
Lubińska audycja wygrała 
z Polskim Radiem PIK, 
RMF FM, czy Radiem Zet.
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Ogłoszenia 
drobne
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Wizualnie nie można było ocenić wieku. Prokuratura wyjaśnia, czy ktoś zawinił, że 69-letnia 
kobieta zmarła z wycieńczenia. Kiedy odchodziła z tego świata ważyła …30 kilogramów.

Ty wpisujesz.
My drukujemy.

lepszy
niż 

Radio Zet
str. 11

Zagłębie wygrywa!!!
W każdym meczu musimy znów walczyć. 
Trzeba powiedzieć jedno - dzisiejsze zwycię-
stwo bardzo nas podbudowało – mówi Pavel 
Hapal. 

kości obciągnięte skórą

Strata
dla
pracowników

Uwzględniając wszystkie zmiany zaproponowane przez 

zarząd KGHM, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w roku 2012, 

bez wypłaty dodatkowej nagrody rocznej, wyniósłby 4,5%.

str. 6

Lekarz w szoku
prokurator na tropie

tel. 603-155-338
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Ścinawa: Kradł i wpadł.
Ukradł motorower i rower, kradł również samochodowe części. Wpadł w 
czasie nocnego demontażu katalizatora w Volkswagenie T-4.
Do zatrzymania doszło na terenie Ścinawy w nocy z soboty na niedzielę. 
O trzeciej nad ranem funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który na 
pierwszy „rzut oka” naprawiał samochód. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie pora – 3 rano. Po sprawdzeniu okazało się, że 27-latek, 
mieszkaniec Ścinawy chciał ukraść z Volkswagena katalizator. 
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Ponadto 
udowodniono mu jeszcze 3 inne kradzieże części z samochodów po-
zostawionych na parkingach na terenie Ścinawy. Wśród popełnionych 
przestępstw jest jeszcze kradzież motoroweru i roweru. Złodziejowi gro-
zi do 5 lat pozbawiania wolności.

Skończyli gadać,
zaczęli robić…

Dobiega końca wywożenie hałdy ziemi z terenu, na którym stanie hala 
widowiskowo-sportowa. Przetarg na budowę hali jest ogłoszony. 
Dokumentacja przygotowana, teren prawie oczyszczony, przetarg się 
zaczyna. Za pośrednictwem Regionalnego Centrum Sportu miasto roz-
poczyna budowę hali. W ocenie urzędników od dnia przekazania do 
dnia złożenia i otwarcia ofert minie 40 dni co w tym przypadku oznacza 
dzień 18 kwietnia. Procedura wyłonienia wykonawcy budowy hali może 
być jednak przedłużona. Jeżeli procedura przetargowa przebiegnie bez 
odwołań, wykonawca hali rozpocznie prace w maju.
Przypomnijmy, w ciągu minionych dwóch lat to druga inwestycja fi-
nansowana przez Lubin z kredytu. Pierwszy brany był na obwodnicę. 
Teraz kolejny zaciągnęło Regionalne Centrum Sportu. Miasto poręczyło 
zobowiązanie aż 90 mln zł. Mało tego rokrocznie będzie przekazywało 
do RCS po kilka milionów złotych. Pieniądze będą wykorzystane przede 
wszystkim na spłatę długu. Dzisiaj miasto ma bardzo ograniczone moż-
liwości kredytowania takiej inwestycji. Jedynym sposobem było zastoso-
wanie poręczenia, a kredytu udzielono zależnej od miasta spółce. Zadłu-
żenie Lubina wynosi ponad 110 mln zł.
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Kopaliny bez zmian
Prezydent podpisze, KGHM zapłaci.

redakcja@lubinextra.pl

Drgnęło w KGHM. Po czte-
rech latach nierozmawiania 
związki zawodowe poszły 
po rozum do głowy i zaczę-
ły dyskusję z zarządem Pol-
skiej Miedzi. Okazało się, że 
mimo ewidentnych korzy-
ści dla załogi, nie wszystkie 
związki zgodziły się na ofer-
tę zarządu. Mowa o wyższej 
składce na emeryturę i pod-
wyżkach wynagrodzenia 
o drobny punkcik ponad 
inflację. Wydaje się to dziw-
ne, ale jest jak najbardziej 
prawdziwe… Tymczasem 
negocjacje pokazały, że po-
nownie objawiają się związ-
kowe podziały. ZZPPM już 
obsmarował za brak poro-
zumienia Solidarność.

W mieście minione dwa ty-
godnie upłynęły spokojnie, 
choć szok przeżyliśmy kie-
dy nasi informatorzy prze-
kazali, że jedna z mieszka-
nek Lubina 13 marca zmarła 
z wycieńczenia. Policja 
oczywiście „zapomniała” 
poinformować opinię pu-
bliczną o tej bulwersującej 
sprawie. Szczegóły prezen-
tujemy w obecnym wyda-
niu LubinExtra! Czasami 
dziwi mnie postawa stró-
żów prawa. Udają, że ich 
działalność to nieustające 
pasmo sukcesów bo nam 
dziennikarzom przekazują, 
że ujawnili, że zatrzyma-
li, że sukces, chwała itd.. 
Można odniesć wrażenie, że 
w Lubinie, czy Ścinawie nie 
ma żadnych włamań, pobić, 
czy napadów na sklepy. 
Samo szczęście i sielanka! 
Polecam lekturę LubinExtra! 
i zachęcam do odwie-
dzania naszego portalu 
www.lubinextra.pl w któ-
rym publikujemy informa-
cje na bieżąco.

Piotr Krażewski

Senatorowie nie wnieśli żadnych poprawek do ustawy o kopalinach, czyli dodatkowemu 
opodatkowaniu wydobycia miedzi i srebra. Ustawę poparło 60 senatorów, 33 było przeciw, 
2 wstrzymało się. 

Ustawa wskazuje, że wielkość 
podatku będzie zależała od cen 
miedzi i srebra na światowych 
rynkach, a także kursu dolara. 
Przeciwko podatkowi protestują 
związkowcy, samorządowcy, jak 
i parlamentarna opozycja, która 

zapowiada, że ustawa trafi do 
Trybunału Konstytucyjnego.
Brak zmian w ustawie w Senacie 
oznacza, że trafi ona do podpisu 
do prezydenta. Następnie będzie 
podlegała publikacji i po dwóch 
tygodniach od opublikowania 

zacznie obowiązywać. Ustawa 
wchodzi w życie z opóźnieniem, 
z uwagi na Sejmowe procedury, 
które wykorzystał lubinski poseł 
SLD. Gdyby nie to, KGHM już 
musiałby płacić podatek od ko-
palin. Z prostego wyliczenia pla-

nowanych do budżetu państwa 
tegorocznych wpływów wynika, 
że dziennie KGHM płaciłby oko-
ło 6 mln zł. Opóźnienie wejścia w 
życie nowego podatku pozwoli 
spółce zaoszczędzić około 200 
mln zł.
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Zamienię mieszkanie
27m2 na 8 piętrze, do odświeżenia, piękny widok, dwa 
pokoje, otwarta kuchnia, toaleta wraz z łazienką, wymie-
nione okna, rolety okienne. Interesuje mnie mieszkanie 
na Przylesiu na parterze, ok. 60 m2 bądź mniejsze, zamia-
na za dług mieszkaniowy bądź dopłatą za metry.
tel. 695 524 478

