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Sierra Gorda 
rozpoczęła 
produkcję

Bez łaski prezydenta

Na początku 2015 roku, Sierra Gorda będzie 
produkować około 120 tys. ton miedzi, 50 mln funtów 
molibdenu i 60 tys. uncji złota rocznie.

To już drugi raz w ciągu roku kiedy prezydent wyciąga ręce po pieniądze sąsiada – gminy wiejskiej Lubin i żąda zawyżonych dopłat do wspólnych usług realizowanych dla mieszkańców
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Lubin, ul. Wileńska 2/1
tel. 767 112 408

Przyjdź
z kuponem

do 31 sierpnia

W piątek w godzinach 
wieczornych doszło 
do oberwania skał. 

Ratownicy zjechali pod ziemię około 
godz. 21. Do wypadku doszło na oddziale 
G-23 w rejonie Rudna Północna. Akcję 
ratunkową zakończono około godz. 23. 
Przyczyną wypadku był m.in. zawał. 
Oberwane skały przysypały 47-letniego 
operatora ładowarki. Niestety mimo 
szybkiej reanimacji nie udało się go 
uratować. Z naszych informacji wynika, 
że mężczyzna za kilka miesięcy miał 
przejść na emeryturę. 
Na miejsce zdarzenia zjechała specjalna 
komisja, która wyjaśniała przyczyny 
wypadku. Górnik operator pracował 
w kopalni od 1985 roku. Pozostawił żonę 
i troje dzieci. 
Zarząd i pracownicy KGHM składają 
rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy 
najgłębszego współczucia.

Zginął 47-letni operator ładowarki

Wypadek na Rudnej-Północ

Na krótką chwilę 
wstrzymali 
ruch kołowy na 
skrzyżowaniu 
krajowej trójki 
z ul. Piłsudskiego 
koło kładki na 
Przylesiu. Nikt się 
nie irytował i nikt 
nie narzekał. Było 
barwnie, poważnie 
i patriotycznie. 

Od kilku lat kibice Zagłębia Lubin 
przypominają, kultywują i czczą 
ważne w historii Polski wyda-
rzenia. Patriotyczne zachowania 
można zauważyć na Stadionie 
Zagłębia, czy w trakcie uroczy-
stości. Przykłady można mnożyć. 
W kolejną rocznicę Powstania War-
szawskiego lubińscy kibice inaczej 
niż lokalni notable pod tablicą 
pamiątkową uczcili powstańców. 
Kilkoma sekundami oddali hołd 
poległym podczas Powstania 
Warszawskiego, skandując: Cześć 
i chwała bohaterom.

Dreszcz wzruszenia, łza w oku, 
a w sercach wyjątkowa podnio-
słość chwili – to odczucia wielu 
lubinian, którzy w piątek mieli 
okazję zobaczyć, jak kibice odda-

ją cześć Polakom, którzy oddali 
życie w Powstaniu Warszaw-
skim. Dokładnie o 17.00, czyli 
w godzinę „W”, gdy wybuchło 
Powstanie, na skrzyżowaniu ulicy 

KEN i Piłsudskiego stanęła grupa 
lubińskich kibiców. Mieli jeden 
transparent, flagi narodowe i fla-
ry. To w zupełności wystarczyło, 
aby w sposób wyjątkowy uczcić 

rocznicę wybuchu powstania. 
Mieszkańcy Lubina, którzy mieli 
okazję przyglądać się tej chwili, 
byli bardzo wzruszeni.
– Podobało mi się. Kiedy odpalili 
flary i krzyknęli, to po plecach 
przeszedł mi dreszcz. Serce  też 
trochę mi się ścisnęło, a mój syn 
spytał „mamusiu płaczesz”? Chyba 
miałam łzy w oczach – powiedziała 
LubinExtra! młoda lubinianka. - 
Oglądamy w telewizji programy 
o powstaniu i słuchamy, ale ten 
smutek poczułam dopiero dziś, gdy 
patrzyłam na tych młodych ludzi. 
Bardzo im za to dziękuję – mówi-
ła lubinianka, która z 8 – letnim 

synkiem zupełnie przypadkiem 
przechodziła w tym czasie obok 
kładki.
Kibice uwiecznili tę ważną chwilę 
na zdjęciach, którymi podzielili 
się z naszą redakcją. Udało im 
się zrobić ciekawe ujęcia dzięki 
uprzejmości właścicieli sklepu 
Splendors i baru Luka, którzy 
udostępnili im wejście na dach 
swoich budynków. Za naszym 
pośrednictwem kibice  dziękują 
im za pomoc. Wydarzenie zostało 
również uwiecznione na filmie. 
Można go zobaczyć na lubinextra.
pl w wiadomościach. 

