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Kierownik skazany,
prezesi niewinni, ale...

str. 6

To zapewne nie koniec sprawy MPWiK.
Prokuratura zapowiada apelację.
Po czterech latach procesu wreszcie
zapada wyrok.

PRACUJEMY W ŚWIĘTA
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Rover wjechał w mercedesa na 
skrzyżowaniu ulic KEN i Paderew-
skiego. Nikomu nic się nie stało.
Do zdarzenia doszło przed 
siódmą rano. Rover jechał od 
skrzyżowania z ul. Sikorskiego, 
a mercedes drogą nr 3 w kierunku 
Legnicy. - Nie działały światła. 
Zagapiłam się i uderzyłam w tego 
busa – powiedziała nam młoda 
kobieta. 
W zderzeniu nikomu nic się nie 
stało. Na skrzyżowaniu przez kil-
kadziesiąt minut były utrudnienia 
w ruchu. Kierowcom w pokonaniu 
skrzyżowania pomagali policjanci 
kierujący ruchem.

Kolizja na KEN

Włamał się do 
samochodu i ukradł 
radio. Kiedy wpadł 
w ręce policji 
miał blisko 3 
promile alkoholu 
w organizmie. 

W ubiegły wtorek późnym wie-
czorem policję o włamaniu do 
samochodu poinformował jego 
właściciel. Samochód był zaparko-
wany w okolicach szpitala. Przybyli 
na miejsce policjanci, dowiedzieli się 
jak wygląda sprawca włamania i roz-
poczęli jego poszukiwania. Długo to 
nie trwało. Złodziej był niedaleko. 

Okazało się, że jest kompletnie 
pijany. Badanie wykazało u niego 
prawie 3 promile alkoholu. 
Z relacji właściciela samochodu 
wynika, że kiedy przebywał w po-
czekalni szpitala zauważył kręcącego 
się przy samochodach mężczyznę. 
Po chwili usłyszał huk tłuczonego 
szkła. Gdy dotarł do swojego auta 
w środku nie było już radia. 
Złodziejem okazał się 30-letni 
mieszkaniec powiatu jaworskiego. 
Za swój czyn odpowie przed sądem. 
Za włamanie i kradzież może mu 
grozić nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(pit) �

10 000 na DOWÓD OSOBISTY dla

 

KREDYTY
super promocje

SKUP AUT 788-345-470
KUPIĘ KAŻDE AUTO

OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE

PROFESJONALNA WYCENA,LEGALNIE! 

24hNAJLEPSZE
CENY NA RYNKU

Ukradł radio

r e k l a m a

Do tragicznego 
w skutkach wypadku 
doszło w ubiegły 
poniedziałek około 
południa na drodze 
krajowej nr 3, na 
odcinku leśnym 
między zjazdem 
na Gorzelin, 
a Chróstnikiem. 

W wyniku wypadku, na miejscu 
zginęła 21-letnia mieszkanka 
Lubina – informuje Jan Pociecha, 
oficer prasowy lubińskiej policji. 
Niestety ani policjant, ani prokura-
tor obecni na miejscu nie potrafili, 
albo nie chcieli powiedzieć nam 
przypuszczalnego przebiegu 
wypadku. Nie chcieli powiedzieć 
nawet z jakich kierunków jechały 
poszczególne, a biorące udział 
w wypadku samochody.
Relację usłyszeliśmy od jednego 
z uczestników wypadku - Je-
chaliśmy z kolegą w kierunku 
Legnicy – relacjonuje kierowca 
volkswagena transportera (na 
szczecińskich tablicach), należą-
cego do jednej ze spółek z grupy 
PKP. - Wydaje mi się, że ten peu-

geot, który jechał z naprzeciwka, 
jechał za szybko. Na zakręcie 
zaczęło nim rzucać. Mogłem 
tylko hamować. Potem poduszka 
strzeliła mi w twarz. 
Peugeot (zarejestrowany w powiecie 
wągrowieckim w Wielkopolsce) 
uderzył w volkswagena bokiem od 
strony pasażera. Niestety mimo te-
go, że zamortyzowało to uderzenie, 
niewiele jednak pomogło kierującej. 
Na zakończenie zderzenia, peugeota 
306 uderzył jeszcze mercedes vito 

(zarejestrowany w powiecie wolsz-
tyńskim), którym podróżowało 
dwóch mężczyzn, a jechali tak samo 
jak peugeot – w kierunku Lubina.
Bilans wypadku jest tragiczny - na 
miejscu zginęła młoda kobieta. 
Do szpitala trafili mężczyźni 
jadący volkswagenem. Kierowca 
po opatrzeniu w szpitalu został 
zwolniony i wrócił na miejsce 
zdarzenia. Natomiast dwaj 
mężczyźni z mercedesa wyszli 
z opresji niemal bez szwanku.

Na miejscu pracowała grupa 
dochodzeniowo-śledcza, proku-
rator i policjanci z wydziału ruchu 
drogowego, a także biegły, który 
ma ocenić przyczyny śmiertelnego 
wypadku.
Warunki panujące na drodze nie 
były najlepsze. Był duży ruch 
i padał deszcz. Trójką między 
Lubinem, a Karczowiskami nie 
można było jechać przez niemal 
cztery godziny.

Piotr Krażewski �

Młoda kobieta zginęła na miejscu w czołowym zderzeniu,
po tym jak prowadzone przez nią auto wpadło w poślizg.

Śmiertelnie
koło Gorzelina



Lubimy jeść 
smacznie, 
przykładamy wagę 
do tego, by wiedzieć 
co jemy. Staramy 
się, by znalazły się 
na naszych stołach 
najlepsze wędliny 
przypominające 
smakiem dom 
rodzinny.

 Taką filozofią kieruje się rodzinna 
Firma Zyguła. Świeże mięso i wę-
dliny zdobywają kolejne nagrody, 
ale najważniejsze jest to, że zdobyły 
uznanie Klientów. To także Firma 
z olbrzymim doświadczeniem. 
Od 20 lat niezmiennie produkuje 
tradycyjne polskie wyroby. Za-
wsze w oparciu o zasadę, że każda 
receptura na dobrą kiełbasę składa 
się z przypraw, mięsa, wiedzy 
i szczypty tradycji.

- Nasze wędliny tworzymy 
z miłości dla rodzinnej tradycji 
i z poszanowania staropolskich 
receptur. Tacy jesteśmy My i taka 
jest nasza Firma – mówi Anna 
Zyguła, Właściciel.
Kupowanie żywności, o której 
wiemy skąd pochodzi oraz z jakich 
surowców jest zrobiona to coraz 
modniejsze zjawisko. Konsumenci 
coraz częściej przedkładają jakość 
nad cenę produktu. 
Dobry surowiec, pochodzący 
zarówno od krajowych, jak i zagra-
nicznych dostawców, jest prioryte-
tem. Dostawcy podlegają surowej 
ocenie jakościowej. Wybierani 
są na podstawie opinii rynkowej 