Business Center na finiszu

Pod szklanym dachem

Przed nami ostatni już etap przy-
gotowań, poprzedzający otwarcie 
– wykończenie i aranżacja wnętrz. 
KGHM Letia – Legnicki Park 
Technologiczny dołoży wszelkich 

starań, aby nie tylko sprostać ocze-
kiwaniom klientów, ale też pozy-
tywnie ich zaskoczyć.
Nietypowa, eklektyczna bryła, po-
wstała z połączenia XIX wiecznego 

gmachu szpitala chirurgicznego, za-
bytkowej kamienicy oraz diametral-
nie odbiegającej estetycznie, szklanej 
kopuły. Wielu obserwatorom tej 
inwestycji, zamysł ten jawił się jako 

niespójny, jednak efekt tak śmiałego 
połączenia, okazał się zdumiewający. 
Już dziś, z zewnątrz, każdy może po-
dziwiać intrygującą budowlę o poły-
skującym zadaszeniu.

Wielkimi krokami zbliża się finał budowy, obiektu biurowo-konferencyjnego Letia 
Business Center w Legnicy. Niebawem budynek zostanie oddany do użytku.

Podcast Radio 9 Lubin 
zajął pierwsze miejsce na 
European Podcast Awards 
w kategorii narodowej - 
podcast profesjonalny.
Lubińska audycja wygrała z Pol-
skim Radiem PIK, RMF FM, czy 
Radiem Zet.
Pierwsze miejsce w konkursie 
European Podcast Award 2011 w 
kategorii narodowej podcastów 
profesjonalnych to nie byle jakie 
wyróżnienie. Lubińska „dzie-
wiątka” przygotowywana przez 
Darka Chryca zyskała europejska 
nagrodę dla audycji. 
Radio działa od pięciu lat jako 
hobbystyczny audio blog. Oceny 
dokonali zarówno słuchacze jak 
i jurorzy. – Kiedy się dowiedzia-
łem o nagrodzie to popłynęły łzy 
szczęścia. Nie mogłem słowa z 
siebie wykrztusić i nie byłem w 
stanie z nikim o tym rozmawiać. 

To był szok – mów Darek Chryc. 
Gala na której przyznano wyróż-
nienie jest uroczystością wirtual-
ną. Lubińska „dziewiątka” została 
nominowana po raz drugi. Ocenie 
podlega jakość techniczna mate-
riałów dziennikarskich, regular-
ność audycji, ich funkcjonalność. 
W 2010 roku lubiński podcast 
otrzymał 4 miejsce. Tym razem 
jest to najwyższy laur. Darek w 
ocenie słuchaczy i jurorów otrzy-
mał więcej punktów niż Radio 
Zet i 7 dzień tygodnia, czy jedna z 
audycji radia PIK a także Poplista 
RMF FM!
Poza prestiżem autor „dziewiąt-
ki” otrzyma ważącą około 3 kilo-
gramów szklaną statuetkę a tak-
że wysokiej klasy profesjonalny 
dyktafon. – Moje audycje są non 
profit. To hobby, które po pięciu 
latach zostało docenione w taki 
europejski sposób – mówi Chryc.

Piotr Krażewski

LubinExtra! gratuluje sukcesu!

Podcast z Lubina
„pobił” RadioZet
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Potrzeba więcej
W Starym Zagłębiu kolejne wiercenia potwierdzają, że teren jest obiecujący pod względem przyszłego wydobycia rudy miedzi. Udokumentowanych 
jest około 100 ml ton rudy. Aby mogło ruszyć wydobycie potrzeba jeszcze 200 mln ton i nowoczesnej technologii.

Stare Zagłębie ma szansę na nową kopalnię

- Odwierciliśmy już osiem otwo-
rów badawczych – mówi Her-
bert Wirth, prezes KGHM. – Te 
badania potwierdzają, że okolica 
Warty Bolesławieckiej jest boga-
ta w złoże. Aby jednak mówić 
o opłacalności potrzebujemy udo-
kumentować złoże o zasobności 
około 300 ml ton rudy miedzi.
Samo udokumentowanie złoża 
nie wystarczy, aby po nie sięgnąć. 
KGHM nie ukrywa, że problemem 
na nowym terenie są uwarunko-
wanie geologiczne i olbrzymie 
ilości wody. – Dzisiaj nie mamy 
technologii dla tak trudnego zło-
ża – nie ukrywa prezes Wirth. Nie 
skreśla jednak z planów wydo-

bywczych Starego Zagłębia i daje 
do zrozumienia, że trzeba będzie 
wymyślić coś nowego, aby bez-
piecznie sięgnąć po rude miedzi 
w rejonie Warty Bolesławieckiej. 
Przypomnijmy, wykonanych zo-
stanie łącznie 15 otworów badaw-
czych do głębokości 1,3 km. KGHM 
zaplanował, że prace badawcze 
będą kosztowały około 60 mln zł. 
Wiercenia prowadzone są od ubie-
głego roku. Jeżeli wszystko skończy 
się pomyślnie, a ceny miedzi nadal 
będą utrzymywały się na wysokich 
poziomach, Polska Miedź rozważy 
budowę nowej kopalni z trzema 
szybami, której żywotność przewi-
dywana będzie na około 25 lat.
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MCZ uruchomił kardiologię
inwazyjną w legnickim szpitalu.

W Szpitalu Wojewódzkim uruchomiono dwie 
nowoczesne pracownie hemodynamiki, 
elektrofizjologii i neuroradiologii. Inwestycja 
kosztowała niemal 6 mln zł. Sfinansowało ją 
Miedziowe Centrum Zdrowia

Dwie profesjonalne pracownie 
są jedną z poważniejszych in-
westycji w legnickim szpitalu. 
Nie byłyby możliwe gdyby nie 
zaangażowanie MCZ we wdra-
żanie nowoczesnych technologii 
medycznych, które wykorzystuje 
uznany w kraju ośrodek kardio-
logii w Lubinie. - Zdecydowanie 
możemy powiedzieć, że mamy 
najlepszy sprzęt na terenie byłego 
województwa legnickiego – mówi 
Edward Schmidt, prezes zarządu 
Miedziowego Centrum Zdrowia.
Sprzęt będzie wykorzystywany 
w sytuacjach bezpośredniego 
zagrożenia życia. - Rocznie w na-
szym regionie 2 tys. pacjentów ma 
zawał serca – dodaje kardiolog 
Adrian Włodarczak. - Od momen-
tu dolegliwości bólowych mamy 
bardzo mało czasu na pomoc cho-

