
Wydadzą
9,5 mld złotych

Wyszła od 
lekarza i…

Z powietrza i ziemi. 
Za pomocą kamer 
termowizyjnych i wzroku 
do dzisiaj poszukiwania 
w rejonie Ścinawy nie 
przyniosły efektu.
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Prezenty dla
czytelników

Do rozlosowania mamy 
klocki lego, choinki, 
miesięczne karnety do 
renomowanego klubu 
fitness, choinkowe ozdoby.
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We wtorek rozpoczęto przyjazne przejmowanie 
przez KGHM górniczej spółki  Quadra FNX z Kanady.

transakcja
stulecia

Starosta nie chce GPS
 

Ponad 8 tysięcy złotych kosztowały urządzenia GPS, które 
Starostwo Powiatowe w Lubinie kupiło do swoich pojazdów 
służbowych. Tadeusz Kielan sprawdza pracowników. Siebie 
nadzorować nie zamierza.

str. 8
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wydarzenia

Wyszła od lekarza i...

To nie był pierwszy raz 
kiedy 75-letnia kobieta była 
poszukiwana. Policjanci 
zwracają uwagę, że już raz 
prowadzili akcję. Tym razem 
Regina Zoła opuściła teren 
Ośrodka Alzheimerowskie-
go w Ścinawie.
Kobieta była w ośrodku bo miała 
zaplanowaną wizytę lekarską. Do 
Ścinawy przyjechała z mężem. 
Był z nią cały czas jednak chwila 
nieuwagi i kobieta rozpłynęła się 
w powietrzu. Szybko sprawdził 
korytarze i teren przed budyn-
kiem. Niestety 75-latka zniknęła. 
Mężczyzna w ciągu kilku minut 
był na Komisariacie Policji. Ści-
nawscy funkcjonariusze natych-
miast rozpoczęli poszukiwania. 
– Niestety trzeba było je prowa-
dzić we wszystkich kierunkach. 
W Ośrodku Alzheimerowskim 
przy wejściu nie ma kamer moni-
toringu – mówi Jan Pociecha, ofi-
cer prasowy lubińskiej policji. 
Gdyby kamera była funkcjona-
riusze wiedzieliby w którym kie-
runku udała się kobieta. Jej mąż 
pojechał tymczasem do domu. Po-
dejrzewał, że żona mogła wsiąść 
do busa. Niestety w domu nie po-
jawiła się do dzisiaj. 
- Prowadziliśmy poszukiwania na 
szeroką skalę. Sprawdzaliśmy te-
ren Ścinawy, okolicznych miejsco-
wości. Przeszukiwane były tereny 
za miastem np. w kierunku Turo-
wa – wyjaśnia oficer. – Ściągnęli-
śmy nasz śmigłowiec i prowadzi-

liśmy poszukiwania z powietrza. 
Ten fakt mieszkańcy Ścinawy za-
uważyli. Pilot latał nad miastem 
i w jego okolicach przez długi 
czas. Niestety nawet wykorzy-
stanie nowoczesnej techniki nie 
naprowadziło policjantów na 
ślad zaginionej. Kobieta jest cho-
ra. Może nie wiedzieć co się z nią 
dzieje.
CECHY UBIORU: futro sztucz-
ne długości ¾ koloru ciemnego, 
spodnie koloru ciemnobrązowego, 
półbuty koloru brązowego typ mo-
kasyny, beret koloru brązowego.
RYSOPIS ZAGINIONEJ: wiek 
75 lat, wzrost 171 cm, średnia bu-
dowa ciała, włosy szpakowate, 
krótkie, proste kolor oczu piwne, 
twarz pociągła, nos prosty, duży, 
uzębienia brak.
Wszelkie informacje dotyczące 
osoby zaginionej proszę przeka-
zywać do wydziału kryminalnego 
KPP w Lubinie pod nr tel. 76 84 06 
222, 76 84 06 250 lub 997.

Świąteczna atmosfera jest coraz 
bliżej to i LubinExtra! w nastroju 
świątecznym. W obecnym wy-
daniu prezentujemy szczegóły 
naszej zabawy, w której można 
otrzymać prezenty pod choinkę 
i nie tylko. 

Dużo miejsca poświęcamy naj-
ważniejszej w naszym regionie 
firmie. W tym tygodniu o KGHM 
zrobiło się głośnio na całym świe-
cie! A to za sprawą umowy kup-
na firmy górniczej działającej na 
światowym rynku. 

Tradycyjnie piszemy o sporcie, 
choć nie mamy najlepszych in-
formacji dla fanów siatkówki 
i piłki nożnej. Nasze drużyny 
dołują...

Piotr Krażewski, naczelny

redakcja@lubinextra.pl

Policyjna Śnieżynka w niebieskim płaszczu.

Zaginęła
w Ścinawie

Niebieski ubiór 
Mikołaja nie 
przeszkadzał 
dzieciom. Od 
policjantki Karoliny 
Hawrylciów 
otrzymały 
Komisarza Lwa. 

Mikołaj
na dziecięcym

Najpierw prezenty przyniósł 
pewien mężczyzna – mówi 
Małgorzata Smorąg, kierownik 
oddziału dziecięcego. – Chciał 
jednak pozostać anonimowy. 
Zapowiedziały się również 
z prezentami dzieci z dwóch 
szkół. 
Dzieci otrzymały również po-
licyjne maskotki. To za spra-
wą Mikołaja przygotowanego 
przez policjantów – Mam dla 
was naszą policyjna maskotkę 
Komisarza Lwa – mówiła do 
dzieci Śnieżynka. Dar był przyj-

mowany z zadowoleniem, choć 
dało się zauważyć, że niektóre 
z hospitalizowanych dzieci 
mają większe oczekiwania. – 
Chciałbym dostać motor – opo-
wiadał Piotruś. Wie, że będzie 
to spory wydatek dla Mikołaja, 
ale liczy, że z pomocą rodziców 
kiedyś się uda. 
- Pobyt w szpitalu dla dziec-
ka nie jest sprawą łatwą dla-
tego bardzo się cieszymy że 
są jeszcze sponsorzy, którzy 
uprzyjemniają dzieciom pobyt 
w szpitalu.
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Zgodnie z tradycją centralne obchody Barbórki rozpoczęły się galą, na której 
wręczono medale zasłużonych dla KGHM, honorowe szpady górnicze i kordziki 
za długoletnia pracę na rzecz spółki.

 Gala, pochód Lisa Majora i wspólna zabawa na karczmie. Górnicy bawili się do późna.