i kryteriów jakościowych. Firma 
jest prowadzona zgodnie z najwyż-
szymi normami unijnymi. W  2013 
roku przeszła pomyślnie proces 
certyfikacji systemów IFS i BRC. 
Kontrole certyfikujące to proces 
ciągły w Firmie. 
Firma Anny i Grzegorza Zygułów 
konsekwentnie trzyma się zasady 
- jakość przede wszystkim.  To  jest 
bowiem wartość, którą doceniają 
Klienci i fachowe gremia. Zarówno 
przedsiębiorstwo, jak i produkty 
firmy Zyguła są laureatami wielu 
konkursów ogólnopolskich. W tym 
m.in. jest trzykrotnym laureatem 
Złotego Medalu Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. W 2010 
roku nagrodzono szynkę wiejską, 
w 2012 boczek Zyguły, a w 2013 
polską kiełbasę pieczoną.
Szczególnie pieczołowicie przy-
gotowuje się recepturę dla białej 
kiełbasy, która w naszych domach 
jest symbolem Wielkanocnego 
Śniadania. To m.in. właśnie dlatego 
kiełbasa biała została wpisana na 

listę Ministerstwa Rolnictwa jako 
wielkopolski wyrób regionalny.
- Smak naszej kiełbasy to smak 
tradycji. Przygotowywana jest 
z najlepszych gatunków mięsa 
z udziałem najbardziej klasycznych 
przypraw jak: pieprz, majeranek 
i czosnek. Na święta Wielkanocne 
mamy w ofercie białą: parzoną, 
surową i delikatesową – mówi 
Łukasz Zyguła, Prezes Zarządu.
Firma ma charakter rodzinny, 
dlatego tak bardzo ceni sobie fakt, 
że wyroby trafiają w gusta rodzin. 
Oferta jest tak skonstruowana, 
żeby zadowalała każdego. Klient 
może kupić wszystko: od parówek 
dziecięcych, do wędlin opartych na 
recepturach dawnych, które nadają 
niepowtarzalny smak wyrobom 
znanym z produkcji domowej czy 
rzemieślniczej. 
Wędliny od Rodziny dla Rodziny 
to nie tylko hasło, ale wszystko to, 
co najlepsze, najwyższej jakości, 
najsmaczniejsze, najbardziej 
pachnące. 

OR 

Galeria Lubińskie Błonia
zaprasza na zakupy

- Świeżości nam nie brakuje. Panie 
poszukują ostatnio legginsów, 
a w tych mamy duży wybór - skóro-
podobne, ze skórzanymi wstawkami, 
kolorowe i żywe, bo w końcu idzie 
lato więc warto je rozjaśnić. Nasza 
odzież jest bardzo modna. Wśród 
sukienek przeważają ramiączka 
i krótkie długości. Jest sporo ja-
skrawych i ożywiających wzorów,  
trochę w stylu lat 80 – ych. Towar jest 
u nas najtańszy na rynku. Z tego, co 
mówią klienci, nawet tańszy od tego 
na giełdzie. Dla naszych klientów 
przygotowaliśmy specjalne karty. 
Za każde zakupy za 50 zł kupujący 
dostaje pieczątkę, jedenaste na tę 
kwotę są gratis. Karta stałego klienta 
nie ulega przedawnieniu więc każdy 
zbiera swoje punkty tak długo, jak 
mu pasuje. Staramy się dotrzeć do 
każdego klienta dlatego mamy róż-
norodne rozmiary, a z nowościami 
jesteśmy na bieżąco. Powierzchnia 
sklepu jest bardzo duża, a to daje 
klientom swobodę poruszania się. 
Godziny otwarcia są dostosowane 

do wszystkich. W tygodniu od 
poniedziałku do piątku mamy 

otwarte od 10.00 – 19.00, w soboty 
od 10.00 – 16.00. Pomyśleliśmy też 
o tych,  którzy mają czas na zakupy 
tylko w niedzielę. Wtedy mamy 
otwarte od 11.00 – 17.00. Staramy 
się, by asortyment za często się nie 
powtarzał, chyba, ze klienci często 
o coś pytają, wtedy spełniamy ich 
życzenia – zapewnia Agnieszka 
Morawska sprzedawca w Chińskim 
Markecie - Jakość towaru nie odbiega 
od asortymentu z innych sklepów. 
Jeśli coś jest dobrze uszyte, a przez 
klienta traktowane zgodnie z zale-
ceniami metki, może służyć bardzo 
długo. Jeśli zdarzają się reklamacje, 

to oczywiście, że je uwzględniamy. 
Wystawiamy też faktury  – dodaje 
pani Agnieszka. 
Na pierwszym piętrze w Chińskim 
Markecie Galerii Lubińskie Błonia 
ubierze się każdy. Klient znajdzie 
tam wszystko: od bielizny, przez 
odzież i obuwie sportowe aż po 
eleganckie kreacje. Asortyment 
czeka na dzieci, młodzież, panie 
i panów. Oprócz odzieży są za-
bawki, kosmetyki, torby, torebki, 
artykuły gospodarstwa domowego, 
ręczniki, firany i biżuteria. 

Kolorowy i tani
zawrót głowy

Kwiaty, jaskrawe kolory, styl trochę z lat 80-ych, dla pań 
na krótko i na ramiączkach – takie trendy widać na półkach 
i wieszakach Chińskiego Marketu w Galerii Lubińskie 
Błonia. Jak zapewniają klienci, można tam ubrać od stóp 
do głów nie tylko panie. Odzież czeka na całe rodziny.

Zyguła - jakość wędlin 
powszechnie znana
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Kobieta miała właśnie zapłacić 
za rachunki, które dała kasjerce 
w punkcie przy ul. Żurawiej. Wyję-
ła tysiąc złotych i w tym momencie 
nastąpił atak. Złodziej wyrwał 
kobiecie z rąk pieniądze. Udało mu 
się z tysiąca wyszarpać 800 zł.
Oficer prasowy lubińskiej policji 
Jan Pociecha, potwierdza, że takie 
zdarzenie miało rzeczywiście miej-

sce jednak kiedy dopytywaliśmy go 
o szczegóły nie potrafił powiedzieć 
nic o sprawcy. – Trwają jeszcze czyn-
ności w tej sprawie - usłyszeliśmy. 
Mężczyzna miał kaptur na głowie. 
Z informacji DLU24.pl wynika, że 
napastnik był szczupłej budowy 
ciała i ubrany na sportowo – do-
wiedzieliśmy się na miejscu.

(inf) �

O referendalnym 
sukcesie trudno tu 
mówić, ale trzeba 
przyznać, że ci co 
chcieli zabrać głos 
w sprawie czołgu, 
to na burmistrzową 
ankietę 
odpowiedzieli.

Można też przyjąć, że pozosta-
łych mieszkańców Ścinawy 
temat nie interesuje. Na ankietę 
odpowiedziało 739 mieszkańców 
Miasta i Gminy Ścinawa – tyle 
wypełnionych druków wróciło 
do urzędu. Ważnych głosów było 
552 łącznie. W sumie 85,14% 
wypowiadających się w sprawie 
czołgu, czyli 470 mieszkańców 

uważa, że czołg powinien zostać 
tam gdzie jest. Tylko 14,86% (82 
głosy) mieszkańców jest za jego 
przeniesieniem. W urnie było 187 
głosów nieważnych dowiadujemy 
się ze strony internetowej Urzę-
du Miasta i Gminy. O sprawie 
pisaliśmy w artykule „Czołg do 
usunięcia?”

(pit) �

Bezczelny rabuś Koniec sprawy czołgu?
Napadł na 
kobietę, kiedy ta 
miała płacić za 
rachunki. Szok 
jest tym większy, 
że do napadu 
doszło w punkcie 
kasowym, a nie 
na ulicy.

