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„Orkiestra” jest pokazywana w hutach, kopalniach i domach kultury. – Chcemy trafić do każdego 
widza. Nasza sztuka jest prosta bez wielkich i kosztownych rekwizytów – opowiada reżyser 
Jacek Głomb, który wierzy, że „Orkiestra” przyniesie taki sukces jak „Ballada o Zakaczawiu”. 

Górnicy
w roli głównej
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Pozwy
oddalone

KGHM

W aktualnym 4 wydaniu spo-
ro miejsca poświęcamy spra-
wom zdrowia. Obecne władze 
powiatu dążą do sprzedaży 
szpitala. Pojawiają się poważ-
ne i uzasadnione obawy czy 
będziemy mogli bez proble-
mu korzystać z naszego szpi-

tala. Poza tym, odczuliśmy, 
że jesteśmy przez wyborami 
parlamentarnymi. Komitety 
wyborcze zasypały nas oferta-
mi swoich kandydatów. Wiele 
emocji czytelników wzbudziło 
drogowe ABC. Sprawa którą 
opisujemy jest bardziej niż kło-

potliwa bo związana z przy-
zwyczajeniami kierowców. 
Zapraszam do lektury czwar-
tego numeru i polecam www.
lubinextra.pl oraz redakcja@
lubinextra.pl.

redakcja@lubinextra.pl

Sąd przyznał rację akcjonariuszom KGHM w ustalaniu składu rady nadzorczej.

Wstrząsy
na Rudnej

 

Mieli szczęście, uratowały

ich kabiny maszyn.

Dwóch górników kopalni Rudna Północna zostało przysypa-
nych skałami. Do wypadku doszło w nocy, z piątku na sobotę, 
około godz. 2.20, na oddziale G22. 

Sąd Okręgowy w Le-
gnicy podjął decyzje 
w sprawie powódz-

twa byłego prezesa Polskiej 
Miedzi. Dotyczył odwołania 
Józefa Czyczerskiego ze skła-
du rady nadzorczej KGHM. 
Skóra domagał się stwier-
dzenia nieważności uchwały 
Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia z 15 czerwca. Sąd 
wydał wyrok, w którym od-
dalił powództwo w całości. 
Wyrok nie jest prawomoc-
ny, ale wskazuje, że władze 
KGHM działały zgodnie 

z prawem co kwestionowali 
związkowcy. 
Jest jeszcze jeden wyrok. 
Ten dotyczy powództwa 
Ryszarda Zbrzyznego, któ-
ry zakwestionował niepo-
wołanie do rady nadzorczej 
wybranych przez załogę 
Leszka Hajdackiego i Ry-
szarda Kurka. 
Przypomnijmy, że w połowie 
czerwca akcjonariusze spółki, 
głosami ministra skarbu nie 
powołali do rady nadzorczej 
trzech przedstawicieli z wy-
boru załogi – Józefa Czyczer-

skiego, Leszka Hajdackiego 
i Ryszarda Kurka. 
Zarząd Polskiej Miedzi po 
szczegółowej analizie praw-
nej tej decyzji stwierdził, 
że trzeba przeprowadzić 
kolejne wybory przedsta-
wicieli załogi. Wybory się 
odbyły. Teraz wskazane 
przez pracowników osoby, 
Maciej Łaganowski, Paweł 
Markowski i Lech Jaroń, 
czekają na decyzje Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariu-
szy, które zaplanowane jest 
na 20 października. 

36 października 2011 r.

Cechownie widziały już nie-
jedno. Górnicze karczmy, 
uroczystości, narady – sztuk 

teatralnych jednak zbyt wielu nie 
pamięta. Przed premierą przy Ce-
chowni ZG Lubin grała prawdziwa 
górnicza orkiestra. Wprowadzała 
w nastrój. Nie przypadkowo, bo 
historie przedstawione przez akto-
rów związane były m.in. z górni-
kami muzykami. Opowieść sięga 
lat 50-tych, kiedy to odkryto rudę 
miedzi w rejonie Lubina i płynnie 
kolejnymi wydarzeniami z życia 
górniczej braci przenosi się w czasy 
„Solidarności”. 
Opowieść jest uboga w scenogra-
fię, ale wiernie nawiązuje do wa-
runków panujących w kopalni. 
Zainscenizowano jak górnicy zjeż-
dżają pod ziemię, jak przechodzą 
chrzest. Jest również wątek o nie-

bezpieczeństwie pracy, który koń-
czy się wypadkiem. Wypadkiem, 
którego kolejna tragedia rozegry-
wa się na powierzchni - panna 
młoda została nieślubną wdową. 
– Historie opowiedziane w „Or-
kiestrze” są usłyszane od pracow-
ników KGHM, czy członków gór-
niczej orkiestry. Co najważniejsze 
są prawdziwe – cieszy się Jacek 
Głomb. Tylko dziesięć procent 
tego z czym styka się widz jest fik-
cją dodaną przez scenarzystę. 
Aktorzy po spektaklu zachęcają 
publiczność do rozmowy. Cieka-
wa konwersacja pojawiała się w 
Ścinawie. Na sali był emerytowa-
ny górnik, który potwierdził, że to 
co zobaczył na scenie było rzeczy-
wistością. Dodał nawet więcej – 
robotnicze hotele w dniu wypłaty 
zapełniały się kobietami. W ko-