W sumie przedstawiciele rządu 
i miedziowego holdingu wręczyli 
50 złotych, srebrnych i brązowych 
medali, 50 szpad i 10 kordzików.
Jednym z nagrodzonych był pra-
cownik Zakładów Górniczych 
Rudna, lubinianin Janusz Zaren-
kiewicz, który nie ukrywał, że 
złoty medal jest podsumowaniem 
wielu lat ciężkiej pracy.
Prezes Herbert Wirth nie szczę-
dził słów dziękując za wysiłek 
górników włożony w pracę.
- To dzięki wam i wsparciu ludzi 
nauki Polska Miedź urosła w siłę 
i zapewniam, że będziemy rośli 
dalej – powiedział. - Wszystkie 
sukcesy opierają się na waszym 
talencie, waszych pomysłach, ale 
również na wygospodarowanych 
zasobach finansowych, które po-

służą nam do realizacji naszych 
zamierzeń. Wymagają one od nas 
dużego samozaparcia, ale ze stro-
ny pracowników, przede wszyst-
kim zaufania dla ludzi, którzy 
kierują ich pracą.
Tegoroczna Barbórka była wy-
jątkowa, ponieważ w tym roku 
Polska Miedź obchodzi 50-lecie 
swojego istnienia.
- Dzięki waszej pracy i zdolności 
jest firmą wiodącą zarówno na 
rynkach polskich, jak i zagranicz-
nych. Za to właśnie chcę wszyst-
kim serdecznie podziękować.
Herbert Wirth odniósł się również 
do ostatnich posunięć KGHM od-
nośnie skupu własnych akcji.
- Jest to potrzebne zarządowi mię-
dzy innymi po to, żeby w okre-
sach, które uznamy za ryzykowne, 

mieli narzędzie, którym będziemy 
mogli chronić wartość akcjonariu-
szy, ale również wartość ludzi 
pracy, którzy są związani z naszą 
firmą – powiedział.
Po zakończeniu części oficjalnej 
zgromadzeni pod przewodnic-
twem Lisa Majora przeszli pod lu-
bińskie „Jamniki”, gdzie zgodnie 
z wieloletnią tradycją odbył się 
Skok przez skórę, czyli przyjęcie 
młodych gwarków do braci gór-
niczej.
Z kolei w niedzielny poranek 
w Lubinie, Głogowie oraz Po-
lkowicach zarządzono górniczą 
pobudkę, po której, w lubińskim 
kościele pod wezwaniem św. 
Maksymiliana Marii Kolbe odbyła 
się msza święta celebrowana w in-
tencji górników i ich rodzin.

Niech żyje nam
górniczy stan!

KGHM jest 
perłą w koronie 
Rzeczpospolitej

Herbert 
Wirth

71 389 63 25
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Napisz @ do nas Trzy tysiaki extra!

Tomasz S. syn byłego prezesa KGHM Polska 
Miedź S.A. w minioną sobotę, 3 grudnia, został 
zatrzymany przez lubińską policję. Znaleziono 

przy nim narkotyki

Do rozlosowania mamy klocki lego, choinki, płyty CD, miesięczne kar-
nety do renomowanego klubu fitness, choinkowe ozdoby.
Aby wziąć udział w Naszej zabawie wystarczy wysłać e-mail na adres: 
redakcja@lubinextra.pl. W tytule wiadomości napisz jedno słowo! ZA-
BAWKI lub CHOINKA lub FITNESS.
22 grudnia otrzymasz informację czy zostałeś wylosowany!
W treści e-mail prosimy podać imię nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer telefonu.

Sprawa jest o tyle bulwersu-
jąca, że zaledwie dwa dni 
wcześniej, 1 grudnia, S. usły-

szał wyrok skazujący go na trzy 
lata więzienia za to, że we wrze-
śniu 2009 roku, spowodował wy-
padek se skutkiem śmiertelnym 
w którym na drodze krajowej nr 3 
zginął 32-letni Marcin Łesiuk.
Przypomnijmy, pierwszy wy-
rok w tej sprawie zapadł w lipcu 
2010 roku. 26-letniego Tomasza 

S. sąd skazał wtedy na dwa lata 
więzienia. W wyroku stwierdzo-
no, że był po użyciu narkotyków. 
Oprócz tego winny śmierci Łe-
siuka miał zapłacić grzywnę w 
wysokości 2 tysięcy złotych oraz 8 
tysięcy złotych nawiązki na rzecz 
pasażera skody, który odniósł 
rany w trakcie wypadku. Z kolei 
wdowie po tragicznie zmarłym, 
sąd przyznał 50 tysięcy złotych 
zadośćuczynienia, a jego rodzi-

com 10 tysięcy złotych. Po stronie 
Tomasza S. jest również obowią-
zek opłacenia kosztów sądowych. 
Tomasz S. dostał również sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów na 
osiem lat.
Ten wyrok jednak nie zadowo-
lił stron postępowania. Rodzina 
Marcina Łesiuka stwierdziła, że 
to nic innego jak kpina z prawa. 
Oburzenia nie kryła również 
Elżbieta Czerwińska-Lichacz ze 

Stowarzyszenia na rzecz Bezpie-
czeństwa Obywateli, która po-
magała w oskarżaniu Tomasza 
S. - To kompromitacja wymiaru 
sprawiedliwości – komentowała 
wyrok. - Rowerzyści idą na pół 
roku do więzienia za to, że jechali 
po wypiciu piwa.
Strony uczestniczące w procesie 
złożyły apelację. Wyrok zapadł 1 
grudnia. Tomasz S. został skaza-
ny na trzy lat więzienia. Reszta 

wyroku dotycząca odszkodowań 
i zakazu jazdy samochodem nie 
uległa zmianie.
Tymczasem, zaledwie dwa dni po 
ogłoszeniu wyroku skazującego 
Tomasz S. zatrzymano z narko-
tykami.
- W sobotę ok. godz. 21 policjanci z 
Samodzielnego Pododdziału Pre-
wencji z Legnicy pełniący służbę 
na terenie Lubina zatrzymali męż-
czyznę, który widząc policjantów 

zaczął się zachowywać nerwowo 
– powiedział Jan Pociecha, oficer 
prasowy KPP Lubin. - W pew-
nym momencie mężczyzna scho-
wał coś w ustach. Jak się później 
okazało była to marihuana. Przy 
zatrzymanym znaleziono 1,26 
grama narkotyku. 26-latkowi, za 
posiadanie narkotyków grozi kara 
od roku do trzech lat pozbawienia 
wolności.

MC

Zdobądź prezenty

dla siebie lub dziecka!
Deputat węglowy okazał się bardzo

ważną sprawą dla pracowników KGHM.

Starosta Lubiński, 
Tadeusz Kielan drugi rok 
z rzędu otrzymał maksy-
malny dodatek do pensji. 
Do grudnia 2012 roku 
starosta będzie zarabiał 
ponad 12 tysięcy złotych 
miesięcznie.
O tym, czy staroście należy 
się dodatek specjalny do pen-
sji decydują radni powiatowi. 
W przypadku Tadeusza Kiela-
na rada nie była zgodna. Rad-
ny Platformy Obywatelskiej, 
Ryszard Kabat przekonywał, 
że 40 procent to za dużo, tym 
bardziej, że ubywa zadań, któ-
re leżą w gestii powiatu. Przy-
pomnijmy, że powiat oddał 

miastu m.in. drogi i szkoły. 
Z tym, że dodatek nie może być 
maksymalny nie zgadzał się 
Tymoteusz Myrda, sekretarz 
powiatu. - Wojewoda zleca nie-
które zadania staroście i za tym 
idą te pieniądze – wyjaśniał. - 
Starosta wykonuje więc pracę na 
rzecz administracji państwowej. 
Prawdą jest również to, że jed-
nostek powiatowych ubywa, ale 
nie ubywa zadań z nimi związa-
nych.
Tadeusz Kielan również nie 
widzi nic co by miało wpłynąć 
na obniżenie dodatku.
- Obniżona została liczba 
członków zarządu, do trzech 
osób - dwie pracują społecznie 
i tylko starosta pobiera wyna-

grodzenie – powiedział nam 
Tadeusz Kielan. - Społeczni 
członkowie zarządu funkcjo-
nują w określonym czasie, co 
automatycznie wiąże się z tym, 
że więcej zdań spada na barki 
starosty.
Tadeusz Kielan przyznał, że 
większe pieniądze mu się na-
leżą, ponieważ bardzo dużo 
pracuje. Po ustaleniu 40 pro-
centowego dodatku starosta 
lubiński zarabia 12.364 zł mie-
sięcznie. Jest w tym wynagro-
dzenie zasadnicze w wysoko-
ści 5890 zł, wysługa lat 1178 zł, 
dodatek funkcyjny 2100 zł i do-
datek specjalny 3196 zł (kwoty 
brutto).