remu. Dzięki otwarciu pracowni 
kardiologii inwazyjnej, możemy 
skutecznie wyleczyć docierają-
cych do nas pacjentów w 95 proc.
W pracowniach znajdują się apa-
raty rentgenowskie, dodatkowy 
sprzęt wspomagający pracę serca, 
oddychanie, a także balon do kon-
trapulsacji wewnątrzaortalnej.
Adrian Włodarczak zaznacza, 
że dzięki dwóm pracowniom 
zmniejszy się śmiertelność wśród 
pacjentów z zawałem serca. - Oko-
ło 30 proc. pacjentów leczonych 
tradycyjnymi metodami umiera, 
a w przypadku stosowania metod 
kardiologii inwazyjnej zmniejszy 
się umieralność do 3 proc.
Przygotowanie nowoczesnych 
pracowni hemodynamiki trwało 
rok. Inwestycja kosztowała około 
6 mln zł. Pieniądze na jedną z naj-

bardziej profesjonalnych pracow-
ni w kraju wyłożyło Miedziowe 
Centrum Zdrowia. Inwestycja 
była możliwa dzięki współpracy 
MCZ ze Szpitalem Wojewódzkim 
w Legnicy. 
Na uroczystym otwarciu nowocze-
snych pracowni hemodynamiki, 
elektrofizjologii i neuroradiologii 
byli obecni m.in. marszałek woje-
wództwa dolnośląskiego Jarosław 
Jurkowlaniec, a także prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski. 
Uruchomiona w Legnicy pracow-
nia jest drugą działającą w Mie-
dziowym Centrum Zdrowia. Od 
ubiegłego roku lekarze dzięki ta-
kim nowoczesnym urządzeniom 
ratują życie kolejnych pacjentów 
trafiających do szpitala MCZ 
w Lubinie.

Monika Bożek, lca.pl

Przygotowania
trwały rok

Odbierz kasę
na Wielkanoc
Mieszkańcy naszego 
regionu rozpoczęli 
już przygotowania do 
rodzinnego odpoczynku. 
W sklepach robi się spory 

ruch, ponieważ każdy chce 
zdążyć z zakupami przed 
Wielkanocą. Niektórzy z lu-
binian zaplanowali na ten 
okres także większe wydatki, 
takie jak kupno auta czy 
podróż zagranicę.
Z tej okazji, lubińskie 

Biuro Kredytowe Dariusza 
Orzechowskiego organizuje 
specjalną akcję dla miesz-

kańców miasta. Na nasze 
życzenie, pracownicy biura 
zaproponują nam dogod-
ny i nisko oprocentowany 
kredyt, a od udzielonych 
pożyczek nie będą pobierać 
żadnych prowizji.
- Zdajemy sobie sprawę, 

że nie wszystkich stać na 
wymarzone, przedświątecz-
ne zakupy. Dlatego zależy 
nam, aby osoby pilnie po-
trzebujące pieniędzy, mogły 
spać spokojnie - wyjaśnia 
specjalistka ds. kredytów 
konsolidacyjnych, Katarzyna 
Siepsiak. - Wystarczy do 

nas przyjść i powiedzieć, 
jaką kwotę potrzebujemy 
na święta, a my postaramy 
się właśnie o taką pożyczkę. 
Bez prowizji - dodaje.
W razie potrzeby, specja-

liści pomogą nam także 
wyczyścić złą historię 
kredytową.

Biuro mieści się naprzeciw-
ko Starostwa w Lubinie (ul. 
Kilińskiego 25 E).
Kontakt telefoniczny
pod numerami:
(76) 746 22 43
604 443 001.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. 

Zarzuciło kempingiem

Fiat Albea w rowie, a kempingowa naczepa niezdatna do dalszej jazdy. Tak 
zakończyła się wieczorna stłuczka w miejscowości Dębiec pod Ścinawą. 
Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawcą kolizji był pijany kierowca.
Fiat wjeżdżał do Dębca od stro-
ny Ścinawy, Mercedes Sprinter 
holujący wypoczynkową przy-
czepę jechał w przeciwnym 
kierunku. Najprawdopodobniej 
przyczepą zarzuciło i odbiła się 
od krawężnika, w tym momencie 

uderzył w nią Fiat. Prowadzący 
go starszy mężczyzna ratował 
się ucieczką do przydrożnego 
rowu, ale było już za późno. Jego 
pojazd ma przerysowany cały 
lewy bok. Mężczyzna trafił do 
szpitala na badania. 

Na miejsce wezwano policję. Na 
drodze powiatowej zajęty był 
jeden pas ruchu, dzięki czemu 
mógł się on odbywać bez prze-
szkód. Kierowca Mercedesa był 
pijany.

(zak)

a t r y k u ł  s p o n s o r o w a n y
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Strata dla
pracowników

Pierwsza siódemka

KGHM

Porozumienia nie ma między innymi przez miedziową Solidarność.

Szkolono ich od kilku lat, teraz sprawdzą się w Kanadzie. Prokuratura wyjaśnia,

czy ktoś zawinił,
że 69-letnia kobieta

zmarła z wycieńczenia.

Kiedy umierała
ważyła …30 kilogramów.

Lekarz
w szoku

Po kilkuletnim impasie 
rozmów o podwyżkach, 
w KGHM coś drgnęło. – Nie 

do końca nas to satysfakcjonuje, 
ale został zrobiony krok do przo-
du – mówi Leszek Hajdacki, wice-
przewodniczący Związku Zawo-
dowego Pracowników Przemysłu 
Miedziowego. – Dlatego zdecydo-
waliśmy się podpisać porozumie-
nie z Zarządem Polskiej Miedzi. 
Związkowcy z ZZPPM przyznają, 
że wśród zmian korzystnych dla 
pracowników, do których przy-
chylił się zarząd KGHM były m.in. 
wzrost wynagrodzeń, wpisanie 
programu emerytalnego do ukła-
du zbiorowego i podwyższenie 
o kolejny procent tej składki pono-

szonej przez pracodawcę na rzecz 
przyszłych emerytur osób zatrud-
nionych w KGHM. – Program 
Emerytalny to nasze dziecko więc 
możliwość zwiększenia składki 
jest dobra dla pracowników. Brak 
podpisu innych związków zawo-
dowych powoduje, że pracowni-
cy tracą – mówi Hajdacki.
Przedstawiciel ZZPPM dodaje 
również, że choć wzrost wynagro-
dzeń osiągnięty w czasie rozmów 
nie jest w pełni satysfakcjonujący 
to jest on krokiem do przodu, bo 
dzięki planowanej zmianie pra-
cownicy KGHM nie straciliby na 
wartości swojej pensji w stosunku 
do inflacji. 
- Uwzględniając wszystkie zmia-

ny, wskaźnik wzrostu wynagro-
dzeń w roku 2012, bez wypłaty 
dodatkowej nagrody rocznej, wy-
niósłby 4,5% - informuje Sylwia 
Rozkosz z Departamentu Komu-
nikacji KGHM.
Jakie są to zmiany? Pierwszych 
siedem grup zaszeregowania 
miałoby podniesione wynagro-
dzenie do wartości minimalnej 
pensji. Kolejne grupy zaszerego-
wania odczułyby wzrost pensji 
podstawowej na poziomie 2,4-
2,5 proc. – Dla nas to wariant 
minimalny, ale daje możliwość 
do dalszych rozmów – mówi 
Hajdacki. Wyszliśmy z założe-
nia, że trzeba przerwać marazm 
nierozmawiania.

