do 
czerwca 2012 roku, a więc do 
tego czasu, Urban dostawałby 
wypłatę za coś czego już daw-
no nie robi. W końcu po wielu 

negocjacjach, klub oficjalnie roz-
stał się z niegdyś czołowym gra-
czem Primera División.

KibicExtra!

Starcie z Lechem, choć przegrane było najlepszym widowiskiem sezonu 

Dobre podania, konsekwentna gra 
i bramkarskie interwencje – tak 
powinien wyglądać każdy mecz 

Miedziowych. W 17. kolejce piłkarskiej 
Ekstraklasy, podopieczni Pavla Hapala 

choć przegrali z Lechem Poznań 2:3 
wreszcie zasługują na pochwałę. 

To był mecz!
Polkowicki beniaminek Superligi Kobiet PGNiG dostał  wciry 

Urban był na trybunie i na kontrakcie

Dziewczyny zmiotły rywalki z powierzchni ziemi! Lublin na kolanach!

Szczególnie wyróżniającymi 
się piłkarzami byli Arkadiusz 
Woźniak i Ariel Famulski. 

Jednak pierwsze akcje tworzył 
Lech. Stilić i Możdżeń bombardo-
wali pole karne Isailovicia. Moto-
rem napędowym dla gospodarzy 
były nieskuteczne ataki Zagłębia. 
Pierwszą lepszą sytuację, miedzio-
wi mieli w 15. minucie pojedynku. 
Z rzutu wolnego, Łukasz Hanzel 
dośrodkował w pole karne Lecha. 
Tam piłkę miał odebrać Darvydas 

Sernas, ale nie udało się.
Niewykorzystane akcje mszczą 
się i w 21. minucie meczu, Ar-
tjoms Rudņevs zdobywa pierwszą 
bramkę dla Lecha. To była jedyna 
bramka w pierwszej połowie spo-
tkania. 
Druga połowa była dobrym wi-
dowiskiem. Miedziowi wyprowa-
dzali ciekawe akcje. Jedna z nich 
mogła zakończyć się golem, ale 
Darvydas Sernas źle ocenił sytu-
ację i zamiast podać futbolówkę 

lepiej ustawionemu koledze za-
atakował samodzielnie. Tymcza-
sem ekipa Lecha nie traciła czasu. 
W 53. minucie Rudnevs zdobył 
swoją drugą bramkę. Miny mie-
dziowych i Hapala wyraźnie 
rzedną. Sytuacja zmienia się, gdy 
arbiter podyktował karny dla go-
ści po faulu Buricia na Łukaszu 
Hanzelu. Rzut karny wykorzystu-
je Sernas i mamy 2:1 dla gospoda-
rzy.
W 63. minucie Pavel Hapal wy-

puszcza na boisko piłkarza Mło-
dej Ekstraklasy, Ariela Famulskie-
go. Posunięcie to, jak się później 
okazało, było trafione mimo tego, 
że Kolejorz nie zamierzał zado-
walać się tym co już osiągnął. 
W 80. minucie hat-tricka zdoby-
wa Rudvens. Nie ucichły jeszcze 
okrzyki radości poznaniaków, 
gdy drugiego gola dla miedzio-
wych zdobył Famulski. Bramka 
młodego zawodnika była o tyle 
zaskoczeniem, co dowodem na 

to, że można na poważnie myśleć 
o wpuszczaniu świeżej krwi z ME 
do pierwszego zespołu i budowa-
nie go od nowa.
Spotkanie w 85. minucie zostało 
zakłócone przez miejscowych ki-
biców, którzy odpalili race. Dym 
zasłonił sporą część boiska, przez 
co sędzia zdecydował się na prze-
rwanie gry. Między innymi to 
zajście spowodowało, że do regu-
laminowego czasu gry arbiter do-
liczył aż pięć minut. W tym czasie 

Sernas mógł zostać bohaterem 
meczu i wyrównać wynik spotka-
nia na 3:3. Jednak Litwin spudło-
wał z 5 metrów! Szkoda. 
Lech Poznań 3:2 KGHM Zagłę-
bie Lubin
Zagłębie: Bojan Isailović, Marcin 
Kowalczyk, Csaba Horvath, Mi-
chał Hanek, Costa Nhamoinesu, 
Arkadiusz Woźniak, Patryk Ra-
chwał, Damian Dąbrowski, Łu-
kasz Hanzel, Szymon Pawłowski 
i Darvydas Sernas.