MC

W dwa dni po ogłoszeniu wyroku skazującego
za spowodowanie śmierci na drodze

został zatrzymany z narkotykami

Osądzony i...

zaś wpadka
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MCZ – szpitalny potentat miedziowego regionu?

Solidne
źródło ciepła

Wspólnie napiszą projekty
- Frekwencja była dosko-
nała, nie spodziewałam się 
– mówi Barbara Skórzew-
ska, ze Stowarzyszenia Civis 
Europae w Lubinie. – na sali 
ledwie się pomieściliśmy.
Za pomocą Forum Civis Europae 
chce promować działalność lokal-
nych stowarzyszeń i pozyskiwać 
pieniądze na różnego rodzaju 
akcje. W powiecie lubińskim mało 
słychać o działalności stowarzy-
szeń. Tylko nieliczne są rozpozna-
walne. – Być może trudno jest im 
pokazać się – mówi Skórzewska i 
dodaje, że lokalne władze tylko w 
niewielkim stopniu wspierają sto-
warzyszenia w ich bieżącej dzia-
łalności, choć w swoje plany mają 
wpisaną współpracę z nimi. Skó-
rzewska tłumaczy, że organizacje 
pozarządowe - stowarzyszenia i 
fundacje nie prowadzą działalno-
ści gospodarczej i zarobkowej, a 

pozyskane środki służą celom sta-
tutowym. – Nie mamy budżetu na 
wynajem sal na szkolenia, warsz-
taty i inne działania promujące, 
poszerzające wiedzę w zakresie 
pozyskiwania środków i realizacji 
celów statutowych NGO, dlatego 
tak bardzo cenna jest pomoc sa-
morządów, wśród których zde-
cydowanie wyróżnia się Gmina 
Wiejska Lubin. Udostępnianie 
pomieszczeń i wsparcie inicja-
tyw społecznych powinno być 
w interesie każdego samorządu, 
bo stowarzyszenia bardzo często 
wykonują w jego zastępstwie róż-
nego rodzaju zadania publiczne. 
Nie wspomnę już o promowaniu 
tego co lokalne, do czego gminy i 
miasta nie dokładają często nawet 
złotówki, ponieważ robią to za 
nich stowarzyszenia.
W spotkaniu brały udział tylko dwa 
stowarzyszenia, które korzystają z 

funduszy europejskich. Pozostałe 
dopiero myślą o tym, albo zastana-
wiają się jak przygotować projekt 
o dofinansowanie. Nowo powsta-
jącym organizacjom pomagamy w 
rejestracji i sposobie przygotowania  
wniosków o dofinansowanie. Dla 
przykładu: tylko w miesiącu listo-
padzie spotkaliśmy się z 5 nowymi 
grupami inicjatywnymi z Powia-
tu  i wspólnie przygotowaliśmy 
dokumenty do rejestracji w KRS. 
Wszystkie stowarzyszenia które 
miały z nami kontakt w tym roku 
na bieżąco informujemy o pojawia-
jących się konkursach i możliwości 
sfinansowania projektów. 
Na I Forum Organizacji Pozarzą-
dowych „Obywatel dla regionu - 
region dla obywatela” przybyło 19 
stowarzyszeń m.in. działających 
w obszarach  kultury, edukacji, 
sportu, na rzecz dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz  stowarzyszenia 

działające na wsiach , których ce-
lem jest  aktywizacja społeczności 
lokalnych, wyrównywania szans 
w dostępie do kultury i poprawy 
standardów życia i wypoczynku. 
Efektem  I spotkania organizacji 
są deklaracje i chęć naszych sto-
warzyszeń do powołania w po-
wiecie lubińskim i w mieście Rad 
Działalności Pożytku Publicznego 
- czyli  reprezentantów nas, środo-
wiska pozarządowego – kończy 
Skórzewska.
Punkt doradztwa w Lubinie bę-
dzie działa do końca grudnia przy 
ul. Pawiej 41, tel. 76 846 08 43, 
e-mail: civis.europae@wp.pl. W 
planach jest jego kontynuacja na 
kolejne 2 lata. Mam nadzieję, że I 
Forum NGO zapoczątkuje spotka-
nia organizacji pozarządowych w 
kolejnych latach - mówi Barbara 
Skórzewska ze Stowarzyszenia 
Civis Europae.

I Forum Organizacji Pozarządowych „Obywatel dla regionu - region dla obywatela”.

Choć dotychczasowa ciepłownia 
przy ul. Przemysłowej jeszcze 
działa, docelowo przestanie ist-
nieć po 2013 roku. Ale najważniej-
sze: ciepło dla miasta już płynie z 
elektrociepłowni Energetyki przy 
Szybie Głównym ZG Lubin!
Co ciekawe, ta inwestycja była 
planowana już w latach 70-tych! 
Jednak ówczesne władze posta-
nowiły, że Lubin będzie miał 
własną ciepłownię. Wystarczyło, 
że właścicielem WPEC-u została 
dwa lata temu Energetyka należą-
ca do grupy kapitałowej KGHM i 

zaniechane, słuszne plany sprzed 
trzydziestu lat wróciły do realiza-
cji – To w pełni uzasadniony eko-
nomicznie projekt, który zapewni 
dla Lubina solidne źródło ciepła 
– potwierdza Henryk Radzimow-
ski, dyrektor ekonomiczny WPEC 
w Legnicy S.A.
Mamy nowy rurociąg i Lubin 
jest zabezpieczony w ciepło pod-
czas każdej pogody. Jednak do 
tego trzeba było przygotować 
się znacznie wcześniej. Najpierw 
Energetyka, zmodernizowała 
swoją elektrociepłownię przy ZG 