Od dwóch lat na linii Lubin, 
gmina Lubin iskrzy. Przyczyną 
są kolejne konflikty wywoływane 
przez prezydenta Lubina. Samo-
rządowcy z gminy stanowczo 
reagowali na zaczepki miasta, ale 
nie robili tego w sposób bezczelny. 
Cały czas spokojnie podkreślali, 
że nie zależy im na wojenkach a na 
dobrosąsiedzkiej współpracy, któ-
rej niestety za trwającej obecnej 
kolejnej kadencji Raczyńskiego 
ze strony miasta najzwyklej 
brakuje. Przykładem może być 
wspólna oświata, która przestaje 
być wspólna, czy konflikt zwią-
zany z połączeniem miasta i wsi 
w jedną gminę.
Miasto przez prezydencką wojen-
kę ma problem. Zmniejszyła się 

i nadal będzie zmniejszała liczba 
uczniów w gimnazjach. Nie jest 
wykluczone, że gmina zrobi to 
samo również w przypadku dzieci 
ze szkół podstawowych. Miasto 
ma kłopot, bo jego mieszkańcy 
wybierają spokój na terenach 
wiejskich. W ostatnich latach 
z Lubina „uciekło” pod miasto 
około 10 tys. osób. To dla Lubina 
kolejny kłopot, bo maleją wpływy 
podatkowe. Nie jest wykluczone, 
że będą malały nadal, gdyż gmina 
wiejska zachęca, tych, którzy 
jeszcze nie zameldowali się pod 
miastem, aby to uczynili. - Bar-
dzo chcemy, aby mieszkańcy, 
którzy mieszkają u nas, a są 
jeszcze zameldowani w Lubinie 
dopełnili formalności – mówi 

Janusz Łucki, rzecznik gminy 
Lubin. Urzędnik przyznaje, że 
nie ma tu żadnych podtekstów 
bo chodzi o podatki. - Zachęcamy 
też tych, którzy szukają dla siebie 
nowego miejsca do osiedlania się 
w przyjaznej i otwartej gminie 
pod Lubinem.
Kampania gminy prowadzona 
jest pod hasłem „Twój sąsiad 
już tam jest”. Poza internetową 
promocją walorów otaczającego 
Lubin samorządu, duża reklama 
pojawiła się również na budynku 
przy ul. Kościuszki. Widać ją 
doskonale ze skrzyżowania kiedy 
skręcamy w prawo do Urzędu 
Miejskiego, lub w lewo do Sta-
rostwa Powiatowego. 

(pit) �

Promują przyjaźń i dobre relacje i reklamują się na oku miejskich urzędników

Twój sąsiad już tam jest
Przedstawiciele gminy wiejskiej mają dość negatywnej kampanii serwowanej przez prezydenta Lubina pod ich 
adresem. Zachęcają lubinian do osiedlenia się w prawdziwym domu. Zmianę adresu promują hasłem Zamieszkaj 
w gminie wiejskiej – twój sąsiad już tam jest...

r e k l a m a
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Rodzina 
z niepełnosprawnym 
dzieckiem w Polsce 
musi radzić sobie 
praktycznie sama.

Dofinansowanie do niezbędne-
go sprzętu ze strony instytucji 
państwowych np. wózka inwa-
lidzkiego jest nikłe. Tymczasem 
niepełnosprawne dziecko wymaga 
stałej opieki i jeden z rodziców 
przeważnie musi zrezygnować 
z pracy. Często niepełnospraw-
ne dzieci wychowują samotne 
matki i tu sytuacja staje się często 
tragiczna.
Można tu podać przykład z Lu-
bina, gdzie wózek dla Ali pod-
opiecznej Fundacji „Na ratunek 
dzieciom z Dolnego Śląska”, która 
cierpi na dziecięce porażenie mó-
zgowe, niedowład kurczowy dwu-
stronny, małogłowie, oczopląs 
oraz epilepsja, kosztował 10,8 tys. 

zł., NFZ i PCPR przeznaczyły na 
jego zakup 5,4 tys. zł, resztę w ub. 
roku pokryła fundacja. Niedługo 
dziewczynka wyrośnie z wózka  
i potrzebny będzie nowy. Tym-
czasem mama Ali wychowuje ją 
sama, a dziewczynka potrzebuje 
całodobowej opieki
Fundacja na ratunek dzieciom 
z Dolnego Śląska powstała sześć 
lat temu. Opiekuje się 40 dziećmi 
z Dolnego Śląska. Tylko z samego 
Lubina i okolic jest 7 podopiecz-
nych. Obecnie fundacja wchodzi 
w nowy obszar pomocy chorym 
dzieciom z rodzin patologicznych. 
Inspiracją do tego jest przypadek 

8 letniego Mateusza, który miesz-
ka w jednej ze wsi w okolicach 
Lubina. 
Mateusz ma dopiero 8 lat, 
a powiedział „babciu chcę 
umrzeć wcześniej od Ciebie, jak 
umrzesz zostanę całkiem sam, 
nikt nie będzie potrafił się mną 
zaopiekować”. Chłopiec cierpi 
na wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego: Choroba ta jest nieule-
czalna jednak podając regular-
nie leki i stosując odpowiednią 
dietę można znacznie łagodzić 
jej przebieg. Problem polega na 
tym, że w rodzinie występuje 
poważny problem alkoholowy 
przez co Mateuszem i czwórką 
jego rodzeństwa zajmuje się ...82 
letnia Babcia.
Chcesz pomóc to w swoim PIT 
przekaż 1 proc. podatku dla Fun-
dacji: KRS 0000305648
Nic cię to nie kosztuje, a pieniądze 
trafią do potrzebujących

Dzięki unijnemu 
wsparciu uczniowie 
w Zespole Szkół 
Zawodowych 
i Ogólnokształcących 
doskonalą swoje 
umiejętności

W ramach Szkolnego Ośrodka 
Karier realizowane są atrakcyjne 
zajęcia mające na celu wyrówna-
nie szans edukacyjnych uczniów. 
W projekcie bierze udział 20 wy-
chowanków klas gimnazjalnych 
a zajęcia prowadzą wykwalifi-
kowani nauczyciele. Uczniowie 
otrzymali pomoce dydaktyczne, 
które umożliwiają zarówno rozwój 
psychospołeczny jak i doskonalą 
przyszły warsztat pracy uczestni-
ków projektu.
Celem zajęć warsztatowych 
z doradztwa zawodowego jest 
dostarczenie młodzieży wiedzy 

o zawodach. Uczniowie otrzymali 
pakiety materiałów i programy 
multimedialne, dzięki którym na-
uczyciel będzie mógł pomagać im 
w wyborze ścieżki kariery. Podczas 
zajęć komputerowych doskonalone 
są umiejętności wyszukiwania 
i selekcjonowania wiadomości 
oraz opracowywania dokumentów 
aplikacyjnych. Młodzież trenuje 
również swoją pamięć, aby popra-
wić koncentrację.
Program realizowany jest dzięki 
atrakcyjnym pomocom dydaktycz-
nym. Są wśród nich gry dydaktyczne, 
ćwiczenia językowe, ortograficzne, 
a także matematyczne.
Ponadto prowadzone są treningi 
związane z radzeniem sobie w trud-
nych sytuacjach. Tutaj uczniowie 
korzystają z atrakcyjnych kart 
pracy, ułatwiających rozwiązy-
wanie konfliktów, czy  walkę ze 
stresem. 