lejny dzień górnik brał w kopalni 
mleko i zagryzał suchą bułką. 
Reżyser sztuki przyznawał, że 
opowieści było wiele i trzeba było 
dokonać wyboru, które z nich 
umieścić w teatralnych realiach. 
I tak pojawiło się kobiece wcie-
lenie komunisty, francuskiego 
repatrianta działacza znanego w 
całym Lubinie. Francuzka Yvon-
ne oddała realia socjalizmu, kiedy 
wprowadzano akord, organizo-
wano pochody pierwszomajowe 
i zabraniano górniczej orkiestrze 
grać na mszy. Jest też upadek 
działaczki, która tak doskwierała 
braci górniczej, że przekonali ją, 
iż dokopali się nie tylko do miedzi 
ale i ...ropy. - Jest i Krzysztof Kie-
ślowski kręcący propagandowy 
film zachęcający do pracy na mie-
dzi, jak i Edward Gierek prowo-

kowany perspektywą polskiego 
Kuwejtu – relacjonuje scenarzysta 
Krzysztof Kopko.
Teatr jeździ po Zagłębiu Miedzio-
wym od kilku tygodni. Ma szan-
sę powtórzyć sukces „Ballady o 
Zakaczawiu”, „Obywatela M. – 
historyja” czy „Operacji Dunaj”. 
Wszystkie powstały w Teatrze im. 
Heleny Modrzejewskiej, którym 
kieruje Jacek Głomb.
Produkcja orkiestry nigdy nie do-
szłaby do skutku gdyby nie jubile-
usz 50-lecia KGHM – mówi Jacek 
Głomb.
- Ten fakt przyznaje Dariusz Wy-
borski, dyrektor departamentu PR 
w KGHM. – Chcieliśmy podkre-
ślić jubileusz czymś nietuzinko-
wym, a zarazem czymś co będzie 
związane z Polska Miedzią. Udało 
się fantastycznie!

wydarzenia

Dwugodzinny spektakl o Zagłębiu Miedziowym
nagrodzany owacjami na stojąco. 

Górnicy
w roli głównej
„Orkiestra” jest pokazywana w hutach, kopalniach i domach kultury. – Chcemy trafić do każdego 
widza. Nasza sztuka jest prosta bez wielkich i kosztownych rekwizytów – opowiada reżyser 
Jacek Głomb, który liczy, że „Orkiestra” przyniesie taki sukces jak „Ballada o Zakaczawiu”. 

Jacek Głomb:

ORKIESTRA
reżyseria: Jacek Głomb, scenografia: Małgorzata Bulanda, muzyka: Bartek Straburzyński, ruch sceniczny: Witold Jure-wicz, Obsada: Katarzyna Dworak (Ubolka/Matka Zdzicha), Ewa Galusińska (Francuzka), Joanna Gonschorek (Św. Barba-ra), Zuza Motorniuk (Konczita, córka Francuzki), Anita Pod-dębniak (Skarbek), Magda Skiba (Jadźka, żona Franka Biedy), Małgorzata Urbańska (Arleta), Bartosz Bulanda (Zenek), Rafał Cieluch (Helmut/Semenko), Bogdan Grzeszczak (Pan Piotr), Robert Gulaczyk (Tolo), Paweł Palcat (Franek Bieda), Mariusz Sikorski (Dziergany), Paweł Wolak (Pan Fuga) oraz gościn-nie Mateusz Krzyk (Zdzicho).
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Chcą zmian w przepisach samorządowych. Najpiękniejszy na Dolnym Śląsku.

Każdy może uczcić 50-lecie KGHM

Na stronie www.50lat.kghm.pl 
uruchomiono Złotą Listę Przebo-
jów. Na niej znajduje się 50 utwo-
rów, które w ostatnim 50–leciu 
mocno wyryły się w pamięci wie-
lu z nas. Znajdziemy tam zarów-
no starsze utwory, jak „Pamiętasz 
była jesień”, „Trzynastego”, „Tyle 
słońca w całym mieście”, ale tak-

że te nowsze: „Jest już ciemno”, 
„Baśka„ czy „Wszystko się może 
zdarzyć”.  Wystarczy wybrać 20 
z nich, które szczególnie przypa-
dły nam do gustu. Każda wybra-
na piosenka dostaje punkt. Im czę-
ściej na nią głosujesz, tym większe 
szanse, że znajdzie się na ZŁOTEJ 
PŁYCIE KGHM. Dla przypomnie-

nia przy każdym tytule można 
odsłuchać fragment piosenki. 
Które z ulubionych piosenek znaj-
da się na płycie zależy od głosu-
jących. Serdecznie zachęcamy do 
udziału w głosowaniu. Nie cze-
kaj – spraw, aby to właśnie Twoja 
ulubiona piosenka znalazła się na 
Złotej Płycie KGHM! 