Lubin. Później WPEC rozpoczął 
budowę ponad 3-kilometrowego 
odcinka rurociągu o średnicy, ba-
gatela, pół metra! Rurociąg, które-
go jedna nitka może transporto-
wać ponad 1500 ton wrzącej wody 
na godzinę, biegnie z ZG Lubin 
do pompowni obok Szybu Bole-
sław, która wpięta jest do systemu 
ogrzewania miasta. – Inwestycja 
kosztowała ok. 9 mln zł – mówi 
Andrzej Latuszek, dyrektor ds. 
inwestycji i rozwoju WPEC w Le-
gnicy. Zrealizowaliśmy ją z wła-
snych środków. Wybudowany 

rurociąg umożliwi przesył ciepła 
o mocy ponad 100 MW. To więcej, 
niż może wykorzystać miasto. 
Dlaczego legnicki WPEC i lubiń-
ska Energetyka łączą siły? Przed-
sięwzięcie zgodne jest ze strategią, 
która przewiduje, że spółka z Lu-
bina za pomocą swoich ciepłowni 
i elektrociepłowni będzie dostar-
czała ciepło, a WPEC docelowo 
stanie się jego dystrybutorem. 
Przykład takiego działania mamy 
już w Lubinie. 
Gdyby nie była realizowana taka 
strategia, WPEC stanąłby przed 

koniecznością modernizacji źró-
deł ciepła (swoich ciepłowni) oraz 
dostosowania ich do zaostrzonych 
wymogów ochrony środowiska. 
Modernizacja taka kosztowałaby 
ok. 60-80 mln zł.
Jak deklaruje WPEC na tym 
jeszcze nie koniec. Już dzisiaj w 
mieście są realizowane i przygo-
towywane kolejne inwestycje do-
tyczące wymiany ciepłowniczej 
sieci. Jednym z przykładów może 
być modernizacja  rurociągu w 
rejonie ul. Ptasiej, Wrzosowej, 
Sportowej, Wroniej, Pawiej, Ks. 

Ludwika, Karkonoskiej, Mickie-
wicza, Kruczej, Topolowej, a ko-
lejne projekty ruszą na pewno w 
przyszłym roku. 
Na swoje inwestycje WPEC 
sprawnie pozyskuje unijne środki, 
które wyniosły już 17 mln złotych. 
– Cały projekt będzie kosztował 
ponad 41 mln zł – mówi Barbara 
Mróz, prezes WPEC w Legnicy. 
– w Głogowie, Legnicy i Lubinie 
wymienionych zostanie łącznie 20 
km naszej sieci oraz 150 węzłów 
cieplnych.

(tek)

WPEC dotrzymuje obietnicy i modernizuje sieć 
ciepłowniczą w Lubinie tak, jak deklarował dwa lata 
temu. Właśnie zakończył budowę nowoczesnego, 
3-kilometrowego rurociągu z ZG Lubin do miasta.

projekt będzie 
kosztował ponad 
41 mln zł – mówi 
Barbara Mróz, 
prezes WPEC 
w Legnicy. 
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Kanada
oknem
na świat

P rzejęcie kanadyjskiej 
firmy pozwoli KGHM 
już w przyszłym roku 

zwiększyć produkcję o 25% 
i awansować w rankingu 
największych producentów 
miedzi. Kupowana firma 
posiada czynne kopal-
nie i rozpoczęte projekty 
inwestycyjne, które są 
bardzo wysoko oceniane 
w światowych rankingach. 
Kopalnie działają w Kana-
dzie, Stanach Zjednoczo-
nych a także Chile. Do tego 
doliczyć należy projekty 
perspektywiczne ulokowane 
m.in. na Grenlandii– To są 

bardzo bezpieczne, i podat-
kowo, i politycznie kraje – 
mówi Herbert Wirth, prezes 

KGHM. – Ryzyko zostało 
sprawdzone pod każdym 
możliwym kątem, nawet 
możliwości wybuchu wojny 
domowej.
Prezes przekonuje, że jest 

kilkanaście płaszczyzn, 
które sprawdzano pod 
względem bezpieczeństwa 
całego przedsięwzięcia. – 
Poznajemy tą firmę od roku. 
We wtorek podpisaliśmy 
umowę, która daje początek 
przyjaznego przejęcia. 
Firma, którą wybrano nie 

jest przypadkowa. KGHM 
w ubiegłym roku chciał 
kupić prawa do złoża Sierra 
Gorda w Chile. Nie udało się 
bo ktoś inny zaproponował 
lepszą ofertę. Polska Miedź 
chce zatem kupić firmę, 
która ma 55% praw do tego 
niezwykle perspektywicz-
nego rejonu w Chile. To nie 
jedyny powód dla którego 
firma z Lubina zaintereso-
wała się kanadyjską spółką. 
– Inwestujemy w ten projekt 
aby KGHM stał się bardziej 
konkurencyjny i jednocze-
śnie bardziej odporny na 
cykliczne spadki cen miedzi 
– mówi prezes. 

Przejmowana firma posiada 
zarówno kopalnie głębino-
we jak i odkrywkowe. Te 
ostatnie są znacząco tańsze 
w eksploatacji niż te trady-
cyjne spotykane w Zagłębiu 
Miedziowym. Do tego trzeba 
powiedzieć, że nie są to 
tylko kopalnie miedzi. W ru-
dach zawarty jest również 
molibden, złoto, nikiel oraz 
inne metale szlachetne. 
Prezes przyznaje wprost, że 
w przypadku jednej z kopalń 
miedź będzie pozyskiwana 
niemal bezkosztowo, gdyż 
zarobek będzie na towarzy-
szącym jej złocie.
Inwestycja jest efektem 

przyjętej przez KGHM strate-
gii zwiększenia wartości oraz 
rozwijania firmy. - Przygoto-

We wtorek rozpoczęto przyjazne 
przejmowanie górniczej spółki  Quadra 
FNX z Kanady. Polska Miedź jest gotowa 
zapłacić za firmę 9,5 mld zł. 

Kluczowymi aktywami Qu-
adra FNX jest światowej klasy 
chilijski projekt Sierra Gorda. 
Partnerem w tym projekcie 
jest znana japońska firma Su-
mitomo, która posiada w nim 
45% udziałów. Chilijskie złoże 
zawiera 1,3 miliarda ton rudy 
bogatej w miedź, złoto oraz 
molibden. Produkcja na tym 
złożu ruszy w 2014 i przekro-
czy 200 tysięcy ton rocznie. 

Quadra FNX posiada udoku-
mentowane zasoby miedzi 
w wysokości ponad 8 mln ton 
oraz znaczne zasoby innych 
metali jak złoto i molibden. 
Posiada sześć działających 
kopalń w rejonach o niskim 
ryzyku politycznym i tech-
nicznym: Arizonie, Nevadzie, 
kanadyjskim Ontario oraz 
w Chile.
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wania do transakcji trwały 
wiele miesięcy. Jesteśmy 
przekonani, że zakup Quadra 
FNX przyniesie zarówno 
w krótko, jak i długotermi-
nowej perspektywie – mówi 
prezes Wirth.
Przejmowanie kanadyjskiej 

Quadra FNX to długotrwa-
ła procedura. Nie jest też 

powiedziane, że dojdzie 
ostatecznie do sfinalizowania 
zakupu. Istnieje ryzyko, że 
ktoś przebije ofertę. KGHM 
będzie miał jednak prawo 
się do tego odnieść. Zanim 
jednak dojdzie do trans-
akcji konieczne jest walne 
zgromadzenie akcjonariuszy. 
Ma się ono odbyć w Kana-

KGHM

Z lokalnej znanej w świecie firmy
może powstać potentat na rynku metali.