Projekt przygotowanego przez 
zarząd porozumienia zakładał 
przede wszystkim dostosowanie 
funkcjonującej w spółce tabeli 
płac zasadniczych do obowiązu-
jącego prawa, w szczególności do 
nowej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia. Obligatoryjne 
regulacje dotyczą także wzrostu 
ekwiwalentu za deputat węglo-
wy. Projekt uwzględnia też mo-
tywacyjną rolę wynagradzania 
poprzez przeszeregowania lub 
wzrost funduszu na nagrody 
i premie.
Projekt przedstawionego przez 
zarząd porozumienia został 
podpisany przez przedstawi-
cieli sześciu (z wymaganych 

dziesięciu) organizacji związko-
wych będących stronami ZUZP. 
Wśród podpisów zabrakło naj-
większego w KGHM związku 
- miedziowej Solidarności. So-
lidarność swoją decyzje tłuma-
czy całkiem inaczej niż ZZPPM. 
– Stawki zaszeregowania nie 
uległy żadnej modyfikacji „na 
plus”. Druga największa cen-
trala ZZPPM uznała, że zmiany 
to mały krok do przodu, dobry 
krok dla pracowników. Niestety 
brak związkowej jednomyślno-
ści powoduje, że porozumienia 
nie można wprowadzić w życie. 
W rezultacie zacznie obowiązy-
wać na bazie decyzji zarządu 
KGHM. 

Przygotowania do zagranicznych 
kontraktów w KGHM realizowa-
ne były od dawna. Dzisiaj spółka 
dysponuje grupą kilkudziesięciu 
specjalistów różnych dziedzin, 
którym można powierzać zagra-
niczne przedsięwzięcia Polskiej 
Miedzi. Pierwsi swoje umiejęt-
ności wykorzystają w Kanadzie. 

Wsród szkolonych są takie osoby, 
które znają warunki geologiczne, 
przepisy prawa i kwestie związa-
ne z ochroną środowiska.
Kadry z Lubina nie zastąpią osób 
zarządzających spółką w Kana-
dzie jednak będą miały pełną 
kontrolę nad przedsiębiorstwem. 
Z dawnego zarządu Quadry zo-

stał tylko prezes. Dwie wspierają-
ce go osoby są z KGHM. Zmiany 
zaszyły również i na niższym niż 
zarząd szczeblu zarządczym. Tu-
taj znajdzie się pięcioro Polaków. 
Pełne przejmowanie zadań od 
kanadyjskiej kadry przewidziane 
jest na kilka miesięcy. 
Prezes Herbert Wirth nie wyklu-

cza, że w kopalniach za oceanem 
mogą być również miejsca pracy 
dla górników z Zagłębia Miedzio-
wego. – Dla niektórych może to 
być przygoda życia. 
Prezes zwraca jednak uwagę na 
inny system pracy w tamtejszych 
kopalniach i zarobki porównywal-
ne do Zakładów Górniczych w Lu-

binie, Polkowicach, czy Rudnej. 
Z informacji KGHM wynika, że 
spółka w Kanadzie nie musi oba-
wiać się personalnej czystki. Wy-
nika to z faktu, że ma dobrą kon-
dycję finansową, prowadzi liczne 
projekty górnicze i rozpoznaw-
cze, a dzięki temu osiąga sukcesy 
biznesowe i przynosi zysk.

Czy nie będzie w tym roku wzrostu poziomu wynagrodzeń w KGHM?
Wśród central związkowych na propozycje zmian i zakończenie rozmów
przystało tylko 6 organizacji pracowniczych – wśród nich ZZPPM.

KGHM zapoznaje się ze specyfiką Quadry i przejmuje kontrole nad spółką,
 która już zmieniła nazwę na KGHM International. 
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Gdzie była rodzina, co robi-
li sąsiedzi? Takie pytania 
pojawiają się po tym tra-

gicznym zdarzeniu. Pogotowie 
ratunkowe wezwał syn zmarłej. 
Był w mieszkaniu. Dzisiaj wia-
domo już, że kobieta miała dwoje 
dzieci – córkę i syna. – Dzieci nie 
mieszkały z matką – relacjonuje 
prokurator Liliana Łukasiewicz 
z Prokuratury Okręgowej w Le-
gnicy. – Syn był pół roku temu, 
a córka półtora miesiąca temu. 
Kiedy oboje odwiedzili matkę 8 
marca zostali bo widzieli, że jest 
w złym stanie. Twierdzili, ze po-
dawali posiłki, ale to już nie wy-
starczało bo zmarła.

Lekarz pogotowia ratunkowego, 
który przyjechał na miejsce pew-
nie długo nie zapomni tego co 
zobaczył. Pytany przez dzienni-
karza Polskiego Radia Wrocław 
stwierdził krótko - To było jak 
na filmie z Oświęcimia, kości ob-
ciągnięte skórą. Mięsni nie było 
wcale…
W mieszkaniu był syn zmarłej. 
Mówił, że opiekował się kobietą, 

ale nikogo o pomoc nie prosił. 
Medykowi nie pozostało nic in-
nego jak stwierdzić zgon i zawia-
domić policję, że do śmierci mo-
gło dojść z powodu wycieńczenia 
organizmu. 
Prokuratura już potwierdziła, że 
wizyty dzieci u 69-letniej kobiety 
były rzadkie. Wiadomo również, 
że kobiecie czasami pomagali są-
siedzi. Robili zakupy, przynosili 
jedzenie. – Pewne okoliczności 
już są nam znane – mówi pro-
kurator Łukasiewicz. – Dwa-trzy 
tygodnie temu kobieta jeszcze 
chodziła. 
Prokuratura czeka na opinię 
biegłego, który przeprowadził 

sekcję zwłok. Odbyła się w po-
niedziałek. Wstępna opinia wska-
zuje, że powodem śmierci było 
wycieńczenie, na które wpływ 
mogła mieć pewna przyczyna 
medyczna.
Prokuratura sprawdza, czy ktoś 
jest winny tego co się stało. Czy 
za taki, a nie inny stan kobiety 
odpowiadają jej dzieci? Poszu-
kiwane będą odpowiedzi na py-

tania czy o problemach kobiety 
wiedzieli pracownicy MOPS. Nie 
są oni rzadkimi gośćmi w dwóch 
budynkach socjalnych koło „skar-
bówki”.
Dyrektorka Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubinie, 
Stanisława Lewandowska nie 
ujawnia, czy 69-letnia kobieta 
korzystała z pomocy ośrodka. 
Przyznaje jednak, że MOPS ma 
wiele możliwości udzielenia 
wsparcia. – Taka osoba musi się 
jednak zgodzić i chcieć, abyśmy 
mogli jej pomóc – mówi Stanisła-
wa Lewandowska, dyr. MOPS 
w Lubinie. 
Sposobów wsparcia jest wiele. 