Złota Płyta na miedzi
50 utworów muzycznych na 50-lecie KGHM. Firma uruchomiła złota listę przebojów. To jeden 
z pomysłów na uczczenie jubileuszu największej w naszym regionie spółki. 

Też możesz
wybierać

P

Popierają
Kropiwnickiego

Wstydliwa
Nagroda

Robert Kropiwnicki, startuje 
do Sejmu z poparciem 
radnych z Lubina. 
Krzysztof Olszowiak 
i Ryszard Kabat 
zachęcają mieszkańców 
aby zdecydowali kto ma 
ich reprezentować.

Ponad 17 tys. głosów otrzymał 
lubiński rynek w plebiscycie 
organizowanym przez Gaze-

tę Wrocławską. 
Trzeba tam zrobić parking – mówi 
taksówkarz. Inny dodaje – niech 
zostanie ta łączka. Szkoda, że kóz 
na niej nie ma. Kolejny jest wyraź-
nie zirytowany. – Panie gdzie taki 
drugi rynek w Polsce jest? Tylko 
u nas takie coś! Wstyd!
Nagrodę dziennika w postaci dy-
plomu odebrał rzecznik prezyden-

ta Krzysztof Maj. Nie chciał robić 
tego na tle dziury w rynku. Stanął 
pod wyremontowanym Ratuszem 
i robił dobrą minę do złej gry. – Lu-
binianie pokazali, że mają dystans 
i poczucie humoru i w taki sposób  
zwracają uwagę na problem dziury 
w rynku – mówi rzecznik.
Z jego zapewnień wynika, że mia-
sto pracuje nad rozwiązaniem pro-
blemu. – Za dwa lata rynek będzie 
wyglądał inaczej. 

Lubinianie wymierzyli władzy policzek bo rynek powinien 
wygrać, ale w specjalnej kategorii – dziur.
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Fantastyka
w CBJ

Tak nowoczesnego laboratorium nie ma nikt inny! Jest w Zagłębiu, pod Polkowicami.Najpiękniejszy na Dolnym Śląsku.

KUBÓW
Krzysztoflista 1

pozycja 7
Kandydat do

Lider   w LUBINIE

M
ateriał KW

 P
raw

o i S
praw

iedliw
ość, ul. N

ow
ogrodzka 84/86, 02-018 W

arszaw
a

Na zmianie pracuje od 
dwóch do czterech osób 
i cztery roboty. Dla ma-

szyn zmiana trwa 23 godziny. 
Zastępują pracę 20 osób. Robo-
ty wyprodukowała firma ABB. 
Ona właśnie zaopatruje labora-
toria na całym świecie w tego 
typu sprzęt. – Można powie-
dzieć, że mamy najnowszą linię 
laboratoryjną na świecie. Na 
żadnym kontynencie nie ma 

nic nowszego – mówi Grze-
gorz Kubacki, prezes Centrum 
Badań Jakości. Cały proces jest 
zautomatyzowany. 
Badane są próbki rudy miedzi 
pobrane w kopalniach KGHM. 
– Rola człowieka skupia się na 
przyjęciu próbek, nadaniu im 
nazwy i umieszczeniu w po-
jemniku do badań - mówi Ja-
nusz Sitek, pełnomocnik zarzą-
du ds. technicznych. – Potem 

próbki są mielone i suszone.
Ostatecznie powstaje z nich 
specjalna pastylka, która jest 
analizowana w spektrometrze. 
Tu pojawia się już kompletna 
informacja o tym co wydobyto 
w kopalni. Cały zautomatyzo-
wany proces badawczy trwa 
niespełna dwie godziny, a ope-
rator otrzymuje końcowy wy-
nik badania. 
Specjaliści od badań zapew-

niają jednak, że nowoczesność 
nie wyklucza roli człowieka. 
Ktoś musi nadzorować roboty, 
programować je i przygoto-
wywać próbki. Z tej operacji 
nie da się zrezygnować nawet 
w przypadku geologa, który 
jako pierwszy za pomocą oku-
laru ocenia co wydobyli górni-
cy. Człowiek jest również nie-
zbędny w czasie serwisowania. 
Codziennie na prace konserwa-

cyjne i testowe przeznacza się 
jedną godzinę.
Wybudowane pod polkowic-
kim szybem laboratorium 
można rozbudować. – Jeżeli 
będzie taka potrzeba możemy 
dostawić kolejny moduł bu-
dynku – dodaje prezes Kubac-
ki. Wdrożenie nowoczesności 
w CBJ stało się możliwe dzięki 
wsparciu władz KGHM.

W Centrum Badań Jakości, które działa w grupie 
kapitałowej KGHM, uruchomiono najnowocześniejsze 
w Europie laboratorium. Rola człowieka kończy się na 
przygotowaniu próbek do badania. 