Kanadyjska spółka dysponuje 
ponad 1 mld USD gotówki, 
a w 2010 roku wygenerowała 
172 mln USD zysku, co umoż-
liwia jej samodzielne sfinan-
sowanie inwestycji w istnieją-
cych kopalniach planowanych 
projektach wydobywczych.

dzie do 20 lutego przyszłego 
roku. Jeżeli 2/3 akcjonariu-
szy zdecydują o sprzedaży to 
pozostała część dobrowolnie 
sprzeda swoje udziały. To 
jednak nie koniec gdyż 
potrzebna jest jeszcze zgoda 
kanadyjskiej administracji. 
Jeżeli wszystko pójdzie po 
myśli KGHM, zakończenie 
transakcji przewidziane jest 
do końca pierwszego kwarta-
łu przyszłego roku.
Gdyby Quadra FNX chciała 

odstąpić od transakcji, Pol-
ska Miedź otrzyma odszko-
dowanie w wysokości 75 
mln dolarów kanadyjskich. 
Władze Polskiej Miedzi 

zapewniają, że inwestycja 
ta nie wpłynie na poziom 
wydobycia oraz miejsca 
pracy w Polsce oraz na 
poziom nakładów inwesty-
cyjnych KGHM planowa-
nych na około 20 mld zł. 
do 2018. – Przewidujemy, 
że nasi pracownicy będą 
pracowali w nowej spółce na 
zagranicznych kontraktach – 
mówi Wirth. 

(pit)

KGHM z okazji zawarcia umowy wydał specjalny numer 
wewnatrzzakładowego Miedziaka
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Starosta
nie chce GPS

Zbić królową
dla miedzianego
skoczka

Innych sprawdza, siebie nie zamierza.
Grają nie tylko staruszkowie

Droga Redakcjo zobaczcie jaki patent władze miasta zrobiły na przystankach autobusowych 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Ścieżka rowerowa przebiega bowiem nie razem z chodnikiem, 
a razem z zatoką autobusową. Kto ma w tej sytuacji pierwszeństwo – pyta Pan Andrzej, rowe-
rzysta.

Ponad 8 tysięcy złotych kosztowały urządzenia GPS, które Starostwo Powiatowe w 
Lubinie kupiło do swoich pojazdów służbowych. Teraz pracownicy jeżdżący służ-
bowymi autami są pod stałym nadzorem. Wszyscy, za wyjątkiem starosty Tadeusza 
Kielana. W jego służbowej Skodzie Superb GPS nie znajdziemy.

Lubińskie Starostwo Powiato-
we posiada aktualnie siedem 
służbowych pojazdów, oprócz 
samochodów osobowych, pół-
ciężarówek jest również jeden 
ciągnik. Wszystkie mają założone 
urządzenia GPS. Docelowo ma to 
ułatwić rozliczanie paliwa, a tak-
że pozwolić w każdej chwili na 
kontrolę poszczególnych pracow-
ników – tego w jakim miejscu się 
znajdują i ile czasu pracują.
- System GPS pomaga na przy-
kład w kontroli zużycia paliwa 

– wyjaśnia Tymoteusz Myr-
da, sekretarz powiatu. - Wiele 
przedsiębiorstw zakłada takie 
urządzenia w samochodach 
służbowych, ale czy nam się uda 
w jakiś sposób na tym zaoszczę-
dzić przekonamy się najszybciej 
za około trzy miesiące.
Tadeusz Kielan nie widzi nic 
niestosownego w tym, że tylko 
jego nie można skontrolować 
GPSem.
- Do tego służy GPS – do kon-
troli czasu pracy i lokalizacji 

poszczególnych samochodów – 
mówi. - A z samochodu, którym 
ja jeżdżę, korzystają czasami inni 
członkowie zarządu, sporadycz-
nie pracownicy starostwa.
W rozmowie z dziennikarzami 
starosta przyznaje, że nie będzie 
kontrolował pozostałych człon-
ków zarządu, ani tym bardziej 
siebie samego. 
Pozostaje tylko zapytać gdzie 
jeżdżą starosta i członkowie za-
rządu że nie można tego spraw-
dzać i kontrolować. 

Turniej szachowy „Miedzia-
ny skoczek” powoli staje 
się tradycją w naszym mie-
ście.  Konkurs każdego roku 
gromadzi kilkudziesięciu 
zawodników z  Dolnego Ślą-
ska.
Mariusz Walada, sędzia sza-
chowy już kolejny rok z rzędu 
organizuje turniej dla miłośni-
ków tej królewskiej gry, a w na-

szym regionie ich nie brakuje. 
W tym roku do Lubina przyje-
chało aż 39 szachistów, między 
innymi z Bogatyni, Polkowic, 
Przemkowa, Legnicy oraz Bo-
lesławca. Myliłby się ten, kto 
stwierdziłby, że ten turniej to 
zlot emerytów. Najmłodszy 
z uczestników miał zaledwie 6 
lat i całkiem dobrze radził so-
bie ze starszymi zawodnikami. 

W turnieju brał udział również 
jego starszy brat. Widać, że 
w szachy grają całe rodziny, bo 
jak powiedziała nam ośmiolet-
nia Ewa Włodarska, do gry na-
mówił ją jej starszy brat. 
Turniej rozgrywany był w syste-
mie szwajcarskim, po 15 minut. 
Konkurs zdominowało trzech 
Piotrów – Goluch, Szumilas 
i Sabuk.

Patent władz miasta

Przejeżdżając codziennie przez 
miasto tego typu lapsusy komu-
nikacyjne wpadają nam w oko, 
ale nie zawsze zwrócimy na nie 
uwagę. Kiedy dotarliśmy do opi-
sywanych przystanków okazało 
się, że miejscy projektanci na 
brak pomysłów nie narzekają. 
Kiedy pokazaliśmy zdjęcia poli-
cjantowi ruchu drogowego aspi-

rantowi Zbigniewowi Szóstce 
też oczy miał pełne zdziwienia. 
– To nie jest żaden fotomontaż? 
Po chwili padła jednak jasna i 
czytelna odpowiedź jak ma się 
zachować kierowca autobusu, 
który wjeżdża na ta konkretna 
zatokę przy ul Skłodowskiej-Cu-
rie, a jak rowerzysta.
- Pierwszeństwo ma rowerzysta. 

Kierowca autobusu dojeżdża-
jąc do zatoki przy ul. Skłodow-
skiej-Curie obok cmentarza musi 
upewnić się, czy rowerzysta nie 
wjeżdża właśnie na pas rowero-
wy zatoki. Dodajmy, że w tym 
konkretnym przypadku zatoka 
autobusowa jest współdzielona 
ze ścieżką rowerową. 

Drogowe ABC czyli jak tu jechać? W tym konkretnym przypadku zato-
ka autobusowa jest współdzielona 
ze ścieżką rowerową. 

Aspirant Zbigniew Szóstka,
policjant Wydziału Ruchu Drogowego lubińskiej policji.

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

KierowcaExtra!

Starosta przyznaje, że 
nie będzie kontrolował 
członków zarządu, ani 
tym bardziej siebie 
samego.