W ofercie znajdują się również 
zajęcia Szkolnego Dekoratora 
Wnętrz, które m.in. doskonalą 
umiejętności manualne, rozwi-
jają twórczą wyobraźnię, oraz 
pozwalają na poznanie różnych 
technik dekoracji – wyjaśnia Al-
dona Karlak, szkolny koordynator 
projektu. 
Uczniowie pod okiem nauczyciela 
wykonują stroiki, bukiety czy ob-
razy. Szkoła dzięki otrzymanym 
licznym pomocom dydaktycznym 
zyskuje nowy wygląd, gdyż prace 
uczniów prezentowane są w róż-
nych miejscach szkoły. 
Dodajmy, że w ramach projektu 
uruchomiono również „Szkołę 
Twórczego Gotowania”, która 
rozwija zainteresowania kulinarne, 
oraz pomaga uczestnikom w posłu-
giwaniu się sprzętem gospodarstwa 
domowego. 

(inf) �

Przed Piotrem Borysem poważne
decyzje związane z dalsza praca
na rzecz lokalnej społeczności.

Chce wykorzystać swój potencjał

w wyborach samorządowych

Nowe pomoce dydaktyczne pozwalają na lepsze przygotowanie do zawodu Ma 8 lat i myśli o śmierci – dlaczego?

Moja przyszłość
zaczyna się teraz Przekaż swój procent

Koniec
z Brukselą?

Na razie Piotr Borys eurodeputo-
wany z Lubina nie zdecydował, 
czy wystartuje w wyborach sa-
morządowych i będzie ubiegał 
się o mandat radnego w Sejmiku 
Dolnośląskim, czy też rozważy 
objęcie stanowiska prezydenta 
Lubina. W obu przypadkach 
oznacza to, że lubinianin defini-
tywnie rozstaje się z Parlamentem 
Europejskim. Dzieje się tak po 
politycznych przepychankach 
z aferą taśmową w tle i kupowaniu 
głosów w dolnośląskich wyborach 
na szefa PO. Przypomnijmy, że 
szefem dolnośląskich struktur PO 
został wtedy Jacek Protasiewicz – 
dzisiaj najsłynniejszy europoseł, 
który podchmielony nawywijał 
niedawno na niemieckim lotni-
sku, a dzisiaj jest gorącym orę-
downikiem współpracy z ekipą 
prezydenta Wrocławia, a tym 
samym i Lubina. 
Przypomnijmy, że Piotr Borys 
chciał wyjaśnienia sprawy wy-
borów regionalnych, w których 
wygrał Protasiewicz. Nie jest 
tajemnicą, że to wyjaśnienie 
kosztowało go w PO dużo, bo 
choć pracowity i ceniony w eu-

roparlamencie, partia skreśliła 
go z listy wyborczej. Ostatecznie 
prokuratura ku zdziwieniu ob-
serwatorów uznała, że protekcji 
w załatwianiu pracy nie było, do 
korupcji nie doszło, a koleżeński 
sąd partyjny ukarał bohaterów 
afery taśmowej w tym m.in. 
posła Norberta Wojnarowskiego 
naganami.
W kuluarach mówiło się, że Borys 
wystartuje z listy PSL. Lubinianin 
potwierdził, że był kuszony przez 
szefa ludowców, a równocześnie 
wicepremiera, podczas jego 
niedawnej wizyty w Lubinie, ale 
zdecydował, że nie będzie starto-
wał. - Podziękowałem Polskiemu 
Stronnictwu Ludowemu i wicepre-
mierowi, który namawiał mnie do 
startu razem z Europejską Partią 
Ludową, z którą jako Platforma 
Obywatelska wspólnie pracujemy 
w Parlamencie Europejskim. 
Borys do 1 lipca będzie euro-
deputowanym. Potem nie jest 
wykluczone, że ponownie będzie 
pracował na rzecz lokalnej spo-
łeczności, gdyż rozważa start 
w wyborach samorządowych.

(pit) �
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Prezesi MPWiK urzędujący 
Jarosław W. i były wiceprezes 
Mariusz G. z umorzeniami po-
stępowania i niewinni, a były 
kierownik informatyki skazany 
na 4 miesiące więzienia w za-
wieszeniu na dwa lata próby. 
Sąd Rejonowym w Lubinie po 
czterech latach procesu wydał 
wyrok w sprawie strat, które 
poniosło MPWiK w Lubinie.
Gdyby przyjąć dosłownie inter-
pretację sądu można powie-
dzieć, że szkoda wobec MPWiK 
była, ale kwotowo nie zmieściła 
się w skali uznawanej w przepi-
sach prawa za przestępstwo. To 
natomiast oznacza, że oskarżo-
nych należy uniewinnić. 
Sąd przeliczył wartości szkody, 
która miała powstać w wyniku 
działania prezesa MPWiK, jego 
zastępcy oraz kierownika infor-
matyki i kwota tej szkody nie 
jest szkodą wielkich rozmiarów, 
czyli nie przekracza 180 tys. zł. 
Dodajmy, że w międzyczasie 
zmieniły się przepisy co do ści-
gania tego typu przestępstw. 
Teraz odbywa się to na wniosek 
zainteresowanej strony, a nie 
z oskarżenia publicznego, czyli 
prokuratury. W rezultacie teraz 
wnioskodawcą, czyli stroną 
zainteresowaną w tej sytuacji 
powinna być Rada Nadzorcza 
MPWiK powoływana przez 
prezydenta Lubina, którym 
jest Robert Raczyński. Rada 
w piśmie do sądu uznała jed-
nak, że nie będzie wnioskowała 
o ściganie prezesów. Trudno też 
przypuszczać, aby chciała ona 
ścigać „swoich” prezesów.
Przypomnijmy. Prokuratura, 
a jeszcze wcześniej inspektorzy 
NIK wyliczyli, że MPWiK przepła-
ciło za informatyzację spółki 510 
tys. zł, a także przepłaciło za 
zakup sprzętu komputerowego 
o 64 tys. zł. 
Sąd uznał, że nie da się rzetel-
nie ocenić szkód, które miało 
ponieść MPWiK, bo nie było in-
nych ofert na oprogramowanie. 

Ponadto w przypadku sprzętu 
komputerowego sąd uznał, że 
w procesie zamówienia publicz-
nego, zakup został dokonany po 
najniższych cenach, a w spółce 
zastosowano jedną z procedur 
wynikającą z zamówień pu-
blicznych – zapytanie o cenę, 
na bazie którego dokonywano 
najtańszego zakupu.
W przypadku poświadczenia nie-
prawdy do banku, sąd stwierdził, 
że przestępstwo miało miejsce, 
ale z uwagi na niską szkodliwość 
czynu postępowanie umorzył.
Artur P. były kierownik in-
formatyki w MPWiK z części 
zarzutów został uniewinniony. 
Sąd jednak uznał za ewidentne 
związki kierownika z dostawcą 
oprogramowania dla MPWiK 
oraz poświadczenie nieprawdy 
jako szefa komisji przetargowej 

o braku związków z oferentem, 
co było nieprawdą. Były kierow-
nik został skazany na 4 miesiące 
więzienia, w zawieszeniu na 
dwa lata. 
Wyrok nie jest prawomocny. 
Prokuratura zapowiada ape-
lację. Kwestionuje bowiem 
wyliczenia dotyczące szkody 
wykonane przez sąd, na bazie 
których prezesi zostali unie-
winnieni. 

(pit) �

r e k l a m a

z sądowej sali

Szkoda wystąpiła, ale rada Nadzorcza MPWiK nie zamierza drążyć tematu

Kierownik skazany,
prezesi niewinni, ale...