Grzegorz 
Kubacki:

Janusz
Sitek:
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Fantastyka
w CBJ

Tak nowoczesnego laboratorium nie ma nikt inny! Jest w Zagłębiu, pod Polkowicami.Najpiękniejszy na Dolnym Śląsku.
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Pakt uzdrowicieli

z LUBINA
Klamka zapadła, są dwie oferty kupna szpitala na Bema.

Zwolnienia pracowników i sprzedaż nawet wszystkich udziałów – tak ma wyglądać 
uzdrowicielska moc w wykonaniu nowego Zarząd Powiatu i radnych Lubin 2006.

W dużym skrócie: rozwiązaniem jest pozbycie się problemu czyli

PRYWATYZACJA

Adam
Myrda

Tadeusz
Kielan:

Robert
Raczyński
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Stop prywatyzacji KGHM – 
tak na bilbordach promuje się 
kandydata na senatora, związ-

kowiec Adam Myrda. Przewodni-
czący Rady Powiatu i o ile mówi 
stop prywatyzacji KGHM o tyle 
chce prywatyzować szpital, który 
obsługuje około 150 tys. osób! Pry-
watyzacja to zwolnienia pracow-
ników – przerobiono to w KGHM. 
Z 40 tys. załogi nie została nawet 
połowa. W szpitalu, który ratuje 
życie każdego, czy to nauczyciela, 
bezdomnego, kierowcy czy górni-
ka, pracuje ponad 600 osób. Zwol-
nienia już się rozpoczęły. 
Wcześniej radni Lubin 2006 kate-
gorycznie sprzeciwiali się powoła-
niu spółki. Kiedy wygrali wybory, 
powołali spółkę Regionalne Cen-
trum Zdrowia, która przejmuje 
szpital ZOZ i chcą ją sprzedać. Pla-
ny poprzedników z PO dotyczyły 
tylko powołania spółki ze 100-
procentowym udziałem powiatu 
- Tylko w taki sposób mogliśmy 
zagwarantować bezpieczeństwo 
medyczne mieszkańcom i popra-
wić wyniki ekonomiczne szpitala 
- mówi ówczesna starosta Małgo-
rzata Drygas-Majka. Powiat od-
dłużył szpital i go rozwijał.
Wsparcia nie odmawiał Urząd 
Marszałkowski, przyznając różne-
go rodzaju dofinansowania na re-
monty i sprzęt. – Przez cztery lata 
kiedy byłem wicemarszałkiem 
nie sprywatyzowaliśmy żadnego 
szpitala – mówi europarlamen-

tarzysta Piotr Borys. – Prywatny 
szpital nie będzie dokładał do le-
czenia pacjentów bo to nie jest w 
jego interesie!
We Wschowie szpital nie był za-
interesowany uruchomieniem 
zlikwidowanego kilka lat temu 
oddziału dziecięcego. Nie wy-
startował w konkursie organizo-
wanym przez NFZ - donosiła w 
marcu Gazeta Lubuska.
Borys zwraca uwagę na inwesty-
cje powiatu sięgające 30 mln zł. 
Jest w tym oddłużenie i inwesty-
cje. W zanadrzu jest pozostawiona 
przez PO umowa na ponad 6 mln 
zł dotacji na budowę szpitalnego 
oddziału ratunkowego. Jeżeli po-
wiat sprzeda szpital dotację trzeba 
będzie oddać. Dzisiaj wartość księ-
gowa medycznego interesu jest 
niższa niż wpompowane w lecz-
nicę pieniądze. Ile starosta Kielan 
dostanie za szpital? – Nie wiem 
będziemy prowadzili negocjacje. 
Wiadomo, że wycena udziałów 
opiewa na około 33 mln zł. 
Prywatyzacji sprzeciwiają się wszy-
scy z wyjątkiem sprzedających. 
Radny Tadeusz Mackała stwierdza 
– to jest wielka wyprzedaż powia-
towego majątku. Radny Krzysztof 
Kubów nie kryje. - To nie jest już 
komercjalizacja a prywatyzacja. 

Zachodzące zmiany odczuły 
związki zawodowe w ZOZ. Czują 
się oszukane, Dwie przewodni-
czące szpitalnych organizacji na-
mawiały do głosowania na Lubin 
2006 bo nie zgadzało się na pry-
watyzację. Kiedy ugrupowanie 
wygrało wybory za jego sprawą 
ruszyły zwolnienia, utworzono 
spółkę i ogłoszono jej sprzedaż. 
Pracownicy są wystraszeni – nie 
rozmawiają z nikim, boją się o 
pracę.
- Nie mamy innego wyjścia – prze-
konuje Adam Myrda, który decy-
dował o prywatyzacji. - Powiatu 
nie stać na dokładanie do szpitala.
Wymyślono zatem jak pozbyć 
się problemu pod nazwą Szpital 
na Bema - trzeba go sprzedać. 
Starosta wraz przewodniczącym 
rady powiatu robią coś czemu w 
poprzedniej kadencji się sprzeci-
wiali. Złośliwi dodają - nie po raz 
pierwszy. Szkoły w Chróstniku 
też bronili. – Przyjaciele wbili nam 
nóż w plecy mówił dyrektor szko-
ły w Chróstniku, kiedy po wybo-
rach placówkę zlikwidowano. 
W przypadku szpitala wszystko 
wskazuje na to, że medyczny biz-
nes poprowadzi „prywaciarz”. 
Marzeniem lubińskich uzdro-
wicieli jest aby lecznicę kupiło 
należące do KGHM Miedziowe 
Centrum Zdrowia. Ma jednak 
konkurenta, inną spółkę – Grupę 
Nowy Szpital, która ma już 10 
placówek w m.in. w Szprotawie, 