Tadeusz
Kielan
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T o spotkanie od początku 
nie zapowiadało się na 
łatwe. „Krakusy” po-

dobnie jak Lubin są w dole 
tabeli. Oprócz tego byli żądni 
rewanżu za porażkę w Tur-
nieju Mistrzów. Spotkanie 
było również pierwszym ro-
zegranym pod wodzą nowe-
go trenera – Pawła Szebelskie-
go, który zaledwie dwa razy 
poprowadził samodzielne 
treningi z miedziowymi.
W pierwszym secie, zawodni-
cy z Krakowa bardzo szybko 
wyszli na prowadzenie. Duża 
różnica punktowa (3:7) dawała 
im komfort psychiczny. Było to 
zauważalne na parkiecie. Mi-
chał Żuk i Damian Dykas pró-
bowali odrabiać straty. Udało 
się nawet kilka razy utrzymać 
wynik remisowy, ale ostatecz-
nie Wanda wygrywa 22:25.
W drugim secie nastąpiło 
odrodzenie lubińskiej ekipy. 
Przy stanie 10:7 dla miejsco-

wych, kibice oglądali zupeł-
nie inną grę. Krakowianie 
zdawali się być przestrasze-
ni, a serwy gospodarzy były 
nadzwyczajnie celne. Mundo 
wygrało 25:22.
Trzecia partia należała już do 
Wandy Kraków. Rywale ob-
jęli prowadzenie po remisie 
14:14. Później to oni nadawali 
tempo gry. Wygrali set 24:26. 
Czwarta rozgrywka należała 
do Szymona Piórkowskiego. 
Były zawodnik BBTS Biel-
sko-Białej robił z rywalami co 
chciał. Po jego ostatnich trzech 
serwach, Lubin wygrał 25:21. 
Było 2:2 i tie-break.
Ta rozgrywka, choć wyrów-
nana, należała do Krakowa. 
Lubin na początku wygry-
wał 2:0. Jednak szybko po 
błędach Kordysza zrobiło się 
2:2. Ostatni punkt dla miej-
scowych zdobył Mateusz 
Kucharski, a partię wygrał 
Kraków 13:15.

Najpierw do odstrzału poszedł trener motorycz-
ny, a potem główny. Dominik Frister.  nie będzie 
już prowadził MKS Cuprum Mundo Lubin. Wtajem-
niczeni mówią, że nie pogodził pracy zawodowej 
z klubem siatkarskim.

Wanda,
co Lubin pokonała

Pojedynek z Krakowem nie pomógł.
Cuprum dalej zamyka tabelę.

Na
boczny
tor

Do bloku wyskakiwali na 
medal. Dlaczego tak samo 

nie było z atakiem?

Po długich rozmowach 
między pierwszym trene-
rem Mundo, a zarządem 
klubu, obie strony doszły 
do porozumienia. – Nie 
sprostałem zadaniu. Je-
stem jednak sercem z tym 
klubem i chcę go dalej 
wspierać – mówił Dominik 
Frister po odwołaniu. 
Były szkoleniowiec dalej 

zajmuje honorowe miejsce 

w zespole. Mimo tego, że 
już nie trenuje, bacznie 
przygląda się poczyna-
niom swojego dotychcza-
sowego zastępcy - Pawła 
Szabelskiego. Środkowy 
bloku samodzielnie popro-
wadził spotkanie z Wandą 
Kraków. Doznał bolesnej 
porażki 2:3, ale na pewno 
wyciągnie z tego dobrą 
naukę. 

Nie wiedzie się lubińskim 
siatkarzom w I lidze. Ekipa 
MKS Cuprum Mundo Lubin 
zajmuje ostatnie miejsce 
w tabeli. Oczko wyżej 
znajduje się Krakowska 
Akademia Wanda Instal 
Kraków, która pokonała 
lubinian.

Dominik Frister nie zasiądzie już na ławce trenerskiej.

 Czy to właściwe posunięcie? 
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Porażki ciąg dalszy

sport

Po udanym meczu z Polo-
nią Warszawa przyszedł 
czas porażki. W15. kolejce, 
piłkarze KGHM Zagłębie 
Lubin przegrali z Górnikiem 
Zabrze 1:4.
Spotkanie od początku nie za-
powiadało się ciekawie. Na 
murawie wiało nudą, zaś ci-
sza na trybunach pogłębiała 
smętny nastrój. Mecz wydawał 
„rozkręcać” się po pierwszej 
bramce gospodarzy, które-
go zdobył Prejuce Nakoulma 
w 14. minucie. To właśnie czar-
noskóry napastnik z egzotycz-
nego Burkina Faso był nie-

kwestionowanym bohaterem 
meczu. 24-latek przez niemal 
całe spotkanie robił co chciał 
z obroną Zagłębia. W 40. minu-
cie padł kolejny gol, znów na 
konto Górnika. Jego zdobyw-
cą był…Sergio Reina. Piłkarz 
lubińskiego klubu za sprawą 
nieudanego strzału umieszcza 
piłkę w bramce Aleksandra 
Ptaka. Pierwsza połowa spo-
tkania zakończyła się niezbyt 
optymistycznym dla lubinian 
wynikiem 0:2.
W drugiej odsłonie meczu 
Zagłębie próbowało zmienić 
taktykę, lecz tak naprawdę na 

staraniach się skończyło. W 55. 
minucie Zahorski podwyższył 
wynik spotkania na 3:0 dla za-
brzan. Wtedy pewnie wielu 
pomyślało – i po ptokach, a tu 
niespodzianka. Łukasz Hanzel 
uratował honor miedziowego 
klubu. Bramka była co praw-
da mocno przypadkowa - błąd 
golkipera zabrzańskiego klu-
bu, który nie zdążył wrócić do 
bramki - ale jednak bramka to 
bramka.
Zagłębie wydawało się być bar-
dziej aktywne niż w pierwszej 
odsłonie, lecz strata aż dwóch 
goli to zdecydowanie za dużo. 

Na dodatek w 74. minucie gry 
Prejuce Nakoulma znów udo-
wodnił, że jest w fantastycznej 
formie. Czwarta bramka dla 
gospodarzy pieczętuje wynik 
spotkania. Przez ostatnie mi-
nuty Górnik grał już bardzo 
spokojnie, można powiedzieć 
na luzie, bo czy ktoś mógł im 
już odebrać zasłużone zwycię-
stwo?
Górnik Zabrze 4:1 KGHM Za-
głębie Lubin
Po piętnastu kolejkach KGHM 
Zagłębie Lubin ma na swoim 
koncie 3 zwycięstwa, 4 remisy 
i 8 porażek.

Zakończyła się pierwsza runda piłki ręcznej 
mężczyzn. Aż kusi, aby podsumować 

dotychczasowe dokonania naszych piłkarzy.

Cenzurka
dla szczypiornistów

Zagłębie nadal znajduje się w ogonie tabeli, a na rewolucję raczej się nie zapowiada.