Fot. Wojciech Kijowski  �

Kibice oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Przypomnieli
w sposób szczególny
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Co się dzieje w tym Lubinie? Docie-
kają mieszkańcy. Przypomnijmy, 
w ubiegłym roku Robert Raczyński 
zażądał od gminy wiejskiej, aby ta 
płaciła znacznie więcej niż powinna 
za kształcenie uczniów w miejskich 
szkołach. Gmina pokazała klasę 
i uruchomiła własne gimnazjum. 
Miasto przez działanie Raczyń-
skiego ma ewidentną stratę, bo do 
budżetu nie wpływają ani pieniądze 
z subwencji na gimnazjalistów 
zaczynających naukę w nowo utwo-
rzonej szkole, ani dodatkowa kasa 
na utrzymanie uczniów i placówek 
przekazywana wcześniej na rzecz 
szkół. Miastu ubyło sporo i nadal 
z powodu prezydenckiej wojenki 
z gminą będzie ubywało. 
W tym roku pod nóż poszła komu-
nikacja. Żółte autobusy na bazie 
porozumienia prezydenta i wójta 
kursowały również do wybranych 
podmiejskich wsi. Gmina rzetelnie 
płaciła miastu za usługę – rocznie 
około 2 mln zł. Mało tego, wszelkie 
znaki na niebie i ziemi wskazywały, 

że współpraca zostanie nawet rozsze-
rzona, gdyż i wójt i prezydent chcieli 
wspólnie ogłosić przetarg na wspólną 
komunikację. Niestety jak na razie 
najprawdopodobniej do tego nie doj-
dzie, bo w międzyczasie, aby załatać 

budżetowe niedomagania miasta, 
prezydent postanowił podwyższyć 
gminie cenę za to, że żółte autobusy 
dojeżdżały na wsie. Podwyżka była 
bardzo drastyczna z 2 mln zł zrobiły 
się ...4 mln zł tymczasem na rynku 
nie wydarzyło się nic, co uzasadnia-

łoby tak wyśrubowaną cenę.
Wójt Irena Rogowska nie miała 
innego wyjścia jak podziękować pre-
zydentowi za taką współpracę, która 
sprowadzała się do „dojenia” sąsiada 
z pieniędzy. - Ogłosiliśmy przetarg 

na własną komunikację, która ruszyła 
od pierwszego sierpnia – mówi Irena 
Rogowska, wójt gminy wiejskiej. 
Przy okazji przetargu okazało się, 
że własna komunikacja jest jeszcze 
tańsza niż ta wspólna z prezydentem. 
- Gdybyśmy zgodzili się na to czego 

chciał prezydent, to musielibyśmy 
zrezygnować np. z dopłat do wody 
albo zaniechać kilku inwestycji. Na 
to zgody w gminie nie było i radni 
ustalili, że uruchamiamy własne 
bezpłatne autobusy.
Dodajmy, że przed zmianą prze-
woźnika gmina płaciła miastu 7 
zł za wozokilometr. W przetargu 
wybrano natomiast firmę, która 
dała cenę niższą o 1 zł. Dzięki 
temu komunikacja gminna jest 
tańsza w skali roku o 400 tys. zł 
w porównaniu do dotychczasowej 
komunikacji realizowanej w poro-
zumieniu z miastem.
Na konferencji, w trakcie której 
wójt zaprezentowała autobusy, 
które już dzisiaj wożą mieszkań-
ców, obecni byli przedstawiciele 
prezydenta. Z zażenowaniem 
można było obserwować, jak pre-
zydencki rzecznik mimo całkiem 
innych faktów, „wciska kit”, że 
to wójt jest powodem dzielenia 
mieszkańców.

(pit) �

Gmina wiejska uruchomiła własną tańszą komunikację

Bez łaski prezydenta
To już drugi raz w ciągu roku kiedy prezydent wyciąga ręce po pieniądze sąsiada – 
gminy wiejskiej Lubin i żąda zawyżonych dopłat do wspólnych usług realizowanych 
dla mieszkańców. Drugi raz gmina zagrała prezydentowi na nosie.

Podróż ma się odbyć 
bez zawijania do 
portów. Pierwszej 
próbie towarzyszyło 
sporo przeciwności, 
ale kapitan po 312 
dniach zawitał 
w porcie w Breście. 
Wtedy KGHM 
był sponsorem 
tytularnym 
przedsięwzięcia.  