O pomoc dla osoby starszej może 
zwrócić się nawet sąsiad – dodaje 
dyrektorka.
Opieka przeprowadza wtedy wy-
wiad środowiskowy i w zależno-
ści od sytuacji ma do dyspozycji 
różnego rodzaju formy pomocy 
– może to być pielęgniarka, fi-
zjoterapeuta, usługi opiekuńcze, 
a jeżeli potrzebna jest opieka ca-
łodobowa po uzgodnieniu z leka-

rzem starsza osoba może zostać 
skierowana do ośrodka opieki. 
Dzisiaj nikt nie chce nikogo oskar-
żać, choć wydaje się, że moralny 
wyrok już został wydany. Bo w bu-
dynku socjalnym padają pytania 
gdzie była rodzina zmarłej…
Andrzej Hap, dyrektor Pogoto-
wia Ratunkowego w Legnicy 
wskazuje na problem braku ro-
dzin wielopokoleniowych. – Zja-
wisko znieczulicy dzieci wobec 
rodziców narasta – mówi dla Pol-
skiego Radia Wrocław. - Zdarza 
się, ze rodzina jest na poziomie 
i to zaskakuje że są takie zanie-
dbania nad rodzicami. Był przy-
padek ze syn symulował chorobę 

matki. Kiedy okazało się, że nic 
jej nie jest odwieźliśmy kobietę 
do domu, zastaliśmy zamknięte 
drzwi. Egoizm do potęgi – mówi 
dyrektor pogotowia. A trzeba 
przyznać, że wie co mówi, bo na 
święta do szpitala, jak do darmo-
wej przechowalni, trafia znacz-
nie więcej starszych osób niż po 
świętach.

Piotr Krażewski

nasze sprawy

Prokurator
na tropie

Lekarz pogotowia ratunkowego:

– To było jak na filmie z Oświęcimia,

kości obciągnięte skórą.

Prokuratura wyjaśnia,

czy ktoś zawinił,
że 69-letnia kobieta

zmarła z wycieńczenia.

Kiedy umierała
ważyła …30 kilogramów.

Lekarz
w szoku

Dzisiaj nikt nie chce nikogo

oskarżać, choć wydaje się,

że moralny wyrok

już został wydany.

w budynku socjalnym

padają pytania gdzie była

rodzina zmarłej…
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KGHM Polska Miedź wśród najatrakcyjniejszych pracodawców.

Biegu Piastów u prezesa KGHM.

promocja

Ogłoszenia
drobne
Ty wpisujesz.
My drukujemy.
Warunkiem publikacji jest 
maksymalna ilość do 160 znaków 
lub do 20 słów. Ogłoszenia za 
długie będą skracane.
www.lubinextra.pl

Usługi
DACH-SERWIS
Montaż więźb dachowych, kom-
pleksowe krycie dachów (da-
chówka ceramiczna, dachówka 
cementowa, blachodachówka, 
papa), montaż okien dachowych 
oraz solarów, montaż systemów 
komunikacji dachowej, systemów 
odgromowych, systemów prze-
ciwśniegowych, orynnowanie 
obiektów. Wszelkiego rodzaju 
wykończenia (blacharskie), wy-
konywanie podbitek dachowych, 
opierzenia kominów, ocieplenia 
poddaszy, czyszczenie dachówek, 
tel. 788 095 293

REMONTY
NAJTANIEJ W LUBINIE
Kompleksowe remonty domów, 
mieszkań, biur. szybko, fachowo, 
solidnie. Umowa i gwarancja! Za-
dzwoń to się opłaca. Wiele osób 
skorzystało z moich usług i nie ża-
łuje wyboru, tel 665 320 143

Praca
Szukam pracy dorywczej. Ręcz-
nie prasowanie koszul lub mycie 
okien i sprzątanie babcinym spo-
sobem. Podejmę opiekę nad star-
szą osobą, posiadam doświadcze-
nie, tel. 530 759 144

Sprzedam
Nagrywarka 24x internal dvd/cd 
Rewriter nowa nie używana, cena 
50zł, tel. 721-604-562

Warto inwestować w imprezy, 
w których bierze udział szeroka 
rzesza ludzi taka dewizę uznaje 
Polska Miedź. Jak się okazuje mię-
dzynarodowe zawody koło Szklar-
skiej Poręby zgromadziły nie tylko 
zawodowców, ale i liczna grupę 
pasjonatów narciarstwa biegowe-
go z KGHM. - Startuję od drugiego 
Biegu Piastów, czyli od 1977 roku. 
Zaliczyłem już ponad 30 edycji. 
W 1977 roku z kombinatu było 20 
autobusów – wspomina Witold Or-
tyński, ratownik ZG rudna.
Dla uczestników Biegu Piastów, 
narciarstwo biegowe jest nie tylko 
sportem, ale także sposobem na 
życie. - Pracuję na C 20 na froncie 
robót, jeżdżę maszynami ciężki-
mi – mówi Stanisław Michajluk, 
operator maszyn ciężkich w ZG 
Rudna. - Sport to więc dla mnie 
sposób na odstresowanie. W tego-
rocznym biegu Piastów pokonałem 
26 km klasykiem i byłem pierwszy 
z KGHM!
Zawodnicy Polskiej Miedzi korzy-
stając z okazji spotkania z preze-
sem, poprosili go o stroje, które wy-
różniałyby ich podczas biegów na 
Polanie Jakuszyckiej i promowały 
rodzimą firmę. Pojawiła się również 
kwestia domku, który byłby bazą 
podczas zawodów. Prezes Herbert 
Wirth, zadeklarował, że w przy-
szłym roku zawodnicy KGHM 
będą mieli własny domek. Jest już 
pomysł na jego nazwę – „Wirthual-
ny domek KGHM.

Wydarzenie poprowadziła 
znana dziennikarka i laureat-
ka wielu nagród publiczności 
– Monika Richardson. W kul-
minacyjnym momencie, goście 
poznali wyniki badań na te-
mat employer brandingu oraz 
firmy, które zostały wskazane 
przez badanych jako najbar-
dziej atrakcyjni pracodawcy. 
Zaprezentowana dwudziestka 
została wyłoniona spośród 150 
największych przedsiębiorstw 
działających na naszym rynku, 
na podstawie głosów potencjal-
nych pracowników.

Sondaż został przeprowadzo-
ny w listopadzie ubiegłego 
roku pośród 7000 potencjal-
nych pracowników. Obejmuje 
takie aspekty zatrudnienia, 
jak innowacyjność, przyjazna 
atmosfera pracy, zapewnienie 
wsparcia w postaci szkoleń czy 
korzystne warunki finansowe. 
Wyniki pokazywały jednocze-
śnie, które czynniki są najistot-
niejsze dla pracowników przy 
wyborze przyszłego praco-
dawcy. Wynagrodzenie było 
drugim czynnikiem wyboru 
pracodawcy.

Najlepsi z najlepszych

Nie samą pracą…

W wynikach Randstad Award 
największego na świecie 

badania pracodawców, w polskiej 
edycji, KGHM znalazł się na 

piątym miejscu! Uroczysta gala 
odbyła się w piątek w Warszawie 
w Centrum Olimpijskim. To druga 

edycja projektu, wyłaniającego 
najatrakcyjniejszych 

pracodawców w Polsce.