Nowa runda zawsze niesie za 
sobą nadzieje. Dla silnych, że za-
wsze już tacy będą, a dla słabych, 
że przestaną takimi być. Lubiński 
klub należy właśnie do tych dru-
gich. Dodatkowym promykiem 
dla miedziowych była jeszcze 
zmiana trenera. Jacek Będzi-
kowski, były reprezentant kraju 
i świeżo upieczony szkolenio-
wiec miał być szansą na poprawę 
mocno nadwątlonej pozycji Mi-
strza Polski z 2007 roku. W po-
łowie roku Będzikowski przejął 
ekipę Jerzego Szafrańca. Ekipę 
doświadczoną, ale niestety dołu-
jącą. Na domiar złego w maju do 
Vive Targi Kielce odszedł czoło-
wy zawodnik drużyny, Barłto-
miej Tomczak. Jego miejsce zajął 
Wojciech Gumiński, który okazał 
się godnym następcą.
Pierwsze spotkanie z Powenem 
Zabrze, Zagłębie przegrało 
20:22. Czarę goryczy przechylił 

fakt, że ekipa z Górnego Śląska 
to beniaminek Superligi. Drugi 
mecz rundy, tym razem z Mie-
dzią Legnica, 27:31. W wygraną 
miedziowych w trzecim spotka-
niu rundy chyba mało kto wie-
rzył, bowiem rywalem byli tyta-
ni Superligi – Vive Targi Kielce. 
Ekipa Bogdana Wenty rozniosła 
lubinian 44:26. Do trzech razy 
sztuka, za czwartym…kolejna 
porażka. Miedziowi zaledwie 
jednym punktem przegrali z - 
Nielbą. Pierwsze punkty na 
swoje konto zespół Jacka Będzi-
kowskiego mógł dopisać dopie-
ro po piątej kolejce. Miedziowi 
zaledwie okazali się o jedno tra-
fienie lepsi niż Stal Mielec. Szóste 
spotkanie to znów klęska. Tym 
razem z Kwidzynem. Siódma 
kolejka okazała się szczęśliwa, 
gdyż przyniosła wysokie zwy-
cięstwo nad zespołem z Olszty-
na. Niestety kolejne dwa mecze, 

z Ciechanowem i Płockiem to 
ponownie ciemne chmury nad 
Zagłębiem. Obie porażki bardzo 
przybiły miedziowy zespół. 10. 
kolejka, bez niespodzianek. Po-
jedynek z Chrobrym Głogów 
wygrali podopieczni Jacka Będzi-
kowskiego. W tych małych der-
bach, to Lubin częściej wychodził 
zwycięski. Ostatni mecz w I run-
dzie to batalia z Azotami Puławy. 
Zaczęło się przyzwoicie i wy-
dawało, że Lubin wygra mecz. 
Niestety te same błędy w obronie 
i brak konsekwencji ostatecznie 
dały remis 27:27. W skrócie, w je-
denastu spotkaniach miedziowi 
odnieśli trzy zwycięstwa, jeden 
remis i siedem porażek.
Zagłębie było stać na więcej. 
Nawet młode pokolenie, czyli 
Łukasz Kużdeba czy Wojtek Gu-
miński nie wygrają sami meczu. 
Czy nadszedł zatem czas na od-
młodzenie całej drużyny? 

Zagłębie na boisku jest myślami zupełnie gdzie indziej...

Mina szkoleniowca 
bezcenna. Po każdym 
spotkaniu praktycznie 
ten sam wyraz twarzy. 

Jest wyróżniającym 
się zawodnikiem. Ale 
nawet on ma granice 
wytrzymałości.

Piotr 
Adamczak 
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Przyciśnięci do muru

piłka nożna

Jeśli by przedstawić w sposób graficzny wyniki Zagłębia zobaczylibyśmy sinusoidę, w której pełno 
jest wzniesień i dołków. Podopieczni Pavla Hapala w spotkaniu z Legią Warszawa zaliczyli jeden 
z takich dołów.
Cofnijmy się kilka spotkań, do 
pamiętnego spotkania ze Ślą-
skiem Wrocław. Przegrana aż 
5:1. Dół, jakiego dawno kibice 
nie widzieli. Kolejny mecz – Po-
lonia Warszawa i wygrana mie-
dziowych 1:0. I zaległe stracie ze 
stołeczną Legią, potwierdzające 
sinusoidalny system gry lubiń-
skiej ekipy-przegrana 3:0. A mo-
gło być inaczej.
Na początku wyglądało to bar-
dzo przyzwoicie. Do akcji rwali 
się Rymaniak, Costa czy Sernas, 
który praktycznie od początku 

tego sezonu nie świeci przykła-
dem dla młodszych kolegów. 
Reasumując, to właśnie ta trójka 
no i Janusz Gancarczyk, najbar-
dziej dali się we znaki warszaw-
skiej obronie i Kuciakowi. Dobrą 
passę miedziowych przerwał 
Maciej Rybus, który w 20. minu-
cie pojedynku dał prowadzenie 
Legii. 
W drugiej połowie miedziowi 
byli dosłownie wszędzie, ale nie 
potrafili stworzyć klarownej sy-
tuacji podbramkowej. Inna sytu-
acja była w obozie rywala. Legia 

grała spokojnie i konsekwent-
nie, co udokumentował Radović 
w 60. minucie spotkania. 
Podopieczni Pavla Hapala opa-
dali z sił z minuty na minutę. 
Nic nie dało wprowadzenie 
Traore i Wilczka, którzy w po-
przednim spotkaniu nieźle na-
mieszali rywalom w głowach. 
Tym razem drugi zespół z War-
szawy nie dał się tak zaskoczyć. 
Na domiar złego Legia pokona-
ła Olka Ptaka po raz trzeci w 75. 
minucie spotkania. Zdobywcą 
bramki był Danijel Ljuboja. 

Po serii porażek KGHM Zagłębie Lubin znajduje się na 16. miejscu w tabeli

KGHM Zagłębie Lubin od pewnego czasu nieuchronnie zmierza tam, skąd wyszło zaledwie 
dwa lata temu – do pierwszej ligi. Nie pomogły zmiany kolejnych trenerów, obcięcie kasy 

czy ostatni protest kibiców. Zagłębie gra słabiutko.

I liga wita?

Zagłębie nadal znajduje się w ogonie tabeli, a na rewolucję raczej się nie zapowiada.

Hapal wciąż przeprasza, a piłkarze dalej sobie nie radzą...
Zagłębie na boisku jest myślami zupełnie gdzie indziej...

Wysokie porażki to ostatnio 
specjalność miedziowego 
klubu. Wystarczy przy-

pomnieć spotkanie ze Śląskiem 
Wrocław, gdzie zawodnicy Hapa-
la przegrali aż 1:5 czy mecz z Gór-
nikiem Zabrze i porażka 1:4. Do 

tej nieszczęsnej „kolekcji” piłkarze 
Zagłębia dodali fatalny wynik 0:4 
w pojedynku z Legią Warszawa. 
Zagłębie praktycznie nie istnia-
ło na boisku. Legioniści bardzo 
szybko przejęli władzę nad fut-
bolówką, pozwalając niekiedy 

dotknąć ją gospodarzom. Pierw-
szego gola goście zdobyli już w 
24. minucie gry. Jego autorem był 
Maciej Rybus. Po rzucie wolnym 
piłka trafiła do Ljuboji, a ten podał 
do Rybusa, który celnym strzałem 
umieścił ją w bramce. Na kolej-

nego gola Legionistów kibice nie 
czekali długo, bo niespełna kwa-
drans. W 38. minucie Vrdoljak 
daje stołecznej ekipie dwubram-
kowe prowadzenie. Pierwsza 
odsłona spotkania kończy się w 
regulaminowym  czasie. Piłkarze 

Zagłębia schodzili z murawy że-
gnani gwizdami kibiców.
Druga połowa meczu to niemal 
bliźniacza siostra pierwszej od-
słony. Legioniści robili, co chcieli 
z Zagłębiem. N cztery minuty 
przed końcem trzeciego gola zdo-

był Ljuboja, zaś wynik pięknym 
strzałem w 90. minucie zamknął 
świeżo upieczony ojciec, Ariel Bo-
rysiuk. Sędzia główny do regula-
minowego czasu gry doliczył trzy 
minuty.