Pierwszą próbę rejsu dookoła 
świata bez zawijania do portów 
kpt. Cichocki podjął w 2011 
roku na jachcie „Polska Miedź”. 
Z powodu znacznych uszkodzeń 
jednostki podczas sztormu na Oce-
anie Indyjskim, został zmuszony 
do naprawy systemu sterowania 
w Port Elisabeth (RPA). Później, 
mimo licznych przeciwności, 
kontynuował samotny rejs, by 
po 312 dniach żeglugi powrócić 
do portu w Breście (Francja). 

Wówczas KGHM był tytularnym 
sponsorem wydarzenia. Obecnie, 
także udziela wsparcia projektowi 
Cichocki Globe Conqueror. - Pro-
jekt Cichocki Globe Conqueror 
wpisuje się w nasze podstawowe 
wartości – wyjaśnia Wojciech 
Kędzia, wiceprezes KGHM.– Ich 
właściwe rozumienie gwarantuje 
nam sukces i jestem przekonany, 
że zapewni powodzenie również 
kapitanowi Cichockiemu – pod-
kreśla Wojciech Kędzia.
Jacht, Delphia 47, wyprodukowano 
w polskiej stoczni. Jest wyposażony 
w najnowocześniejsze urządzenia 
nawigacyjne, ratujące życie oraz 
w zaawansowane systemy komu-
nikacji. – Przede wszystkim jest 
on większy i szybszy - opowiada 
o łodzi kapitan Cichocki.
Tomasz Cichocki płynie samotnie, 
ale podstawą jego sukcesu jest 
współdziałanie, zarówno osób od 
początku zaangażowanych w pro-
jekt, jak i profesjonalnego zespołu 

brzegowego. - Wartości, którym 
hołduje KGHM, towarzyszą mi 
od początku mojej żeglarskiej wę-
drówki. Odwagi nie mylę z brawurą 
czy skłonnością do ryzyka, ale 
łączę ją z odpowiedzialnością. 
A kogoś bardziej ode mnie zorien-
towanego na osiąganie założonych 
celów i wyników trudno będzie 
znaleźć - mówi kapitan. 
Po polskim prestarcie, właściwy 
start rejsu dookoła świata nastąpi 
z francuskiego Brestu na początku 
września. Kapitan popłynie Szla-
kiem Kliprów, pomiędzy Europą 
i Dalekim Wschodem, Australią 
i Nową Zelandią, mijając trzy przy-
lądki: Dobrej Nadziei (Afryka), 
Leeuwin (Australia) oraz Horn 
(Ameryka Południowa). Rejs, tak 
jak poprzedni, będzie monitoro-
wany przez brytyjską organizację 
certyfikującą World Sailing Speed 
Record Council (WSSRC).

Fot. www.facebook.com/Kapitan- �
TomaszCichocki

Kapitan Tomasz Cichocki rusza w samotny rejs dookoła świata

KGHM ponownie na oceanie

rozmaitości
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Krajowa trójka na 
jednej nitce była 
zablokowana przez 
cały dzień. Na 
kilkusetmetrowym 
odcinku drugiego 
pasa wprowadzono 
ruch wahadłowy.

- Chwila nieuwagi i tak się to 
skończyło mówił bardzo spokojnie 
kierowca z ciągnika siodłowego, 
który jechał z cysterną pełną tlenu. 
Miał olbrzymie szczęście. Uderzył 
w tył innej ciężarówki, kiedy ta 
zjeżdżała na stację benzynową Or-
len na pasie w kierunku Polkowic. 
Pojazd z cysterną złamał się w pół, 
a kabina została zmiażdżona.
Drugi z kierowców również nie 
odniósł obrażeń. - Jechałem do 

centrum Biedronki. Miałem tam 
być w południe. Przyjechałem 
szybciej dlatego chciałem poczekać 
na stacji benzynowej Na naczepie 
mam makaron.
W trakcie zderzenia doszło do 
rozszczelnienia zbiornika paliwa 

w manie, który ciągnął cysternę. 
Olej napędowy wylewał się na 
drogę. Strażacy wypompowali 75 
proc zawartości zbiornika. A olej 
neutralizowali pianą i specjalnym 
sorbentem. Odcinek krajowej trójki 
między skrzyżowaniem przy Ca-

storamie, a drogą na Rawicz był 
zamknięty do wieczora. Na miejscu 
przez kilka godzin przepompo-
wywano tlen do innej cysterny, 
która dojechała z województwa 
śląskiego. 

DLU24.pl �

Reanimacja trwała 
około 30 minut. 
Niestety strażakom 
i ratownikom 
z pogotowia nie 
udało się przywrócić 
czynności życiowych.