To zapewne nie 
koniec sprawy 

MPWiK. Prokuratura 
zapowiada apelację. 

Po czterech latach 
procesu wreszcie 

zapada wyrok.

Sąd przeliczył wartości szkody, która 

miała powstać w wyniku działania 

prezesa MPWiK, jego zastępcy oraz 

kierownika informatyki i kwota tej szkody 

nie jest szkodą wielkich rozmiarów, 

czyli nie przekracza 180 tys. zł

BANERY  
REKLAMOWE

tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

r e k l a m a

prokuratura zapowiada apelację
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Lecący mieli dużo 
szczęścia. Po upadku 
samolotu nie odnieśli 
poważniejszych 
obrażeń. 

To policyjna maszyna typu lekkie-
go – Aeroprakt 22 o oznaczeniach 
SP-YDU. Wrocławska policja 
otrzymała ją trzy lata temu. Był to 
pierwszy taki samolot w polskiej 
Policji. Z naszych informacji 
wynika, że w sobotni poranek 
22 kwietnia maszyna lądowała 
na lotnisku Aeroklubu Zagłębia 
Miedziowego. Dopiero później 
okazało się, że dolnośląska policja 
prowadziła intensywne działania 
przeciwko złodziejom miedzianych 
katod z przejeżdżających między 
Legnicą, a Głogowem pociągów 
towarowych.
Samolot z pilotującą go kobietą 
i policjantem wspierał działania 
naziemne policjantów. W feralną 
sobotę latał nad okolicami Lu-
bina. 
Samolot spadł na ziemię w odległo-
ści około 5 kilometrów od lotniska 
Aeroklubu. Dosłownie kilkaset 
metrów od zabudowań w podlu-
bińskiej miejscowości Koźlice. 
Samolot spadł między drzewa. Był 
całkowicie rozbity. Pilotowała go 
ciężarna kobieta. Dzisiaj wiadomo 

już, że ani jej, ani dziecku nic nie 
grozi. Nic poważnego nie stało się 
również policjantowi. 
Kiedy na miejsce wypadku przybyli 
dziennikarze, teren upadku samo-
lotu był już wygrodzony taśmą. 
Mimo tego, że do tego miejsca było 
daleko, policja próbowała utrudniać 
pracę dziennikarzom. Kiedy ope-
rator kamery z Telewizji Polskiej 
TVP Info zbliżał się do wygrodzo-
nego terenu, w jego kierunku przez 
las natychmiast biegiem ruszyło 
dwóch policjantów. Pojawia się 
pytanie po co? Kiedy do miejsca 
wypadku zbliżyli się również re-
porterzy Radio Elka i LubinExtra! 
oraz portalu DLU24.pl okazało 
się, że policja zdecydowała się na 

powiększenie terenu, na który nie 
można wchodzić. Błyskawicznie 
rozciągano dodatkowe taśmy prze-
kazując dziennikarzom, że trzeba 
zabezpieczyć teren wypadku. Do 
pilnowania tego terenu - choć 
samolot spadł w innym miejscu 
- skierowano dodatkowych funk-
cjonariuszy. Na miejsce wezwano 
też kolejnych mundurowych. 
Przyjechały kolejne radiowozy. 
Dziennikarze, którzy przybyli na 
miejsce chwilę później nie mogli 
już zbliżyć się do miejsca wypadku 
nawet na kilkaset metrów! 
Aktualnie przyczyny wypadku 
są badane przez speców od 
lotniczych katastrof. Śledztwo 
prowadzi legnicka prokuratura, 

która potwierdziła wcześniejsze 
informacje portalu DLU24.pl, że 
pilotem samolotu była kobieta (27 
l.), która jest pracownikiem cywil-
nym policji. W locie towarzyszył 
jej 33-letni policjant.
Samolot spadł na ziemię z niedu-
żej wysokości w lesie wcześniej 
zahaczając o drzewa – informuje 
Liliana Łukasiewicz, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Legni-
cy. - Natychmiastowej pomocy 
osobom znajdującym się na 
pokładzie udzielili znajdujący 
się w okolicy funkcjonariusze 
lubińskiej komendy. 
Rannych ostatecznie przewiezio-
no do szpitali we Wrocławiu. Po 
wypadku ogólny stan zdrowia 
poszkodowanych był dobry. Po-
ważniejszych obrażeń ciała do-
znała kobieta pilotująca maszynę. 
Obrażenia te jednak nie były na 
szczęście obrażeniami ciężkimi 
i nie zagrażały jej życiu.
Prokuratura przyznaje, że sprawę 
badają również specjaliści z Woj-
skowej Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych z Inspektoratu 
w Poznaniu, a na obecnym etapie 
postępowania nie można odpo-
wiedzieć, czy przyczyną wypadku 
był błąd pilotażu, czy też awaria 
maszyny.

Piotr Krażewski �

Wypadek policyjnego samolotu w Koźlicach koło Lubina

Policja próbowała utrudniać

pracę dziennikarzom? 

Pojawia się pytanie: po co?

Samolot rozbity
o drzewa
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Twoja pomoc to dla mnie szansa na 
zdrowy rozwój, samodzielne i szczę-
śliwe życie. Pragnę móc czerpać z życia 
wszystko to co najlepsze i móc cieszyć 
się nim tak, jak mogą moi rówieśnicy 
i tak jak ty to robisz na co dzień...
Zwracamy się do osób dobrego serca 
o pomoc dla naszego synka Bartosza, 
bo szczęście to znaczy pomóc i spełniać 
marzenia a wesoła twarz dziecka jest 
piękniejsza niż kwiat.
Bartosz urodził się w 2005 roku 
z wadami wrodzonymi i od tego 
czasu przebył wiele operacji. - Jestem 
radosnym chłopcem, kocham świat 
i ludzi. Intensywna rehabilitacja i mnó-
stwo ćwiczeń ruchowych sprawiają mi 
pomoc – informuje Bartosz. - Umiem 
komunikować się ze światem za po-
mocą gestów i wyczytywania z ust. 
Mam problemy z wykonywaniem 
czynności manualne, to jednak bardzo 

się staram wykonywać powierzone 
mi zadania. 
O Bartoszu pisaliśmy w ubiegłym 
roku. Przypominamy o nim również 
dzisiaj. Pomóc mu można w bardzo 
prosty sposób. 
OPP Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „TETRUSEK” 
na rzecz Bartosz 1103 Urda,  KRS: 
0000304472
KONTAKT Z RODZICAMI: ol-
ga1103@wp.pl

Dzięki Twojemu dobremu sercu i wsparciu 
finansowemu mój świat może stać się bardziej wesoły 
i kolorowy – pisze Bartosz.

Przekaż mu 1 procent

To była impreza! 
Na charytatywnym 
koncercie 
organizowanym 
przez wolontariuszy 
z KGHM zabrakło 
miejsc.