O sukcesach sportowych, aktywności fizycznej i pasjach rozmawiano w czasie 
spotkania zawodników i zarazem pracowników KGHM, którzy zmierzyli się z Polaną 
Jakuszycką.

fot. www.bieg-piastow.pl
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Początek pojedynku to bój o to, 
kto jest faworytem. Do 10. minu-
ty rywalizacji, kibice oglądali na 
tablicy festiwal wyników remiso-
wych, 1:1, 2:2 czy 5:5. Podopieczni 
Jerzego Szafrańca przejęli inicja-
tywę po kwadransie gry i osta-
tecznie wygrali pierwsza połowę, 
17:14.
W drugiej partii Nielba zaczęła 

odważniej atakować pole karne 
Adama Malchera. Bardzo szybko 
okazało się, że finał tego pojedyn-
ku może być dla miedziowych 
negatywny. Faktycznie, na kilka 
minut przed końcem spotkania, 
czteropunktowa przewaga mie-
dziowych zmalała do jednego 
oczka, a po chwili to Wągrowiec 
prowadził, 30:29. Lubinianie mieli 

w końcowych sekundach jeszcze 
rzut wolny, po którym wpadała 
bramka, ale sędziowie uznali, że 
stało się to po końcowej syrenie.  
W przyszłym tygodniu, ekipa Je-
rzego Szafrańca podejmie Warmię 
Anders Group Społem Olsztyn.

Zagłębie Lubin: Malcher, Świr-
kula - Orzłowski, Stankiewicz, 

Gumiński, Rosiek, Paweł Adam-
czak, Kozłowski, Szymyślik, Piotr 
Adamczak, Paluch, Starzyński. 

Nielba Wągrowiec: Konczewski, 
Kubiszewski - Smoliński, Gierak, 
Witkowski, Krajewski, Przysiek, 
Świerad, Białaszek, Płócienniczak, 
Przybylski, Tórz, Widziński, Nie-
wrzawa.

MKS Cuprum Mundo Lubin rundę zasadniczą 
z pewnością zaliczy do udanych. Ekipa Pawła 
Szabelskiego zapewniła sobie utrzymanie w lidze, 
a teraz dobrze rozpoczęła rozgrywki w fazie play-off.

Nie pomógł
atut parkietu

Szczypiorniści walczą, ale tak źle jeszcze nie było.

Ostatni, ostatni!

Po euforii związanej z awansem do 
pierwszej ligi, MKS Cuprum Mundo 
Lubin miało jeden cel – utrzymać się 
w lidze. Zamierzenie to, choć z niema-
łym trudem zostało osiągnięte. Siat-
karze mimo kilku perturbacji, między 
innymi zmianie trenera, pokazali że są 
w stanie utrzymać się w wyższej lidze 
i to nie tylko w ogonie tabeli. 
W fazie play-off przyszło im się zmie-
rzyć na wyjeździe z ekipą Pekpolu 
Ostrołęka, która sezon zakończyła 
jako wicelider zestawienia. Zespół ten 
był pierwszą przeszkodą w drodze do 
zdobycia miejsca w pierwszej czwór-
ce. Podopieczni Pawła Szabelskiego 
do Ostrołęki pojechali bez komplek-
sów i słusznie. Po dwóch ciężkich 
spotkaniach, wygranych 3:1 oraz 3:2, 
do Lubina powrócili niepokonani. To 
jednak nie koniec. Już w najbliższą so-
botę po raz ostatni zetrą się z rywalem 

z Mazowsza. Oby możliwość występu 
przed własną publicznością dodała im 
skrzydeł i przyniosła upragnione zwy-
cięstwo.

Szczypiorniści MKS Zagłębia Lubin w fazie play-out 
w pierwszych dwóch spotkaniach, mają przywilej gry na 

własnym terenie. Taki atut powinien motywować. Na 
początku tak było, ale skończyło się porażką.

Beniaminek spełnił oczekiwania kibiców.

Teraz walczy o więcej.
Polacy już oswoili się z nordic walking. Teraz mogą

rywalizować z najlepszymi chodziarzami z całego świata.

Walada i Stepień
pierwsi
na mecie
Za nami trzeci i ostatni etap elimina-
cyjny Grand Prix Lubina w Nordic 
Walking. 25 marca odbędzie się fi-
nał imprezy na stadionie RCS. Tym 
razem w parku im. Jana Pawła II, 
liczna grupa zapaleńców fińskiej 
dyscypliny sportu, rywalizowała na 
dystansie 5 km.
Jako pierwsza linię mety pokonała Lucyna Stę-
pień z Lubina, druga była Beata Boczar z Zielonej 
Góry, natomiast jako trzecia linię mety minęła 
Agnieszka Świercz ze Ścinawy. Wśród mężczyzn 
pierwszy był Mariusz Walada z Lubina, drugi był 
Marek Drapikowski z Legnicy, natomiast trzeci, 
Leszek Puszkiel z Zielonej Góry.
25 marca na stadionie RCS przy ul. Odrodzenia 
odbędzie się czwarta edycja, a zarazem finał III 
Grand Prix Lubina w Nordic Walking. Początek 
o godz. 11.00. 

Paweł
Szabelski
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Sytuacja Zagłębia w tabeli wygląda już nieco lepiej.

Takiego wyniku nie spodziewali się chyba nawet najwięksi 
optymiści. Pretendent do tytułu mistrzowskiego zmierzył się 
z ekipą ze strefy spadkowej. Ten pojedynek Goliata i Dawida 
zakończył się zasłużonym remisem. 

Grali ale nie wygrali
Nie tak chcieli zakończyć 21. kolejkę Superlig Mężczyzn, piłkarze ręczni MKS 
Zagłębia Lubin. Ich sytuacja nie polepszyła się i mogą grać w fazie play-out, 
a nie w wymarzonych play-offach.

- Co z tego, że graliśmy dobrze, 
jak nie potrafiliśmy wygrać tego 
spotkania. Jeszcze dużo musi-
my się nauczyć – skomentował 
pojedynek derbowy, Zbigniew 
Markuszewski, trener SPR Chro-
bry Głogów. Podobnie myśleli 
zresztą gospodarze spotkania, 
MKS Zagłębie Lubin. Początek 
rozgrywki nie zapowiadał jednak 
takiego końca. Pierwszą bramkę 
zdobył Piotr Adamczak. Szybko 
jednak goście zremisowali i sami 
objęli prowadzenie po pięciu mi-
nutach rywalizacji. Do 22. minuty 
spotkania, miedziowi byli jakby 
zagubieni. Prym wiodła ekipa 
Markuszewskiego. Głogowianie 

prowadzili różnicą dwóch oczek, 
a za chwilę już trzech. Do remisu 
8:8, doprowadził Piotr Adam-
czak. Zagłębie prowadzenie 
objęło dopiero na minutę przed 
końcową syreną. Dał je, Michał 
Stankiewicz. Pomimo starań, do 
przerwy nie udało się utrzymać 
tego wyniku i rywale jeszcze zre-
misowali.
W drugiej połowie zaraz na po-
czątku, bramkę na 14:13 rzucił 
Radosław Fabiszewski. Później 
Głogów ponownie odskoczył 
na dwa oczka. Miedziowi na 
własnym parkiecie wyraźnie nie 
radzili sobie ze skutecznymi roz-
grywającymi SPR-u. Często błędy 

