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Wygrana, jakiej nie było - 12 milionów zł
23.08.2011

2,19,30,37,43,49 sześć liczb, które przyniosły komuś szczęście

Nie musi już pracować, odkładać na starość, oszczędzać na wakacje. Jeśli dobrze zainwestuje
wygrane w sobotę pieniądze, może zapomnieć o obowiązkach i zająć się błogim
odpoczynkiem. Mowa o osobie, która trafiła w sobotę upragnioną przez graczy LOTTO
"szóstkę" i wygrała 12 744 020,20 zł. Musi zapłacić jeszcze 10 proc. podatku.

- Suma niewyobrażalnie duża - łapała się za głowę Lucyna Makarewicz z Lublina, gdy
dowiedziała się, jaka wygrana padła w jej kolekturze w budynku hipermarketu E.Leclerc przy
ul. Zana w Lublinie.

Szczęśliwy kupon sprzedano w sobotę, nieco po godz. 12. - To było łącznie pięć zakładów za
15 złotych - informuje Piotr Gawron, rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego.

Wygrana jest najwyższa w historii naszego województwa i czwarta w kraju (rekord padł w
marcu tego roku miejscowości Skawina, wyniósł ponad 21 mln zł). Tożsamość szczęśliwca
pozostaje wielką tajemnicą. Jak poinformował nas pracownik lubelskiego oddziału
Totalizatora, osoba ta nie zgłosiła się jeszcze po nagrodę. - Może ją odebrać w każdym z
naszych oddziałów. Na terenie kraju jest ich 17 - tłumaczy Henryk Banaszkiewicz, pracownik
agendy w Lublinie.

Przyjemna z pozoru formalność, czyli odbiór pieniędzy, dla większości zwycięzców to
głównie stres. - Zwykle proszą o szklankę wody, zdarzały się też omdlenia - opowiada
Banaszkiewicz.

Materiały serwisu Jak wygrać w Lotto? http://www.informacja.pl/lotto
W oddziale zwycięski kupon jest weryfikowany. - Wiele osób z dużą niechęcią się z nim
rozstaje. Nic w tym dziwnego. W jednym kawałku papieru kumuluje się przecież mnóstwo
marzeń na całe życie - tłumaczy.

To zwycięzca decyduje w jakiej formie chce otrzymać swoją wygraną. - Możemy ją wypłacić
w gotówce, choć wtedy odbiór byłby dość kłopotliwy. Zazwyczaj jest ona przelewana na
jedno bądź kilka kont bankowych - wyjaśnia.

Ewa Pajuro e.pajuro@kurierlubelski.pl
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