Oprócz świetnego koncertu Ani 
Wyszkoni na scenie równie dobrze 
zaprezentowali się górnicy z chóru 
górniczego przy ZG Lubin, schola 
z Oławy i młodzi artyści z Centrum 
Edukacyjno-Muzycznego z Lubina. 
– Prace nad koncertem rozpoczę-
liśmy już w styczniu- mówi koor-
dynator wolontariatu w KGHM 
Bogusław Godlewski. To było dla 
wolontariuszy bardzo poważne 
zadanie. O skali wydarzenia może 
świadczyć fakt, że podczas koncer-
tu zaprezentowało się ponad 130 

osób. Nasi wolontariusze spisali się 
na medal. W organizację zaangażo-
wało się kilkunastu pracowników. 
Znakomicie w roli konferansjera 
sprawdził się pracownik ZG Lubin, 
Janusz Napiórkowski. 
Cel koncertu był szczytny, po raz 
kolejny zbierano pieniądze dla 
chorych dzieci z Jaszkotli. – To 
pierwsza tak duża inicjatywa, którą 
udało nam się zorganizować dzięki 
pomocy KGHM. Liczy się każda 
złotówka, a te pieniądze przydadzą 
się na zakup samochodu do przewo-
zu osób niepełnosprawnych – mówi 
Karolina Mazur z Ośrodka w Jasz-
kotlu. W tym dniu zebrano blisko 
6000 tysięcy zł. Podczas imprezy 
rejestrowano też potencjalnych 
dawców szpiku. Baza powiększyła 
się o kolejne 18 osób. 

(INFO) �

Breslauer Cocktail to grupa 
muzyczna o międzynarodowym 
składzie. Artyści mieszkają we 
Wrocławiu lub są z nim związani 
na co dzień.
Spotkali się w mieście, które stawia 
na otwartość, tolerancję i kulturę. 
W mieście, które jak w soczewce 
skupia wyjątkową historię i tradycje 
kulturalne. Inspiracje czerpią z mu-
zyki, która w latach dwudziestych 
i trzydziestych ubiegłego wieku 
grana była na wielu scenach Europy 

od Paryża do Moskwy. 
Artyści z pietyzmem, ale i z nie-
zwykłą energią, odtwarzają znane 
i lubiane w tamtych czasach me-
lodie, ze szczególnym ukłonem 
w stronę przedwojennego Breslau. 
A wszystko to w konwencji etno-
swingowo-jazzowej z niezwykłym 
głosem wokalistki zespołu Natalii 
Nikolskiej.  W piątek o godz 19. 
wystąpią w CK Muza. Koncert jest 
biletowany. Cena w przedsprzedaży 
25 zł, w dniu  koncertu – 30 zł 

Duża sala kinowa CK Muza wypełniła się po brzegi w kilkanaście minut.

Wolontariusze na medal

Inspiruje ich muzyka lat 20 i 30 od Paryża po Moskwę

Breslauer Cocktail

Czytelnicy 
LubinExtra! 
Dociekali spraw 
technologicznych 
związanych 
z budowaną 
kopalnią Sierra 
Gorda w Chile. 

Zainteresowanie wzbudził ma-
teriał o wybudowanym i odda-
wanym do użytku rurociągu, 
którym tłoczona jest woda. 
Dzisiaj potrzebna jest ona przy 

budowie kopalni. Kiedy zosta-
nie ona uruchomiona będzie 
wykorzystywana w procesie 
technologicznym kopalni. 
Czytelników zainteresowało, 
czy woda jest odsalana. Ja się 
dowiedzieliśmy faktycznie 
zanim trafi ona do kopalni 
jest odsalana. Przypomnijmy, 
że aby przetransportować ją 
do kopalni wybudowano 
140-kilometrowy rurociąg 
wiodący przez pustynie.

(inf) �

Czytelnicy dociekali

Jeszcze
o Sierra Gorda

Lubin jak Wałbrzych?
Taka pokrywa studzienki kanalizacyjnej jest na przystanku przy 
ul. Kościuszki w kierunku os. Przylesie. Czy to pierwsze oznaki 
zbliżenia Lubina do Wałbrzycha? Jeżeli tak to zastanawiający 
jest brak inwestorów w strefie ekonomicznej. Ta w Wałbrzychu 
tętni życiem i intensywnie rozwija się, a w Lubinie nie dzieje 
się nic... 
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Radiowa „Trójka” organizuje 
plebiscyt „Srebrne Usta” wedle 
maksymy: „Mowa jest srebrem, 
a milczenie złotem”. Słuchacze 
od lat wybierają w nim nieba-
nalne wypowiedzi polityków 
kierując się nie tylko tym „co 
kto mówi, lecz także jak to 
robi”. Celne riposty, obrazowe 
porównania, elokwentne figury 
retoryczne okraszone szczyptą 
humoru. Słowem za Słowackim: 
„aby język giętki powiedział 
wszystko, co pomyśli głowa”.
W roku 2013 na miano „Srebr-
nych Ust” zasłużył minister 
rolnictwa Marek Sawicki, za 
proroczą wypowiedź o Kongresie 
Lewicy: „ten krzyk o Kongresie 
przypomina wiosenny przylot 
i darcie się ptaków w kluczach 
na niebie. I żurawie krzyczą 
i gęsi krzyczą. Każdy niby 
w jednym kierunku leci ( c) ale 
tak naprawdę jaja znosić będą 
osobno”.
Nominację do konkursu „Srebrne 
Usta 2012” wywalczył łódzki po-
seł John Godson, relacjonujący 
swoją wizytę w telewizyjnej 
charakteryzatorni: „Gdzieś 
dwa lata temu byłam w TVP na 
program poranny. Wchodzę do 
charakteryzatora i ona przera-
żona. A więc pytam jej: „Czy 
już zrobiła to z Murzynem?”, 
a ona powiedziała: „Nie, tylko 
z mężem”.
W kontekście rosyjskiej inter-

wencji na Ukrainie zawrotną 
karierę na miarę „Złotych Ust” 
robi cięta riposta amerykańskie-
go senatora Johna McCaina. Po 
tym, jak George W. Bush „spoj-
rzał Putinowi głęboko w oczy 
i zobaczył w nich człowieka 
godnego zaufania”, senator 
McCain spuentował: „Ja tam 
widzę tylko trzy litery – KGB”.
Jak na tym tle wypadają języ-
kowe harce lubińskich notabli 
i kto zasłużył na kulturową 
„malinę”? Choć pretendentów 
do tytułu „Miedziane Usta” 
bywało wielu, na pierwsze 
miejsce najlepiej jak umiał 
zapracował prezydent Lu-
bina. Były przeto „bzdety” 
i „bzdury”, „pasożyty” w pa-
rze z „nierobami” i „durne 
uchwały” w sielskiej scenerii 
„czterech krowich cycków 
a nie dziesięciu”. Co gorsza, 
nawet Bogu ducha winni spa-
cerowicze mieliby „wywalić 
bramę” do Parku Wrocławskie-
go. Czemu włodarz, po tym jak 
sam zafundował im remontowy 
maraton, po wielkopańsku „się 
nie dziwi”. 
Wszystkich lapsusów rodzimych 
samorządowców przytoczyć 
nie sposób. Wystarczy jeden. 
Kiedy sąd ukarał sekretarza 
miasta, Lecha Dłubałę, grzyw-
ną w wysokości 100 zł za niele-
galne zablokowanie przejścia 
dla pieszych przy al. Niepod-

ległości, Raczyński stanął oko 
w oko z dziennikarzem Faktów 
TVP Wrocław i skierowanym 
do siebie pytaniem: „Pan mu 
zwróci tą stówkę”? „A ja mu 
nawet dam 200 zł” – odparował 
pryncypał, wspaniałomyślnie 
podnosząc o „setkę” wycenę 
życia i zdrowia przechodniów. 
Jeśli łączne zarobki sekretarza 
i prawej ręki Raczyńskiego za-
mknęły się w 2012 roku kwotą 
269 200 tys. zł, to prezydent 
stolicy Polskiej Miedzi mógłby 
się przynajmniej nie wygłupiać 
publicznie, dorastając po 16 
latach do sprawowanej przez 
siebie funkcji.
Największym wszak uznaniem 
prezydenckiego otoczenia cie-
szy się ambitna fraza: „Nie ma 
się co oszukiwać”, kierowana 
nie wiedzieć do kogo – samego 
siebie przy porannym goleniu, 
mieszkańców, czy zagorzałych 
aktywistów LUBIN 2006? Sam 
Robert Raczyński przekonuje 
więc: „Nie ma się co oszukiwać. 
Nie mamy atrakcji. Musimy sta-
wiać na przemysł”. I jak mówi 
tak robi, czyli w przemysłowej 
ekonomicznej strefie nic nie 
robi.
Zatem nie oszukujmy się, kto 
stanie w szranki o „Miedziane 
Usta” w przyszłorocznej edy-
cji.