kolegów naprawiał Michał Świr-
kula. Głogowianie też nie byli 
tacy twardzi. Ich bramkarz, Rafał 
Stachera, również miał pełne ręce 
roboty. Na pięć minut przed koń-
cem spotkania, Mikołaj Szymyślik 
dał Zagłębiu prowadzenie, 25:24. 
Taki wynik utrzymał się tylko do 
57. minuty pojedynku, bo wtedy, 
Chrobry doprowadził do remisu. 
Takim też się skończyło. Póki co, 
Głogów ma pewne miejsce w fa-
zie play-off, natomiast Zagłębie 
o ten zaszczyt będzie jeszcze wal-
czyło w Puławach z tamtejszymi 
Azotami. Tylko, że tym razem ich 
przeciwnik to jeszcze wyższa pół-
ka Superligi niż SPR.

Remis z Chrobrym to nie porażka, ale radości nie było.

Niedowierzanie
i szok

Z agłębie zaatakowało już 
na początku spotkania. 
W drugiej minucie do 

strzału przymierzył się Ser-
nas, jednak jak zwykle zabra-
kło wykończenia. Po kilku 
chwilach do akcji ruszył Szy-
mon Pawłowski, ale został 
zatrzymany przez obronę 
Chorzowa. To samo stało się 
z próbą Banasia. Połowa ob-
fitowała w rzuty rożne, jed-
nak lądowały one najczęściej 

na połowie boiska. Porusze-
nie nastąpiło w 37. minucie 
spotkania, kiedy „Niebiescy” 
poprowadzili akcję lewym 
skrzydłem. Długie podanie 
trafiło pod nogi Janoszki, zaś 
ten podał do Zieńczuka który 
pewnym strzałem wpakował 
futbolówkę do siatki Ptaka. 
Ruch Chorzów prowadził 
1:0. 
W drugiej połowie, w 54. mi-
nucie, tak jak na wszystkich 

boiskach Ekstraklasy, uczczo-
no pamięć zmarłego Włodzi-
mierza Smolarka. Wszyscy 
kibice i pracownicy klubu 
powstali, aby należycie oddać 
pokłon dla słynnego piłkarza. 
Kilkadziesiąt sekund później, 
jeszcze stojący kibice, ogląda-
li wspaniałą szarżę miedzio-
wych. Na prawej stronie zna-
lazł się Łukasz Hanzel, który 
zdecydował się na strzał z dy-
stansu. Jak się okazało decyzja 

była słuszna, bo doprowadził 
do remisu, 1:1. 
Do końca spotkania oba ze-
społy nie potrafiły już wy-
kończyć żadnej z akcji. Były 
nawet momenty, że piłka po 
prostu uciekała zawodnikom 
spod nóg. Koniec końców był 
remis. Piłkarze Zagłębia liczy-
li na więcej niż tylko punkt 
na własnym terenie, ale remis 
z takim przeciwnikiem nie po-
winien być żadną ujmą. Go-

rzej czuli się goście. - Początek 
nie był łatwy. Zagłębie zagra-
ło ofensywnie sprowadziło 
nas do defensywy, musieli-
śmy sie bronić, trudno było 
nam stworzyć akcje. Bramka 
dla nas była przełomem. Racją 
jednak jest to, że jeśli myślimy 
o mistrzostwie Polski, to ta 
gra powinna wyglądać inaczej 
– powiedział po meczu Wal-
demar Fornalik, trener Ruchu 
Chorzów.
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Im bliżej końca sezonu, tym lepsza gra Zagłębia.

Chcieli postrzelać, na stadiony nie wejdą.

Pseudokibice Widzewa ukarani

Zatrzymani po meczu kibi-
ce mają 25 i 26 lat. W trybie 
przyspieszonym odpowie-
dzieli przed sądem w Lubinie 
za odpalenie rac świetlnych 
na stadionie, co jest zabro-
nione. Do zdarzenia doszło 
w czasie piątkowego spotka-
nia KGHM Zagłębie Lubin 
z Widzewem Łódź. Po odpa-
leniu świec funkcjonariusze 
rozpoczęli identyfikację osób 
odpowiedzialnych za posia-
danie i odpalenie materiałów 
pirotechnicznych. Było to 
możliwe dzięki systemowi 

monitoringu działającemu na 
stadionie. 
Zatrzymani kibice to 
mieszkańcy województwa 
łódzkiego. Sąd ukarał ich 
grzywnami po 2800 zł oraz 
dwuletnimi zakazami stadio-
nowymi. Grzywnę w wyso-
kości 1800 zł otrzymała też 
kobieta z województwa ma-
łopolskiego, która próbowała 
wnieść na stadion środki piro-
techniczne. Kobieta ma 29 lat. 
Sąd wobec niej również zde-
cydował o dwuletnim zakazie 
stadionowym. 

Grzywny 1800 zł i 2800 zł oraz dwuletnie 
zakazy stadionowe dostało trzech kibiców 
Widzewa Łódź. Na Stadionie Zagłębia 
odpalali race świetlne.

Narobiliśmy
bałaganu
To był mecz, o jakim kibice Zagłębia marzyli od dawna. 
Po dwóch remisach i podziale punktów przyszła pora na 
zwycięstwo. Miedziowi w niezłym spotkaniu pokonali 
Widzew Łódź. Zdobywcą gola był Costa Nhamoinesu.

G oście rozpoczęli dość agre-
sywnie. Widzew nie pozwalał 
sobie odebrać piłki, a począt-

kowo zagubieni piłkarze Zagłębia 
tracili futbolówkę na rzecz przy-
jezdnych. O ile jednak tracili o tyle 
nie pozwolili przeciwnikowi na 
zbyt wielkie manewry na naszej 
połowie. Obrona była skuteczna, 
a kiedy Widzew zbliżał się do pola 
karnego szybko tracił możliwość 
kontynuowania ataku. 
Po kwadransie spotkania podopiecz-
ni Pavla Hapala zaczęli częściej 
nacierać na pole karne Widzewa. 
Ataki dobrze się zaczynały, ale bra-
kuje im jeszcze wykończenia – do-

słownie ostatniego kopa na bramkę 
przeciwnika. Powiedzmy szczerze 
nasze Zagłębie tak sobie poczyna-
ło na polu przeciwnika, że bramek 
mogło być kilka. W drugiej poło-
wie Widzew kompletnie się zagubił 
i został zepchnięty do obrony. Nasi 
piłkarze atakowali, nie odpuszczali. 
W zespole po raz kolejny było widać 
wolę walki. Kiedy prawdopodob-
nie wszyscy myśleli już, że kolejny 
mecz Zagłębia zakończy się remisem 
i podziałem punktów, w 93. minucie 
stało się coś, co zmieniło wynik spo-
tkania. Po rzucie wolnym, który eg-
zekwował Szymon Pawłowski, piłka 
trafiła w środek pola karnego gości. 