Wschowie i innych miastach.
Jak zagwarantować, aby kupiec 
musiał dokładać do niedocho-
dowego interesu w imię dobra 
pacjentów? – Nie ma zagrożenia 
– twierdzą Myrda z Kielanem. – Za-
piszemy to w umowie kupna-sprze-
daży – spokojnie mówi Myrda. 
Radni Platformy Obywatelskiej, 
którzy dzisiaj są w opozycji, kręcą 
głowami. – To jest nierealne.
- Publiczny szpital przyjmie każ-
dego pacjenta – dodaje Leopold 
Marchewka (SLD), kiedyś dy-
rektor na Bema i prezes MCZ. 
Prywatny zrobi kontrakt i na 
tym zakończy obsługę związaną 
z limitami NFZ. Wtedy jak ktoś 
będzie chciał się leczyć, najpierw 
odwiedzi kasowe okienko.
Lista pytań co do przyszłości szpi-
talnej opieki medycznej w Lubinie 
jest długa. Czy sprzedaż szpitala 
po wydaniu na niego ponad 30 
mln zł nie jest przejawem niego-
spodarności? Czy lubinianie aby 
korzystać ze specjalistycznych 
usług medycznych nie będą mu-
sieli jeździć do Legnicy albo Gło-
gowa? Czy powiat nie powinien 
pełnić służebnej roli wobec miesz-
kańców i zrobić wszystko, aby 
mieć własny szpital?

TADEUSZ KIELAN
Starosta Lubiński

Adam Myrda
kandydat na senatora
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Zostawcie kibiców!

Kibice nie chcieli wypuścić tuskobusu,
teraz ściga ich policja

KGHM wyprzedził banki, spółki
informatyczne, a nawet producenta piwa

To miała być promocja 
kandydatów PO do Parla-
mentu. Skończyło się na 
wyzwiskach i blokowaniu 
wyjazdu autobusu. Na kon-
ferencję przyszło około 
150-200 osób. 
Spotkanie rozpoczął kandydat 
na posła Norbert Wojnarowski 
...I chyba jego osobie najbardziej 
się oberwało. Dwóch kibiców 
wtargnęło nawet do autobusu 
krzycząc aby wyszedł i poroz-
mawiał. – Co boisz się? – Nie 
zabrakło też wyzwisk. Krzyk 
i skandowane hasła uniemoż-
liwiły jakąkolwiek próbę roz-
mowy. Rozmawiać próbowali 
ubiegający się o mandat sena-
tora Jacek Głomb i kandydat 
na posła Robert Kropiwnicki. 
Zostali jedna zakrzyczeni. Na 
placu pod małym kościołem 

skandowano: Donald matole, 
twój rząd obalą kibole!, Wolność 
słowa, 9 października pogoni-
my polszewika. Zażenowany 
całą sytuacją był Jacek Głomb. 
– To co widzimy jest najlepszym 
dowodem jak mało kultury jest 
w polityce. Robert Kropiwnicki 
stwierdził, że to nie mogła być 
przypadkowa akcja. – Na pew-
no jej inspiratorem była nasza 
konkurencja.
Autobus aby wyjechać z rynku 
miał do pokonania zaledwie 
200-300 metrów. Przejechanie 
tego odcinka zajęło mu około 
40 minut. Po drodze były czte-
ry przejścia dla pieszych, przez 
które przechodzili kibice. – Chcę 
przejść proszę mnie puścić – mó-
wił jeden z nich do policjantów. 
Nie pomogły prośby ze strony 
Kropiwnickiego, aby pikietujący 
wypuścili autobus z rynku. Poli-

cjanci też mieli z tym problem. 
Ostatecznie na podstawie zdjęć 
zapowiedzieli, że winni utrud-
niania ruchu dostaną mandaty. 
Kila dni później w tym samym 
miejscu przedstawiciele PO 
zaapelowali do policji aby po-
wstrzymała się od takiego dzia-
łania. – Jeżeli policja nie mogła 
sobie z tym poradzić w momen-
cie zajścia to teraz karanie jego 
uczestników jest nie na miejscu. 
Apeluje, aby policja powstrzy-
mała się od szukania winnych 
– mówił Głomb. Z naszej strony 
nie było i nie będzie żadnego 
wniosku o ściganie uczestników 
zajścia – mówi Kropiwnicki.