Renault na polkowickich tablicach 
kierowany przez kobietę jechał 
prawidłowo w kierunku Lubina, 
prawym pasem dwupasmowej 
krajowej trójki. Na wysokości 
szybu głównego ZG Lubin samo-

chód został najprawdopodobniej 
zepchnięty z drogi przez srebrne 
audi na wrocławskich numerach 
rejestracyjnych. - Jego kierowca 
najprawdopodobniej za szybko 
zaczął zmieniać pas ruchu z lewego 
na prawy – relacjonowali świad-
kowie zderzenia – nie zauważył, 
że obok niego jedzie czerwone 
renault megane.
Renault gwałtownie zjechał z drogi 
i odbił się od drzewa. Przybyli tuż 
przed godz. 15 na miejsce strażacy, 
aby uwolnić poszkodowanych z sa-

mochodu rozcięli pojazd. Kobieta 
z licznymi obrażeniami trafiła do 
szpitala. Kiedy ją opatrywano, jej 
pasażera – mężczyznę – ratowano. 
Reanimacja trwała ponad 30 minut. 
Mimo wysiłku strażaków i ratow-
ników z pogotowia, nie udało się 
przywrócić czynności życiowych. 
Droga tuż po wypadku została cał-
kowicie zablokowana. Do wypadku 
doszło w poniedziałek (4 sierpnia) 
przed godz. 15. Około godz. 16 na 
pasie w kierunku Polkowic wpro-
wadzono ruch wahadłowy.
Audi z Wrocławia jechał młody 
mężczyzna z dzieckiem. Za Renault 
jechało natomiast czerwone audi 
na legnickich numerach rejestra-
cyjnych. Tragedia wydarzyła się 
na oczach jego kierowcy. 

Potrącił pijanego
rowerzystę
Sąd zajmie się 26-letnim kierowcą, który na drodze Lubin-Osiek 
(ul. Piłsudskiego) śmiertelnie potrącił rowerzystę. 
Do tragicznego wypadku doszło 3 grudnia ubiegłego roku. 
26-letni mieszkaniec Lubina jechał z nadmierną prędkością. 
Do nieszczęścia przyłożył się jeszcze rowerzysta, który był 
kompletnie pijany i wjechał na przejazd dla rowerów prosto pod 
koła BMW. - Podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia 
dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów, jechał z prędkością 
pomiędzy 80 a 90 km/godz – informuje Liliana Łukasiewicz, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
Na przejście od lewej strony, wjechał rowerzysta. Nie upewnił 
się on w sposób należyty, czy manewr ten będzie bezpieczny. 
Mariusz W. nie zdążył wyhamować potrącając – nietrzeźwego - jak 
się potem okazało mężczyznę (1,6 promila alkoholu we krwi).
Rowerzysta doznał wielorzędowych, rozległych i ciężkich 
obrażeń ciała, w następstwie których nastąpił jego nagły 
i gwałtowny zgon. Powołany w sprawie biegły z zakresu 
ruchu drogowego stwierdził, iż za spowodowanie wypadku 
odpowiadają w równym stopniu obaj jego uczestnicy, a zatem 
kierujący pojazdem, ponieważ jechał z prędkością nadmierną 
oraz rowerzysta, ponieważ przed wjazdem na przejazd dla 
rowerzystów nie upewnił się, czy przejazd przez jezdnię 
będzie bezpieczny.
Mając powyższe ustalenia na uwadze Mariuszowi W. posta-
wiono zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem 
śmiertelnym. Mężczyzna nie poczuwa się do winy, albowiem 
to rowerzysta nagle wtargnął na jezdnię.

Nękanie
fotomodelki
Mieszkaniec Mielca odpowie za nękanie fotomodelki z Lubina. 
Chciał seksu za to, że nie ujawni zdjęć z nagą kobietą.
Do sądu trafił już akt oskarżenia w sprawie, którą prowadziła 
Prokuratura Rejonowa w Lubinie. Mieszkaniec Mielca (35 l.) 
po włamaniu się na konto pocztowe mieszkającej w Lubinie, 
a zajmującej się modelingiem kobiety, nękał ją uporczywie 
przez 3 miesiące. Wysyłał jej obraźliwe wiadomości i szanta-
żował ujawnieniem nagich zdjęć. Oczekiwał od fotomodelki 
seksu.
Zboczeniec włamał się na konto pocztowe kobiety, choć 
skrzynka była zabezpieczona hasłem. Zmieniał je powodując, 
że konto trzeba było kilkakrotnie odzyskiwać. Uzyskał dostęp 
do informacji i danych, które nie były dla niego przeznaczone. 
Wysłał 12 „nagich” zdjęć do członka jej rodziny. Natomiast od 
grudnia 2012 do lutego 2013 mężczyzna wysłał do pokrzywdzo-
nej wiele wiadomości SMS oraz MMS zawierających jej nagie 
zdjęcia. Wiadomości zawierały treści wulgarne i obraźliwe. 
Oskarżony szantażował także kobietę grożąc, że rozpowszechni 
jej zdjęcia z nagim wizerunkiem, jeżeli ta nie odbędzie z nim 
stosunku seksualnego – informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
Wysyłane wiadomości często nawiązywały do jej życia 
osobistego i rodzinnego. Zboczeniec groził kobiecie, że ujawni 
zdjęcia jej dzieciom, a także, że umieści je wraz z danymi 
osobowymi i numerem telefonu na portalach internetowych, 
na których ogłaszają się kobiety parające się prostytucją. 
Teraz za stalking grozi mu od 3 miesięcy do 3 lat pozbawienia 
wolności.