Runda jesienna dla 
Zagłębia Lubin zakończyła 

się na ostatnim miejscu 
tabeli Ekstraklasy.
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możli-
wość
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

rozrywka

r e k l a m a

Horoskop

Zobacz filmową kolekcję

Krzyżówka z biletem do kina

Na rozwiązanie czekamy do 9 stycznia 2012 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 ósmym otrzymuje Pani Klaudia Mysiak z Lubina. Książkę prześlemy pocztą. Gratulujemy!

Baran (21.03-20.04)
Uczucia gasną, pojawia się między 
Wami dziwny dystans. Trzeba to 
zmienić bo zmierza tylko w jedną 
stronę. Mniej pracy, a więcej czasu dla 
partnera.

Byk (21.04-20.05)
Koniec roku to dobry czas na jego 
podsumowanie i rozliczenie. Jeżeli 
uważasz, że drugie półrocze było lepsze 
od pierwszego to przekonasz się, że 
nowy rok przyniesie kilka pozytywnych 
niespodzianek.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Mimo świątecznej atmosfery najbliższe 
dni mogą nie być sprzyjające. Mogą Cię 
czekać właśnie teraz trudne decyzje. 
Jedna z nich to kredyt, który spędza 
ci sen z powiek. Skorzystaj z pomocy 
doradcy. Dobra decyzja nie wpędzi Cię 
w kłopoty.

Rak (22.06-22.07)
Samotne Raki mają szansę na 
spotkanie kogoś wyjątkowego. Święta 
wykorzystaj dla rodziny, również tej, 
której unikasz. Partnerowi zaproponuj 
romantyczną kolację przy świecach. 

Lew (23.07-23.08)
Wyglądasz jak dziad. Trzeba się ogolić 
i doprowadzić do porządku. Zamykanie 
w swoich czterech ścianach nic nie da. 
Idź do ludzi!

Panna (24.08-22.09)
Nadszedł czas spokoju, radości i zgody. 
W domu zapanuje sielanka. Od pracy 
odpocznij weź wolne do nowego roku.

Waga (23.09-23.10)
Nie wpadaj w panikę. Nawał 
obowiązków to jeszcze nie koniec 
świata. Masz przecież partnera, 
któremu trzeba dać do zrozumienia co 
ma robić. Faceci to duzi chłopcy. Jak nie 
pokierujesz to nie załapią.

Skorpion (24.10-22.11)
Uważaj na przygodne znajomości. 
Zauroczenie nie oznacza wielkiej 
miłości.

Strzelec (23.11-21.12)
Upór źle wpływa na uczucia. Nie 
zawsze musisz być górą. Czasami 
warto ustąpić. 

Koziorożec (22.12-20.01)
W tym nadchodzącym tygodniu 
rodzina jest najważniejsza. Skorzystaj 
z propozycji i spędź choć jeden dzień 
świąt z najbliższymi.

Wodnik (21.01-19.02)
Kłopoty w uczuciach, zbędne emocje. 
Trzeba to zmienić przed końcem roku. 
Więcej przyjacielskich gestów wobec 
najbliższych będzie sposobem na 
przełamanie cichych dni.

Ryby (20.02-20.03)
Zapowiadają się wspaniałe święta, 
choć przed nimi będzie odrobinę 
nerwowo. Więcej optymizmu 
i uśmiechu. 

Kino konesera
Kino Konesera to specjalne pokazy filmów nagradzanych na festiwalach fil-
mowych, realizowane przez wybitnych twórców, wykraczających często poza 
standardowy repertuar kina.