Robert
Kropiwnicki:

Tegoroczny festiwal biegowy 
odbył się po raz drugi w hi-
storii, tuż po obradach Forum 

Ekonomicznego. Organizatorem 
obu imprez był Instytut Studiów 
Wschodnich. Tłumy kibiców, 
wspaniała atmosfera i tysiące bie-
gaczy sprawiły, że Krynica w tym 
czasie stała się centrum polskiego 
biegania – dla dorosłych i dla dzieci. 
Można było rywalizować na wielu 
dystansach i ciekawych trasach.
Drużyna Szpiku z Polskiej Miedzi 
wzięła udział w ambitnym, gór-

skim Biegu na Jaworzynę, biegu 
na 10 km i Koral Maratonie. Przez 
dwa dni rywalizowało ze sobą 
ponad 3 tys. zawodników z całej 
Europy. – Bardzo cieszymy się z 
naszego sukcesu – mówi Henryk 
Kucharski (HMG), kapitan druży-
ny. – Na wynik zapracowała cała 
ekipa. Dziękuję kolegom za wolę 
walki i wytrwałość na trudnych, 
górskich trasach. 
KGHM jako najszybsza firma w 
Polsce wyprzedziła wielu konku-
rentów, byli wśród nich m.in. Citi 

Handlowy, Horiba Medical, ITI, 
Carslberg Polska.
Drużynę Szpiku KGHM repre-
zentowali: Henryk Kucharski, An-
drzej Szreder, Andrzej Napierała, 
Tadeusz Perłakowski, Dariusz 
Socha, Łukasz Nalepa, Kazimierz 
Samul (z Huty Miedzi Głogów), 
Adam Kucharzyszyn (ZG Rud-
na), Aleksander Szlendak, Piotr 
Majewski, Paweł Szczerba (ZG 
Lubin) i Bogdan Godlewski (Biu-
ro Zarządu). 

Najszybsza firma w Polsce
Zawojowali Forum Ekonomiczne w Krynicy - biegiem! Zawodnicy z KGHM okazali się bezkon-
kurencyjni podczas dwudniowego Festiwalu Biegowego i zdobyli pierwsze miejsce w kate-
gorii najszybsza firma w Polsce.
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Kibice nie chcieli wypuścić tuskobusu,
teraz ściga ich policja

KGHM wyprzedził banki, spółki
informatyczne, a nawet producenta piwa

To miała być promocja 
kandydatów PO do Parla-
mentu. Skończyło się na 
wyzwiskach i blokowaniu 
wyjazdu autobusu. Na kon-
ferencję przyszło około 
150-200 osób. 
Spotkanie rozpoczął kandydat 
na posła Norbert Wojnarowski 
...I chyba jego osobie najbardziej 
się oberwało. Dwóch kibiców 
wtargnęło nawet do autobusu 
krzycząc aby wyszedł i poroz-
mawiał. – Co boisz się? – Nie 
zabrakło też wyzwisk. Krzyk 
i skandowane hasła uniemoż-
liwiły jakąkolwiek próbę roz-
mowy. Rozmawiać próbowali 
ubiegający się o mandat sena-
tora Jacek Głomb i kandydat 
na posła Robert Kropiwnicki. 
Zostali jedna zakrzyczeni. Na 
placu pod małym kościołem 

skandowano: Donald matole, 
twój rząd obalą kibole!, Wolność 
słowa, 9 października pogoni-
my polszewika. Zażenowany 
całą sytuacją był Jacek Głomb. 
– To co widzimy jest najlepszym 
dowodem jak mało kultury jest 
w polityce. Robert Kropiwnicki 
stwierdził, że to nie mogła być 
przypadkowa akcja. – Na pew-
no jej inspiratorem była nasza 
konkurencja.
Autobus aby wyjechać z rynku 
miał do pokonania zaledwie 
200-300 metrów. Przejechanie 
tego odcinka zajęło mu około 
40 minut. Po drodze były czte-
ry przejścia dla pieszych, przez 
które przechodzili kibice. – Chcę 
przejść proszę mnie puścić – mó-
wił jeden z nich do policjantów. 
Nie pomogły prośby ze strony 
Kropiwnickiego, aby pikietujący 
wypuścili autobus z rynku. Poli-

cjanci też mieli z tym problem. 
Ostatecznie na podstawie zdjęć 
zapowiedzieli, że winni utrud-
niania ruchu dostaną mandaty. 
Kila dni później w tym samym 
miejscu przedstawiciele PO 
zaapelowali do policji aby po-
wstrzymała się od takiego dzia-
łania. – Jeżeli policja nie mogła 
sobie z tym poradzić w momen-
cie zajścia to teraz karanie jego 
uczestników jest nie na miejscu. 
Apeluje, aby policja powstrzy-
mała się od szukania winnych 
– mówił Głomb. Z naszej strony 
nie było i nie będzie żadnego 
wniosku o ściganie uczestników 
zajścia – mówi Kropiwnicki.