OSKARŻENIANajprawdopodobniej jechał bez pasów i to wpłynęło na tragiczny finał wypadku

Śmiertelnie  koło ZG Lubin

Dużo szczęścia miał kierowca ciężarówki z naczepą cysterną przewożącą ciekły tlen

Zderzenie koło Orlenów
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Kredyt jest na 5 lat 
z opcją przedłużenia 
na życzenie spółki 
- podał KGHM 
w komunikacie. 
Dodajmy, że Polska 
Miedź zakończyła 
również negocjacje 
z EBI na 2 mld zł.

W komunikacie podano, że kredyt 
zaaranżowany został z grupą ban-
ków relacyjnych KGHM. Globalni 
koordynatorzy odpowiedzialni 
za organizację kredytu to Crédit 
Agricole Corporate and Invest-
ment Bank, Credit Agricole Bank 
Polska S.A., Bank Zachodni WBK 
S.A., Santander Bank N.A., Bank 
Polska Kasa Opieki S.A., Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. oraz 
Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S.A.

Zgodnie z umową kredyt może 
być wykorzystywany w dolarach 
amerykańskich w formie do 25 
odnawialnych transz. 
Pieniądze zostaną wykorzystane 
na sfinansowanie ogólnych celów 
korporacyjnych (w tym nakłady 
inwestycyjne) KGHM oraz refi-
nansowanie zadłużenia finanso-
wego KGHM International Limited 
w kwocie 700 mln USD” - podano 
w komunikacie.
„Operacja refinansowania przy-
niesie w perspektywie pięciu lat 
istotne oszczędności w kosztach 
obsługi finansowania oraz po-
zwoli na zwolnienie zabezpieczeń 
ustanowionych na majątku spółki 
KGHM International i wyelimino-
wanie restrykcyjnych zobowiązań 
finansowych i niefinansowych 
ograniczających jej rozwój” - doda-
no w komunikacie prasowym.

KGHM podał również, że „finan-
sowanie programu rozwojowego 
grupy KGHM zostaje skonsolido-

wane i będzie kierowane z poziomu 
Centrali KGHM. Opiera się ono 
na środkach własnych i zostaje 

uzupełnione źródłami zewnętrz-
nymi.
Nie jest powiedziane, że kredyt 
zostanie wykorzystany od razu. 
KGHM zakłada  stopniowe wyko-
rzystywanie kredytu w zależności 
od bieżących potrzeb płynnościo-
wych grupy KGHM”.
Dodajmy, ze KGHM podpisał 
również umowę na niezabezpie-
czoną pożyczkę w Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym. Kwotą 
2 mld złotych sfinansuje projekty 
inwestycyjne. To kolejny krok w ra-
mach konsolidacji finansowania 
strategicznych inwestycji w Grupie 
Kapitałowej KGHM.
Środki pozyskane w ramach 
udzielonej pożyczki zostaną prze-
znaczone na sfinansowanie projek-
tów związanych z modernizacją 
hutnictwa oraz rozbudową obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydo-

bywczych „Żelazny Most”. Obiekt 
jest jedynym miejscem deponowa-
nia odpadów z flotacji rud miedzi 
pochodzących ze wszystkich 
Zakładów Górniczych KGHM 
Polska Miedź S.A. co sprawia, że 
stanowi on kluczowe ogniwo tech-
nologiczne, bez którego produkcja 
koncentratu miedziowego byłaby 
niemożliwa.
EBI zapewnia długoterminowe 
wsparcie finansowe dla solidnych 
inwestycji. – Kredyt udzielony 
przez EBI jest dla nas także wy-
razem zaufania, co do celowości 
naszych inwestycji. Zarówno 
modernizacja hutnictwa, jak 
i rozbudowa Żelaznego Mostu to 
przedsięwzięcia, które wpisują 
się w strategię zrównoważonego 
rozwoju –komentuje Jarosław 
Romanowski, I wiceprezes ds. 
finansowych KGHM.