Andrzej Jaworski �
rys. Robert Trojanowski �

Felieton

PLEBISCYT MIEDZIANE USTA
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Sukces bez wątpienia, choć mecz 
był średniej klasy. Ostatecznie 
jak mówią trenerzy o wygranej 
decydują zdobyte bramki, a nie 
jak kto grał. Zagłębie Lubin po-
konało Wisłę Kraków. I trzeba 
przyznać, że do końca meczu 
nikt nie spodziewał się że jest to 
możliwe. Pierwszą bramkę zdo-
byli Wiślacy. Miedziowi dopiero 
popisali się w 86 minucie prze-
pięknym strzałem z rzutu wolnego. 
Manuel Curto wykonał doskonały 
techniczny strzał i wsadził piłkę 
w bramkę Michała Miśkiewcza. 
W chwilę później worek dosłownie 
się rozwiązał. Ostatni raz piłka 
wpadła do siatki Wisły w stylu 
a’la były bramkarz Zagłębia. Piłka 

nie została złapana ani trafiona 
nogą bramkarza i wpadła do siatki 
zamykając spotkanie 3:1.
Początek meczu był bardzo spo-
kojny. Choć oba zespoły miały 
o co grać i zdawałoby się, że stres 
powinien zagościć na murawie, 
to zarówno Zagłębie, jak i Wisła 
zawodowo zrzuciły napięcie. 
Pierwsze 20 minut spotkania 
należało jednak do Wisły, która 
częściej była pod bramką Zagłębia, 
rozgrywając dobre ofensywne 
akcje na małej przestrzeni. Było 
tez widać technike ich piłkarzy. 
Byli zgrani i dokładni. Później 
Miedziowi wyrównali szanse 
i do końca pierwszej połowy nie 
zabrakło emocjonujących zagrań, 

choć niestety niewykorzystanych. 
W 27 minucie Bartosz Rymaniak 
niepotrzebnie zdecydował się 
zagrać z 20 metra, bo Miśkiewicz 
poradził sobie z tą piłką. W 31 
minucie Aleksander Kwiek nie 
wykorzystał idealnego zagrania 
od Bertilssona. Przysłowiowa stu-
procentowa sytuacja nie zmieniła 
więc wyniku meczu. 
Sędzia Tomasz Kwiatkowski nie 
przedłużył pierwszej połowy o ani 
jedną minutę. Pierwsza część spo-

tkania przebiegła bowiem dość spo-
kojnie z mała ilością fauli i przerw 
w grze. – Dobrze zaczęliśmy ten 
mecz. Piłka ładnie nam chodziła, 
ale zabrakło nam bramki i skutecz-
ności – mówił w przerwie Michał 
Chrapek z drużyny białej gwiaz-
dy. - Stworzyliśmy fajne sytuacje. 
Mogliśmy coś strzelić, ale Wisła 
też je miała i nie możemy o tym 
zapomnieć w drugiej połowie. 
Zostawiliśmy im trochę za dużo 
miejsca przed naszą szesnastką. 
Podeszliśmy do tego meczu z du-
żym respektem, chyba trochę z za 
dużym, dlatego musimy w drugiej 
połowie grać luźniej i nie bać się 
Wisły – dodawał w przerwie meczu 
kapitan Miedziowych, Bartosz 
Rymaniak. Jak obiecał, tak się 
stało. W drugiej części spotkania 
emocji było więcej. To Zagłębie 
stworzyło więcej niebezpiecznych 
sytuacji. 
Niestety błąd Džinića w 73 minucie 
wykorzystał Łukasz Burliga i zdo-
był dla Wisły prowadzenie. Orest 
Lenczyk w 78 minucie wpuścił na 
boisko Janoszkę w miejsce Papa-
dopulosa.  Wszystko zmieniło się 
w 86 minucie, gdy Bunoza faulował 
Piecha. Okazję wykorzystał Cur-
to i z 25 metra strzelił pierwszą 
bramkę na korzyść Zagłębia. I tu 
worek się rozwiązał. Cztery minuty 
później Piech zmienił wynik na 2:1 
dla Zagłębia. Trener Lenczyk rzucił 
z radości swoją białą czapką w górę. 
Radość była wielka, bo wybijała już 
90 minuta spotkania. 
Trzecią bramkę Miedziowi dosłow-
nie dostali w prezencie. Nalepa 
strzelił samobójczego gola. Podał 
do bramkarza, a ten zachował się 
tak, że szkoda gadać. Piłka prze-
leciała mu koło nogi i wpadła do 
bramki. Na trybunach zapanował 
szał. Kibice nie kryli radości, bo 
znienawidzona drużyna została 
w ciągu 5 minut oddarta z sukcesu 
po który przyjechała do Lubina. 
I kto by pomyślał, że Zagłębie 
Lubin odsunie od siebie widmo 
pozycji spadkowej dzięki Wiśle, 
która w całej lidze straciła najmniej 
bramek. 

MM, PK �

Spotkanie nie porywało, ale liczy się wygrana 3:1 z Wisłą Kraków

Suwenir dla Zagłębia 
Można powiedzieć, że było to najbardziej sensacyjne spotkanie 28 kolejki T-Mobile Ekstraklasy.
Bramka Curto była też najefektowniejszą w całej kolejce

Ľubomír Guldan, piłkarz 
KGHM Zagłębia Lubin:
- Spotkanie nie układało się 
od początku tak, jak byśmy 
chcieli. Wisła grała dobrze 
piłką i w drugiej połowie 
udało im się zdobyć gola. 
Na początku nie potrafiliśmy 
znaleźć sposobu na zdobycie 
bramki wyrównującej, po-
nieważ goście grali mądrze 
w obronie, a my musieliśmy 
uważać na kontrataki. Koń-
cówka należała do nas i uda-
ło nam się zdobyć bramki 
dające bardzo ważne trzy 
punkty. Przed nami spo-
tkanie z Lechią Gdańsk, na 
które jedziemy w dobrych 
nastrojach. Naszym celem 
jest przywiezienie do Lubina 
trzech punktów.

Franciszek Smuda, trener Wisły Kraków:

– Zagłębie dostało suwenira.

Nie rozumiem tego.

StatystykiZagłębie Wisła

sport

tabela: zaglebie.com �
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KINO HELIOS Lubin  
76 724 97 97

 www.helios.pl

W Centrum Kultury 
„Muza” lubiński Klub 
Górski „Problem” 
zakończył tegoroczny 
cykl „Spotkań 
z Ludźmi Gór”.