Robert
Kropiwnicki:

Tegoroczny festiwal biegowy 
odbył się po raz drugi w hi-
storii, tuż po obradach Forum 

Ekonomicznego. Organizatorem 
obu imprez był Instytut Studiów 
Wschodnich. Tłumy kibiców, 
wspaniała atmosfera i tysiące bie-
gaczy sprawiły, że Krynica w tym 
czasie stała się centrum polskiego 
biegania – dla dorosłych i dla dzieci. 
Można było rywalizować na wielu 
dystansach i ciekawych trasach.
Drużyna Szpiku z Polskiej Miedzi 
wzięła udział w ambitnym, gór-

skim Biegu na Jaworzynę, biegu 
na 10 km i Koral Maratonie. Przez 
dwa dni rywalizowało ze sobą 
ponad 3 tys. zawodników z całej 
Europy. – Bardzo cieszymy się z 
naszego sukcesu – mówi Henryk 
Kucharski (HMG), kapitan druży-
ny. – Na wynik zapracowała cała 
ekipa. Dziękuję kolegom za wolę 
walki i wytrwałość na trudnych, 
górskich trasach. 
KGHM jako najszybsza firma w 
Polsce wyprzedziła wielu konku-
rentów, byli wśród nich m.in. Citi 

Handlowy, Horiba Medical, ITI, 
Carslberg Polska.
Drużynę Szpiku KGHM repre-
zentowali: Henryk Kucharski, An-
drzej Szreder, Andrzej Napierała, 
Tadeusz Perłakowski, Dariusz 
Socha, Łukasz Nalepa, Kazimierz 
Samul (z Huty Miedzi Głogów), 
Adam Kucharzyszyn (ZG Rud-
na), Aleksander Szlendak, Piotr 
Majewski, Paweł Szczerba (ZG 
Lubin) i Bogdan Godlewski (Biu-
ro Zarządu). 

Najszybsza firma w Polsce
Zawojowali Forum Ekonomiczne w Krynicy - biegiem! Zawodnicy z KGHM okazali się bezkon-
kurencyjni podczas dwudniowego Festiwalu Biegowego i zdobyli pierwsze miejsce w kate-
gorii najszybsza firma w Polsce.
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można porównać do bramy czy 
prywatnej posesji. To natomiast 
oznacza, że taki kierowca ma 
obowiązek przepuścić wszyst-
kich, gdyż jest włączającym się 
do ruchu. W tym przypadku są 
to pojazdy wyjeżdżające od stro-
ny Urzędu Skarbowego.
Problem w tym, że ci co jadą od 
skarbówki widzą inny znak – 
ustąp pierwszeństwa przejazdu. 
Koło się zamyka bo oznakowa-
nie pionowe przeczy 
oczywistej kwestii 
podrzędności dróg we-
wnętrznych do gmin-
nych a dla jadącego 
kierowcy wydaje się 
być obowiązującym 
w tym miejscu. – Żeby 
rozwiązać problem 
tego skrzyżowania 
i pytań która droga 
jest główna, wystarczy 

wprowadzić właściwe oznako-
wanie. Znak T-6 załatwiłby spra-
wę definitywnie – podsumowuje 
funckjonariusz. – Wskazałby 
on jasno i czytelnie rzeczywisty 
przebieg drogi z pierwszeń-
stwem przez skrzyżowanie. 
Dla policjanta oczywiste jest, że 
droga należąca do miasta, która 
wiedzie w kierunku skarbówki, 
powinna być główna. Co na to 
Urząd Miejski w Lubinie?

moto

Drogowe ABC czyli „Jak tu jechać?”
Nie wszystkim się to z spodoba, ale wyjazd z Osiedla D

jest takim samym wyjazdem jak z podwórka. Omawiane skrzyżowanie i takie a nie 
inne jego oznakowanie to pozosta-
łości z przeszłości. Dzisiaj sytuacja 
wymaga korekty. 

Sznur aut jest największy kiedy pracownicy 
różnego rodzaju firm kończą pracę. Wtedy 
też pojawia się problem na skrzyżowaniu 
pod PeBeKa, koło poczty. Ci co wyjeżdżają 
z Osiedla D często pozwalają włączyć się 
do ruchu tym co jadą od strony skarbów-
ki. Tylko przyklasnąć tej uprzejmości! Czy 
jednak ta uprzejmość nie powinna być obo-

wiązkiem kierującego wynikającym z prze-
pisów ruchu? 
Dlaczego? Aspirant Zbigniew Szóstka 
z Wydziału Ruchu Drogowego lubińskiej 
Policji wyjaśnia. – Wystarczy spojrzeć na 
oznakowanie tego miejsca. Kierujący jadący 
z Osiedla D na skrzyżowaniu pod PeBeKa 
wyjeżdża z drogi wewnętrznej. Ten wyjazd 
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Rozgromiły Balticę
Zmiażdżyły swoje przeciwniczki 

sport

 na zakończenie

HORROR

Piłkarze ręczni obudzili się z długiego snu. Wreszcie wywalczyli wygraną!