KGHM podpisał z konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 mld USD 

Pieniądze na inwestycje
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W kopalni Polkowice-
Sieroszowice 
górnik górnikowi 
chciał zaszkodzić. 
Do pewnej szafki 
pracowniczej 
trafił materiał 
wybuchowy. Sprawca 
liczył że za jego 
posiadanie odpowie 
jej właściciel - 
inny górnik. Słono 
się przeliczył. 

Cała sprawa rozegrała się w Ja-
kubowie w rejonie jednego 
z szybów Polkowic-Sieroszowic. 
W marcu ubiegłego roku 42-
letni górnik podłożył do szafki 
kolegi materiały wybuchowe 
o nazwie pentryt oraz 2 za-
palniki. Następnie „życzliwie” 
zadzwonił na policję z infor-
macją, że w szafce pewnego 
pana znajdują się materiały 
wybuchowe, a być ich tam 
nie powinno. Górni wykazał 
się drobnym sprytem, bo nie 
zadzwonił na numer alarmowy, 
a na telefon wydziału krymi-
nalnego. Tam rozmowy nie są 
rejestrowane tak jak to ma 
miejsce w przypadku telefonów 
alarmowych. 
Przeprowadzone przeszukanie 
wskazanej szafki doprowadziło 
do ujawnienia materiałów wy-
buchowych. Biegły stwierdził, 
że zabezpieczone materiały 
mogły sprowadzić niebezpie-
czeństwo dla życia lub zdrowia 
wielu osób, albo mienia w wiel-
kich rozmiarach. Po oględzi-
nach materiały zdetonowano. 

Mężczyzna w którego szafce 
zabezpieczono trefny towar 
zaprzeczał, aby należał on do 
niego, albo, aby sam schował 
materiały w swojej szafce. 
Śledczy szybko ustalili, że cała 
sprawa może mieć podtekst 
koleżeńskiej zazdrości, zemsty. 
Szybko ustalono potencjalnego 
podejrzanego. 
Okazało się, że typowanie było 
trafione. W trakcie drobiazgo-
wego śledztwa  Drobiazgowe 
śledztwo doprowadzono do 
ustalenia, iż to Zbigniew M. jest 
sprawcą przestępstwa. Przede 
wszystkim w jego samochodzie 
odnaleziono telefon, z którego 
dzwonił na policję. Mało tego 
w komputerze znaleziono liczne 
zapisy zapisy świadczące o po-
szukiwaniu informacji na temat 
materiałów wybuchowych. Bie-
gły informatyk stwierdził też, że 
przez niecały miesiąc oskarżony 
prawie 1900 razy „wchodził” 
na profil pokrzywdzonego na 
jednym z portali społeczno-

ściowych. Poza tym mężczyzna 
szukał numerów telefonów na 
oficjalnych stronach policji. 
Do tego, aby nie było żadnych 

wątpliwości przeprowadzono 
badanie śladów biologicznych. 
Okazało się, że DNA było na 
przedmiotach podrzuconych do 
szafki. Ostatecznie oskarżony 
został nie właściciel szafki, 
a faktyczny przestępca. 
Prokuratura Rejonowa w Gło-
gowie w czerwcu oskarżyła 42-
letniego górnika. Okazało się, 
że przyczyną jego szkodliwego 
dla kolegi działania był fakt, że 
pokrzywdzony, który był wcze-
śniej społecznym inspektorem 
pracy, cieszył się szacunkiem 
wśród załogi i przełożonych 
rozmawiał ze sztygarami na 
temat podejrzeń górników co 
do kradzieży mających miejsce 
w kopalni. Rozmowa wskazy-
wała że konkretna osoba miała 
prowadzić ten proceder. Ta 
konkretna osoba dowiedziała 
się o rozmowie i postanowiła 
zemścić. Byłemu SIP-owcowi 
„podłożyła świnię”.
Zbigniew M. nie był dotąd karany. 
Obecnie nie pracuje. Za zarzuco-

ne przestępstwa grozi mu kara od 
6 miesięcy do 8 lat pozbawienia 
wolności. Sprawę rozpozna Sąd 
Rejonowy w Głogowie.

Do wyborów 
pozostały nieco 
ponad 3 miesiące, 
ale już dzisiaj 
wiadomo, że walka 
o rządy w gminie 
będzie zacięta.