Prowadzone przez wybitnych glob-
troterów, pasjonatów geograficznej 
i kulturowej różnorodności świata 
coniedzielne spotkania, cieszą się od 
lat niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców. Barwne opowieści 
z podróży, egzotyka pamiątek i zdjęć 
z każdego kontynentu, pokazy slajdów 
przy dźwiękach orientalnej muzyki, na 
scenie sali kameralnej urosły niemal 
do rangi imprezy kultowej. Jeśli Gdyni 
przypadł zaszczyt organizacji „KO-
LOSÓW” – Ogólnopolskich Spotkań 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, 
to Lubin zorganizował ich godną, re-
gionalną odsłonę.

W pieszą wędrówkę dookoła Bajkału, 
największego słodkowodnego zbiornika 
globu (20% światowych zasobów wody 
pitnej) osiągającego głębokość 1642 
metrów, wyruszyliśmy z Katarzyną 
Serafin i Michałem Gontaszewskim. 
O tym, kto „dybie na pamięć Benedykta 
Dybowskiego”, polskiego badacza Syberii 
i powstańca styczniowego, opowiadał ze 
swarą fotoreporter Grzegorz Lityński.
Po japońskich wyspach roześmianych 
– Chichi oraz Haha, oprowadził uczest-
ników prelekcji nestor i niekwestiono-
wany autorytet polskich podróżników 
Wojciech Dąbrowski.  
Zalety taniego podróżowania – „Auto-
stopem do Gruzji”, przybliżyła Małgo-
rzata Maślejak, która wspólnie z bratem 
przejechała autostopem ponad 7 tys. km, 
przeżywając jedną z najwspanialszych 
przygód życia.
Natomiast na porywającą wyprawę 
w najbardziej zróżnicowany region in-

dyjskich Himalajów: „Himachal Pradesh 
– na styku kultur”, w którym hinduizm 
przenika się z buddyzmem, a swoją 
siedzibę ma Dalaj Lama, zaprosili licznie 
przybyłych lubinian Katarzyna i Andrzej 
Mazurkiewiczowie. 
Trafność powiedzenia Stanisława Ja-
chowicza: „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”, 
przypomniał na kończącym wiosenną 
edycję spotkań wykładzie Tomasz 
Nasiółkowski z Wysokogórskiego 
Obserwatorium Meteorologicznego 
na Śnieżce. Autor w obrazowy sposób 
przedstawił nie tylko takie zjawiska, 
jak: fen karkonoski, biała tęcza, mami-
dło górskie (widmo Brockenu), słupy 
świetlne, czy morze chmur. Przekonał 
również słuchaczy, że najwyższy szczyt 
Karkonoszy zasługuje na najwyższą 
uwagę bez względu na pogodę. A może 
właśnie dzięki niej.

Andrzej Jaworski �

BANERY  
REKLAMOWE

tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

MUZA Ludzi Gór
Barwne opowieści z podróży, egzotyka pamiątek i zdjęcia z każdego kontynentu
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Baran 21.03-20.04
Jeśli nie chcesz spowolnić tempa prac nad 
bieżącym projektem, przestań doszuki-
wać się problemów. Wbrew pozorom 
wszystko jest dopięte na ostatni guzik. 
Zaufaj grupie współpracowników i nie 
podejmuj za innych decyzji. 

Byk 21.04-20.05
Dążysz konsekwentnie do wyznaczo-
nego celu. Dzięki temu masz szansę 
zrealizowania postawionych zamierzeń. 
A ambicji i gorliwości w tym tygodniu  
z pewnością Ci nie zabraknie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Idź odważnie do przodu. Nie znie-
chęcaj się trudnościami, bo każde 
niepowodzenie można zamienić 
na sukces. Musisz tylko zmobilizo-
wać się do działania, a satysfakcja  
z wygranej będzie podwójna.

Rak 22.06-22.07
Ostatnio popadłeś w marazm i przez to 
problemy zaczęły narastać. Musisz skon-
centrować się na działaniu i spojrzeć na 
wszystko z innej perspektywy. Skorzystaj  
z pomocy Partnera. Przyda się obiektyw-
ne spojrzenie na parę spraw.

Lew 23.07-23.08
Przez ostatnie dni wzbudzasz niepokój wśród 
współpracowników. Twoje zniechęcenie  
i niepunktualność są odbierane jako brak 

odpowiedzialności. Dotyczy to także 
Twojego życia prywatnego.  

Panna 24.08-22.09
Jeśli nie zmienisz swoich apodyktycz-
nych zapędów, możesz stracić zespół, 
którym kierujesz. Kategorycznie musisz 
opanować swoją potrzebę dominacji 
i zacząć słuchać innych. Łagodne me-
tody działania przydadzą się również 
w domu.

Waga 23.09-23.10
Nadchodzący tydzień przyniesie wiele 
przyjemnych dla Ciebie momentów. 
Musisz odpuścić i podejść do obowiąz-
ków z większym dystansem. Pomoże Ci 
w tym na pewno miłe towarzystwo, więc 
warto znaleźć bratnią duszę. 

Skorpion 24.10-22.11
W ostatnim czasie ogarnął Cię bojowy 
nastrój. Jednak z rozpoczęciem walki 
musisz trochę poczekać. Jeśli rozpocz-
niesz zbyt szybko, możesz przegrać tę 
bitwę. Opanuj swój upór i wycisz swoje 
emocje. 

Strzelec 23.11-21.12
Twoje rady stały się zbyt nachalne. Pa-
miętaj, że nie można kogoś uszczęśliwić 
na siłę. Poza tym zachowujesz się, jakbyś 
był wszechwiedzący, a to może drażnić 
innych. Masz co prawda dobre zamiary, 
ale otoczenie odbiera Cię inaczej.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie chciałeś słuchać ostrzeżeń i teraz 
musisz przyznać się do błędu. Pamiętaj 
jednak, że to nie inni przyczynili się do 
Twoich kłopotów. Uderz się zatem w pierś,  
a w krótkim czasie powrócisz do dawnej 
formy.

Wodnik 21.01-19.02
Twój talent i bystry umysł pozwolą 
Ci znowu zabłysnąć w pracy. Może 
już najwyższy czas, by skorzystać 
z nabytego doświadczenia i stanąć 
na własnych nogach? Przemyśl  
w tym tygodniu, czy jesteś już na to 
gotowy i po prostu zacznij działać. 

Ryby 20.02-20.03
Cierpliwość popłaca. Doczekałeś się 
zasłużonego awansu. Twoje kwalifikacje  
i doświadczenie wygrały z nieszczerymi 
pochlebstwami ze strony innych. Już  
w najbliższych dniach odczujesz związa-
ne z tym wielkie pozytywne zmiany. 
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urządze-
nie do

rozdzie-
lania

warzywo
podobne
do pie-
truszki

zapale-
nie

kopyta

miasto
w Cze-
chach

cztery w
talii2.54 cm wypisuje

recepty
ukocha-

na
Wertera

tradycja
szybki
ruch

ptasich
skrzydeł

... Wa-
shing-
ton,
aktor

kończy
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Na rozwiązania czekamy do 14 kwietnia. Krzyżówkę wyciętą z gazety należy wysłać na adres LubinExtra! Skr. 
poczt. 110, 59-300 Lubin, lub zeskanować i przesłać za pomocą e-mail na adres: redakcja@lubinextra.pl. 
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