26.12. – CZARNA WENUS 
reżyseria: Abdel Kechiche
obsada: Olivier Gourmet, Jean-Christophe Bouvet, 
Andrew Jacobson
Belgia/Francja 2010
Historia oparta na faktach. W 1808 roku ciemnoskóra 
dwudziestoletnia Saartjie Bartman wraz z angielskim 
opiekunem – Cezarem, opuszcza rodzime RPA, aby 
szukać zarobku w Londynie. Saartije marzy o aktor-
stwie. Występuje jako Hottentot Venus w parateatral-
nych pokazach. Gdy Cezar zostaje oskarżony o łama-
nie prawa, Saartije zostaje sprzedana, a jej nowym 
opiekunem zostaje Réaux, który zabiera ja do Francji, 
gdzie pokazy Hottentot Venus nabierają pikanterii, 
zmieniając się w egalitarną, perwersyjną, seksualną 
orgię.

02.01. HABEMUS PAPAM – MAMY PAPIEŻA
reżyseria: Nanni Moretti
obsada: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr
Włochy/Francja 2011
Śmiała, inteligentna komedia, w której kościół poka-
zuje swoją ludzka twarz z genialną kreacją Jerzego 
Stuhra. To fascynująca historia człowieka, który zo-
stał papieżem wbrew swojej woli. Nowy namiestnik 
stolicy apostolskiej, zaraz po zaskakującym dla niego 
wyniku konklawe, ma przywitać tysiące wiernych 
zebranych na placu świętego Piotra. Jednak ten głę-
boko wierzący człowiek jest pełen sprzeczności. Nie 
tylko uważa, że jest niegodny papieskiego urzędu, 
ale już wkrótce ukradkiem ucieknie z Watykanu, ma-
rząc o odnalezieniu spokoju i prostoty w życiu. 

09.01. PRZEPIS NA MIŁOŚĆ
reżyseria: Jean-Pierre Ameris 
obsada: Benoit Poelvoorde, Isabelle Carre, Lorella 
Cravotta
Belgia/Francja 2010
On jest właścicielem upadającej fabryki czekolady, 
który umiera ze strachu na myśl o rozmowie z kimś 
obcym. Ona zna jeden z najlepszych przepisów na 

czekoladki, ale jest zbyt nieśmiała, żeby wyjawić swój 
sekret. Tych dwoje mogłoby stanowić idealną parę. 
Gdyby tylko któreś z nich odważyło się zrobić pierw-
szy krok...  

16.01. SZPIEG
reżyseria: Tomas Alfredson
obsada: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy
Wielka Brytania 2011
Ekranizacja bestsellerowego thrillera szpiegowskiego 
Johna le Carré w oscarowej obsadzie. Brytyjski wy-
wiad zdradza wiele tajemnic, z pracy swoich najlep-
szych agentów. George Smiley – agent mający dostęp 
do najpilniej strzeżonych tajemnic wywiadu, tocząc 
walkę z czasem rozpocznie śledztwo, które ujawni 
największy skandal w historii MI6.  

23.01. SIOSTRA MOZARTA
reżyseria: Rene Feret
obsada: Marie Feret, Marc Barbe
Francja 2010
Maria Anna, siostra Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
posiadała niebanalny talent muzyczny. Dla swojego 
ojca była jednak tylko kobietą, siostrą swojego genial-
nego brata, a XVIII wiek nie sprzyjał emancypacji. 
W życie prawdziwych postaci wplątane zostały w fil-
mie fikcyjne wydarzenia.

30.01. SŁUŻĄCE
reżyseria: Tate Taylor
obsada: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer
USA 2011
Akcja filmu toczy się w stanie Mississippi w latach 60. 
Skeeter, dziewczyna z dobrego domu marzy o karie-
rze pisarki. Niespodziewanie wywraca do góry no-
gami życie swoich przyjaciół i mieszkańców rodzin-
nego miasteczka, gdy postanawia przeprowadzić 
wywiad z czarnoskórą służącą najzamożniejszych 
rodzin w okolicy.

Zapraszamy!