Zaciętość spowoduje zapewne 
prezydent Lubina Robert Raczyń-
ski ze swoimi poplecznikami 
z Lubin 2006. Ten samorządowiec 
nie ukrywa, że chce przyłączyć 
otaczającą miasto gminę. Z pro-
stego wyliczenia wynika, że nie 
chodzi tu o dobro mieszkańców, 
liczbę urzędników, czy komu-
nikację, a o ratowanie budżetu 
Lubina obciążonego potężnymi 
zobowiązaniami długotermino-
wymi na poziomie 230 mln zł. 
Raczyński osobiście namaścił też 
kandydata na wójta i przedstawił 
go na konferencji prasowej. To 
Tadeusz Kielan. Jego zadanie 
będzie proste doprowadzić do 
faktycznej likwidacji gminy 
Lubin przez jej przyłączenie do 
miasta. Kielan ma już doświad-
czenie związane z likwidowaniem 
i przekazywaniem. Jako starosta 
razem z radnymi Lubin 2006 
wyprowadził, a raczej przekazał 
miastu pokaźny majątek powiatu 
w postaci powiatowych szkół 
i dróg. Do tego doszła likwidacja 

powiatowych jednostek. Jak po-
wiat funkcjonuje? Widać od czte-
rech lat. Gdyby nie to, że w tym 
roku zakończono rozpoczętą 
przez Kielana prywatyzację i  
sprzedaż szpitala na Bema, nadal 
nie byłoby inwestycji. Niestety 
pieniądze za szpital prezydencka 
ekipa w powiecie zamiast prze-
znaczać na będące w tragicznym 
stanie drogi powiatowe poza 
Lubinem, lokuje pokaźną sumkę 
na remonty w mieście. Wyraz 
niezadowolenia dała temu obecna 
wójt Irena Rogowska, która za-
wiązała porozumienie z wójtem 
Rudnej i burmistrzem Ścinawy, 
wskazując, że gminy poza mia-
stem nie mają wpływu na to jak 
powiat dzieli pieniądze.
Rogowska oficjalnie nie po-
twierdziła jeszcze czy będzie 
startowała. Z nieoficjalnych 
informacji wynika, że będzie 
miała swój komitet wyborczy 
wspólnie z Jerzym Szumlańskim, 
ale z nieoficjalnych informacji 
wynika również, że o fotel wójta 
raczej będzie ubiegał się Szum-
lański -  obecny przewodniczący 
rady gminy.
Z pojawiających się nieoficjal-
nych rozmów wynika, że o fotel 
wójta mogłaby powalczyć Wan-
da Dobrzyńska, obecna radna. 
W Gogołowicach pokazała jak 

można zmobilizować społeczność 
i zrobić coś dobrego dla swojej 
miejscowości poprzez prężnie 
działające stowarzyszenie.
Do wyborów na wójta gminy 
Lubin przygotowuje się Tade-
usz Maćkała. Maćkała dał się 
w Lubinie poznać jako dobry 
gospodarz. W latach 1990-94 był 
wiceprezydentem w zarządzie 
miasta, którym kierował Robert 
Raczyński, a w kolejnej kadencji 
do 1998 roku właśnie Tadeusz 
Maćkała był prezydentem Lubina. 
W tamtym czasie miasto dużo 
inwestowało. Remont Muzy, 
budowa przedłużenia Al. Nie-
podległości do ul. Hutniczej, czy 
rozpoczęcie odrestaurowywania 
rynku przez budowę kamieniczek. 
Niestety jego następcy włącz-
nie z Raczyńskim ten projekt 
zaniechali, a jaki dzisiaj Lubin 
ma rynek każdy widzi. Zamiast 
rynku jest „dziura”.
Niezależnie od tego, kto wystartu-
je o fotel wójta, dla mieszkańców 
gminy wiejskiej Lubin najbliższe 
wybory będą niezwykle ważne. 
Głosowaniem i wyborem konkret-
nego wójta i radnych mieszkańcy 
odpowiedzą na pytanie czy chcą, 
aby wchłonęło ich zadłużone 
miasto, czy też nadal sami będą 
decydowali o swoim otoczeniu 
i gminie.

Kielan, Dobrzyńska, Rogowska, Szumlański, a na pewno 
Maćkała – o tych osobach mówi się w kontekście wyborów 
na wójta gminy Lubin.