KibicExtra

Legia grała, Zagłębie 
próbowało kopać. 
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

rozrywka

r e k l a m a

Horoskop

Maraton w kinie

Krzyżówka

Na rozwiązanie czekamy do 19 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 siódmym otrzymuje Pani Jadwiga Baranowska z Lubina. Książkę prześlemy pocztą. Gratulujemy!

Baran (21.03-20.04)
Nadszedł czas zabawy, a nie tylko 
pracy! Zdaj się na los zagraj w totka. 
Możliwa wygrana na uciechy.

Byk (21.04-20.05)
Najbliższe dni mogą obfitować 
w nieporozumienia rodzinne. Będziesz 
miał również problemy z otoczeniem 
zawodowym. Już się przekonałeś, że nie 
wszyscy stosują się do zasad.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Przybędzie obowiązków, a spokój opuści 
Cię na kilka dni. Los nie będzie obojętny 
i szykuje dalsze niespodzianki. 

Rak (22.06-22.07)
Zadbaj o swój związek. Zaniedbujesz 
partnera, a to błąd. Oboje musicie być 
tolerancyjni.

Lew (23.07-23.08)
Zadbaj o zdrowie, łykaj witaminy bo 
zmienna pogoda szybko położy Cię do 
łóżka. Pod koniec roku choróbsko nie 
jest ci potrzebne.

Panna (24.08-22.09)
Będziesz nerwowa, skłonna do sporów 
i wszczynania małych awantur. 
Zmienna pogoda wyraźnie odbija się 
na Twoim samopoczuciu. Ulżyj innym 
czasami lepiej pomilczeć niż powiedzieć 
za dużo. 

Waga (23.09-23.10)
W urzędach będziesz jak burza. 

Załatwisz wszystkie sprawy. Nikt Ci 
nie podskoczy! W uczuciach możliwa 
stabilizacja i stały związek. 

Skorpion (24.10-22.11)
Szykuje się wyjazd, trzeba go 
dobrze wykorzystać i właściwie się 
przygotować. Jeżeli zapniesz wszystko 
na przysłowiowy ostatni guzik wyjazd 
będzie udany.

Strzelec (23.11-21.12)
Kondycja niczym u macho. Nadmiar 
energii rozładuj w klubie fitness. 
W rodzinie błogi spokój. W pracy 
wszędzie Cię pełno.

Koziorożec (22.12-20.01)
Zbliżają się dobre dni bo zapomnisz 
o troskach i kłopotach. Szkoda na nie 
czasu. Nie zapomnij o życzliwości dla 
innych.

Wodnik (21.01-19.02)
W robocie będzie ciężko nawet jeżeli 
jesteś najlepszym pracownikiem. 
W domu też nie lepiej. Stare sprawy 
wylazły na wierzch i dają Ci popalić. 
Trzeba zrobić rachunek sumienia, 
przeprosić i żyć dalej.

Ryby (20.02-20.03)
Święta, święta tuż, tuż. Czujesz je przez 
skórę i już myślisz o wypoczynku. Cały 
tydzień wolnego dobrze ci zrobi, a szef 
ucieszy się, że bierzesz zaległy urlop.

Specjalnie w tę noc dajemy możliwość wyboru 
zestawu filmów, który chcą zobaczyć Państwo na 
kinowym ekranie. Między seansami przewidziana 
jest przerwa na życzenia noworoczne.
Więcej na stronie: www.helios.plSylwestrowa noc

w Heliosie
Maraton „Sylwestrowa noc”– Cztery hity, dwa zestawy! Dajemy możliwość wybo-
ru zestawu Sylwestrowego! Start 31 grudnia 21.30, meta ok. 2.30. Cena biletu za 
całą noc: 49 zł!!! Bilety już w sprzedaży! Brak możliwości rezerwacji miejsc.

Zestaw drugi:

„Pokaż kotku co masz w środku”
reż. Sławomir Kryński, komedia, Polska 2011
Seria niefortunnych zdarzeń stawia na głowie życie dwóch mężczyzn – Andrzeja i Zygmunta. Ojciec An-
drzeja nagle postanawia ożenić się z tajemniczą nieznajomą, a wkrótce potem traci wszystkie oszczędno-
ści. Andrzej, próbując desperacko odzyskać straconą fortunę, porywa podejrzaną o kradzież dziewczynę 
i… zakochuje się w niej od pierwszego uprowadzenia. Tymczasem Zygmunt musi zmierzyć się jedno-
cześnie z natrętnym adoratorem swojej żony oraz brzemiennym w skutki romansem nastoletniej córki.

„Dziennik zakrapiany rumem”
reż. Bruce Robinson, dramat/przygodowy, USA, 2011
Paul Kemp (Depp) porzuca nowojorski hałas na rzecz błogiego spokoju rajskiej wyspy Portoryko 
i przyjmuje posadę dziennikarza w lokalnej gazecie, prowadzonej przez sponiewieranego przez życie 
redaktora Lottermana (Richard Jenkins). Umilając sobie czas pokaźnymi dawkami rumu, Paul poznaje 
i błyskawicznie traci głowę dla zmysłowej Chenault (Amber Heard). Problem w tym, że dziewczyna za-
ręczona jest z amerykańskim przedsiębiorcą (Aaron Eckhart), który planuje przemienić wyspę w swoje 
prywatne eldorado. Uwikłany przez rywala w perfidną intrygę Paul stanie przed trudnym wyborem: 
poświęcić dziennikarską niezależność dla pieniędzy, czy z pomocą ekscentrycznych kompanów od kie-
liszka uratować się przed (nie tylko moralnym) kacem i skompromitować pazernego biznesmena.

Zestaw pierwszy:

„Sylwester w Nowym Jorku”
reż. Garry Marshall, komedia romantyczna, USA, 2011
Nowy Jork. Sylwester. Wiele postaci, różne momenty życia, różne etapy związków - jedni pierwsze randki, 
inni w długich związkach, a jeszcze inni samotni. W tym ostatnim dniu roku, historie tych ludzi przeplatają 
się.

„Sherlock Holmes 2”
- przedpremierowo! reż. Guy Ritchie, akcja, USA 2011
Akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z pierwszego filmu, w 1891 roku. Genialny detektyw Sherlock 
Holmes (Robert Downey Jr.) i jego oddany przyjaciel Dr John Watson (Jude Law) ponownie łączą swoje siły 
by pokonać największego złoczyńcę świata - Profesora Moriarty (Jared Harris).