Dosłownie minutę mieli zawodnicy Ryszarda Skutnika 
na odrobienie jednobramkowej straty i doprowadzenie 
do remisu. Nie było im to dane bo MKS Zagłębia Lubin 
przeszło metamorfozę. Zespól Jacka Będzikowskiego po 
raz pierwszy w tym sezonie świętował zwycięstwo. 

Jacek 
Będzikowski:

O

Lubińskie „złotka” ponownie 
triumfują! Spotkanie z Balticą, 
było kolejnym meczem który po-
traktowano jak trening i spraw-
dzano nowe elementy gry. 
Mecz jak trening, ale z kolejnymi 
punktami w lidze. Pierwsze bram-
ki w meczu strzelały Agnieszka 
Jochymek, Kinga Byzdra oraz Kaja 
Załęczna. Później dołączyły rzu-
ty Joanny Obrusiewicz i Karoliny 
Semeniuk-Olchawy. Bramki pa-
dały dosłownie podczas każdego 
kontrataku miedziowych. I tak 
w 5. minucie było 5:1, w 6 minucie 
6:1 i tak dalej i dalej. Piękny festi-
wal bramek! Dziewczyny zwolni-
ły nieco tempo dopiero po 15 mi-
nutach gry ale pierwsza odsłona 

zakończyła się 20:9 dla Metraco. 
Ostatnią bramkę w 30. minucie 
zdobyła Joanna Obrusiewicz.
W drugiej połowie podopieczne 
Ryszarda Czyża ze Szczecina nie-
co się obudziły. Ich trener dwoił 
się i troił, aby porażka nie była tak 
dotkliwa. Szczecinianki zaczęły 
powoli odrabiać straty. Nie było 
to jednak proste przy tak miaż-
dżącej przewadze punktów, bo 
„złotka” łatwo nie oddawały par-
kietu. Efekt tego był taki, że w 40. 
minucie meczu było 24:15, a pięć 
minut później już 28:16. Kilka mi-
nut przed końcową syreną Metra-
co prowadziło już 35:17! Dopiero 
wtedy Baltica odpuściła wiedząc, 
że na tarczy wróci do domu. 

Końcowy wynik meczu to 38:18 
dla miejscowych. – Naszym atu-
tem jest obrona i było to widać na 
parkiecie. Zwycięstwo to zasługa 
całego zespołu – opowiadała po 
zwycięstwie Kinga Byzdra, za-
wodniczka KGHM Metraco Za-
głębie Lubin.
Pogoń Baltica Szczecin obrywa 
od kilku spotkań. Kolejną lekcję 
szczypiorniaka wywiozła po 
dotkliwej przegranej. Bo-
żena Karkut, trenerka 
miedziowych ma 
powód do za-
dowolenia.

Klaudia 
Pielesz 
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Mazurek Dąbrowskiego

w Austrii

sport

Brakujący
punkt

Jagiellonia pokazała Zagłębiu, gdzie jest jego miejsce.
Dostali baty. Wynik 1:3 mówi sam za siebie.

Quo
vadis?
Dokąd zmierza lubiński klub? Pytanie nie jest już z rzędu 
science-ficton, a z prawdziwej brutalnej rzeczywistości. Znowu 
rozluźnienie w drużynie? Co jest grane – niepokoją się kibice.

P

Nordic Walking w wydaniu 
ścinawskim było niepokona-
ne na Mistrzostwach Świata 
w Bleiburg w Austrii. 
Na dystansie 21,2 km Agniesz-
ka Świercz zajęła IV-miejsce 
i poprawiła swój czas z zeszłe-
go roku. Paulina Wityk-Szum-
na została srebrną medalistką! 
Gratulujemy!
Polacy na zawodach pokazali 

klasę zarówno w kategorii ko-
biet, mężczyzn jak i klasyfikacji 
drużynowej. - Wzruszające były 
momenty kiedy trzy razy mieli-
śmy zaszczyt słuchać i śpiewać 
„Mazurka Dąbrowskiego” 
,wszystkim aż kręciły się łzy 
w oczach – relacjonuje Wityk-
Szumna.
Prawdziwym wyzwaniem była 
trasa Hill, czyli 12,3 km wspina-

nia się z wysokości 600 m n.p.m. 
do 1700 m n.p.m. Do zdobycia 
mety, która znajdowała się na 
szczycie góry, ruszyła ścina-
wianka Paulina Wityk-Szumna. 
Ścieżki były kręte i strome, ale 
po ciężkich chwilach na trasie 
przyszedł czas na zasłużony 
odpoczynek i nagrodę. Paulina 
zdobyła brązowy medal. 

Nordic Walking w wydaniu ścinawskim było niepokonane.

Grą nie 
zachwycali
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rozrywka

Horoskop Krzyżówka