Tam ląduje w nogach Costy, a ten 
posłał ją do siatki Macieja Mielcarza! 
Na stadionie radość, wrzawa, kibice 
ściskają się wzajemnie ze szczęścia. 
Zdobyta bramka jest bowiem z ka-
tegorii „złotych bramek” Może to 
być bramka, która zapoczątkuje od-
rodzenie się silnej drużyny grającej 
w Ekstraklasie, a nie pierwszej lidze. 
Zagłębie dziś do swojego konta do-
daje zasłużone trzy punkty i po 22. 
kolejkach znajduje się na 13. miejscu 
tabeli.
Radosław Mroczkowski, trener 
Widzewa Łódź - Chciałem pogra-
tulować Zagłębiu. Nam brakowało 
jakości w grze, sami narobiliśmy so-

bie bałaganu. Ta sytuacja na końcu. 
Jeżeli zespól nie potrafi zapanować 
na tym co się dzieje na boisku, to tak 
się kończy jak się skończyło. Do prze-
rwy mogliśmy lepiej poukładać grę. 
Można powiedzieć, ze zagraliśmy 
bardzo słabe spotkanie w drugiej po-
łowie. Na pewno gdzieś tutaj w dru-
giej części, jest dla mnie zagadką, że 
potrafiliśmy stworzyć akcję, a nie po-
trafiliśmy jej wykończyć.
Pavel Hapal, trener KGHM Zagłębia 
Lubin - Jestem zadowolony z wyni-
ku. Z gry… w pierwszej połowie już 
nie. Zaczęliśmy bardzo nerwowo, 
traciliśmy dużo piłek. Tak nie grali-
śmy wiosną w żadnym spotkaniu – 

czy to z Wisłą czy z Ruchem. W dru-
giej było lepiej i z tego możemy być 
zadowoleni. Mieliśmy więcej z gry, 
walczyliśmy o piłkę. Wygrywaliśmy 
pojedynki indywidualne i w efekcie 
po 90. minucie zdobyliśmy gola. To 
bardzo ważne punkty. Choć mamy 
świadomość, że ta wygrana jest 
ważna, to przed nami jeszcze osiem 
kolejek. Każda z nich będzie równie 
ważna jak to zwycięstwo. W każdym 
meczu musimy znów walczyć. Trze-
ba powiedzieć jedno - dzisiejsze zwy-
cięstwo bardzo nas podbudowało.

KGHM Zagłębie Lubin 1:0 Widzew 
Łódź.
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stwo

kationu
pasożyt
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

rozrywka

Horoskop Krzyżówka nr 15 z biletem do kina

Na rozwiązanie czekamy do 6 kwietnia 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 za rozwiązanie krzyżówki z numeru 14. – bilety do kina – otrzymuje Pan Rafał Zdunek z Lubina. Gratulujemy!

Baran (21.03-20.04)
Spokój i zadowolenie odczujesz 
w najbliższych dniach. Ważna jest 
samodyscyplina. Stoicki spokój 
zapobiegnie konfliktom.

Byk (21.04-20.05)
Powiew wiosny odczuwasz bardzo 
mocno. Chce się działać! Sił Ci nie 
zabraknie. Zacznij realizować odkładane 
pomysły. Sukces gwarantowany. 

Bliźnięta (21.05-21.06)
Rodzina i dom są  najważniejsze. 
Nie należy przesadzać z porządkami 
wiosennymi. Warto rozważyć planowana 
inwestycję i ja rozpocząć.

Rak (22.06-22.07)
Potrzeba alienacji nie jest konieczna, 
ale musisz zastanowić się nad tym co 
robisz. 

Lew (23.07-23.08)
Nie podejmuj ryzykownych decyzji. 
Przeczekaj trudny moment, a trudności 
odejdą w zapomnienie. Nie przesadzaj 
z imprezami.

Panna (24.08-22.09)
To nie będą najlepsze dni. Nawet 
sumienność nie pomoże w krytycznej 
ocenie szefa. Trzeba cierpliwości.

 

Waga (23.09-23.10)
W marcu jak w garncu i w Twoim 
przypadku tak będzie w uczuciach. 
Potrzebujesz akceptacji, czułości 
i szacunku. To dobry czas na miłość.

Skorpion (24.10-22.11)
Trzeba solidnie pracować, aby były 
efekty i nagrody. Wszystko masz 
w zasięgu ręki. Czy to wykorzystasz 
zależy tylko od Ciebie. 

Strzelec (23.11-21.12)
Nerwus z Ciebie. Popracuj nad swoimi 
wadami, a przyczyny porażek odejdą 
w zapomnienie. Szukaj pocieszenia 
u przyjaznej duszy.

Koziorożec (22.12-20.01)
Przed Tobą decyzje, które odwlekasz. 
Trzeba doprowadzić do rozstrzygnięć. 
Możliwe są straty i zyski. Wybieraj 
mądrze. 

Wodnik (21.01-19.02)
Codzienność i normalność zadomowią 
się w najbliższych dniach. Potrzebna 
będzie wytrwałość aby nie wpaść 
w monotonię i trudności.

Ryby (20.02-20.03)
Na wyżyny swoich możliwości raczej 
Ryby się nie wzbiją. Wiosna rozleniwia 
a budząca się przyroda spowoduje 
rozleniwienie.

Nawiązując do wiktoriańskiego klimatu filmu – nie zapomnijmy o kapeluszach!
Opis filmu: Film, którego akcja osadzona jest w epoce wiktoriańskiej, z czołówką angielskich aktorów 
w obsadzie (Jonathan Pryce, Hugh Dancy, Rupert Everett, Maggie Gyllenhaal) opowiada historię mło-
dego lekarza - idealisty, Mortimera Granville’a (Dancy), który usunięty ze szpitala za zbyt postępowe 
poglądy na higienę, znajduje posadę u wybitnego londyńskiego specjalisty chorób kobiecych (Pryce). 
Jego zadaniem jest leczyć kobiety z tytułowej histerii, stosując masaż relaksujący, doprowadzający je do 
„paroksyzmów skurczy”, który w efekcie przynosi im odprężenie. Zakochuje się w córce swego szefa 
(Maggie Gyllenhaal), wyzwolonej sufrażystce i idealistce. 

Bilety już w sprzedaży! Cena: 23 zł. 
Więcej szczegółów na stronie: www.helios.pl

Wiosenne wibracje
z Kinem Kobiet!
Drogie Panie uczcijmy początek kalendarzowej wiosny z Kinem Kobiet! 
29 marca szykujemy dla Was moc atrakcji! Od godziny 18.00 zapraszamy 
na pyszny poczęstunek serwowany przez restaurację Efez w holu kina. 
Tuż przed seansem konkursy i wspaniałe nagrody. Na deser komedia 
pt. „Histeria. Romantyczna historia wibratora”.Aby nasz wieczór stał 
się jeszcze bardziej udany zapraszamy po seansie na lampkę wina do 
restauracji Le Cafe!