Chciał się zemścić, a teraz sam odpowie za popełnione przestępstwa

Podłożył koledze „świnię” 
To będzie bardzo ważny wybór
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KGHM rozpoczął w ubie-
głym tygodniu przerób 
rudy na koncentrat miedzi 

w zakładzie przeróbczym Sierra 
Gorda w Chile. To jeden z najwięk-
szych zrealizowanych projektów 
górniczych na świecie. Jesienią 
planowane jest uroczyste otwarcie 
kopalni z udziałem przedstawicieli 
władz państwowych Polski, Chile 
i Japonii.
W kopalni zakończone zostały 
prace związane z uruchomieniem 
wszystkich elementów infrastruk-
tury niezbędnych do produkcji 
koncentratu miedzi. Poza samą 
odkrywką, z której już w kwietniu 
zdjęty został cały nadkład skła-
dający się łącznie ze 192 mln ton 
materiału, uruchomione zostały 

zakłady, w których odbywa się 
kruszenie, mielenie i flotacja. Wo-
da do kopalni jest doprowadzona 
z wybrzeża oceanu rurociągiem 
o długości 143 km, a jej niezbędne 
rezerwy składowane są w zbior-
niku o pojemności 750 tys. m3. 
– Realizując ten projekt, narzuci-
liśmy sobie i naszym partnerom 
ogromne tempo. Zależało nam, 
by przy zachowaniu najwyższych 
standardów bezpieczeństwa pracy 
i ochrony środowiska możliwie 
najlepiej wykorzystać potencjał 
kopalni – mówi Herbert Wirth, 
prezes zarządu KGHM. – Od mo-
mentu pierwszych odwiertów do 
faktycznego rozpoczęcia produkcji 
minęło zaledwie dziesięć lat. To 
ewenement na skalę światową 

i dowód najwyższych kompetencji 
naszej kadry menedżerskiej.
Po okresie rozruchu, który zgodnie 
z harmonogramem ma się zakoń-
czyć na początku 2015 roku, Sierra 
Gorda będzie produkować około 
120 tys. ton miedzi, 50 mln funtów 
molibdenu i 60 tys. uncji złota 
rocznie. Prognozowana średnio-
roczna produkcja w ciągu ponad 
20-letniego okresu eksploatacji 
kopalni, uwzględniając uruchomie-
nie drugiej fazy projektu, wyniesie 
około 220 tys. ton miedzi, 25 mln 
funtów molibdenu i 64 tys. uncji 
złota. Dodatkowy potencjał pro-
dukcyjny tkwi w przerobie rudy 
tlenkowej poddawanej procesowi 
ługowania. W ramach prowadzo-
nych testów wyprodukowane już 

zostały w tej technologii pierwsze 
katody miedzi.
Całkowity koszt uruchomienia 
chilijskiego projektu zamyka się 
sumą 4,1 mld dolarów. Sierra Gorda 

należy do spółki typu joint venture 
w której udziałowcami są spółka 
pośrednio zależna KGHM Polska 
Miedź - KGHM International (55 
proc.), Sumitomo Metal Mining 
(31,5 proc.) oraz Sumitomo Cor-
poration (13,5 proc.).
Prezesi Polskiej Miedzi nie kryją 
zadowolenia z uruchomienia pro-
dukcji. Od początku cel był bardzo 
jasny. – Dzięki uruchomieniu 
produkcji obniżymy jednostko-
wy koszt produkcji w całej grupie 
– mówi Jarosław Romanowski, 
wiceprezes KGHM ds. finansów. 
– Bezpośredni wpływ na to będą 
miały przychody ze sprzedaży 
dodatkowych produktów, głównie 
złota i molibdenu.
Warto dodać, że ceny molibdenu 
są obecnie czterokrotnie wyższe 
niż te przyjmowane do progno-
zowanych.

Pierwszy transport koncentratu 
miedzi z kopalni Sierra Gorda 
planowany jest na wrzesień. Maciej 
Ściążko, dyrektor generalny projek-
tu dodaje. – Połowa wyprodukowa-
nego w kopalni koncentratu miedzi 
trafiać będzie do japońskich hut 
Grupy Sumitomo, do której należy 
mniejszościowy pakiet udziałów 
w Sierra Gorda. Pozostała część 
produkcji będzie sprzedawana na 
innych rynkach. Dotychczas trze-
ba było opracować alternatywne 
drogi z uwagi na protest jednego 
z sąsiadów  w porcie Antofagasta. 
Dzisiaj już wiadomo, że Sąd nie 
uznał protestów składanych przez 
sąsiada.
Kopalnia jest zlokalizowana na 
pustyni Atacama w regionie An-
tofagasta, będącym największym 
zagłębiem miedzi w Chile.

(red) �

Najnowszy i najszybciej na świecie realizowany projekt górniczy uruchomiony

Już produkuje miedź
Zgodnie z zapowiedziami, że w połowie roku zostanie ruszy produkcja miedzi w Chile,
KGHM uruchomił wszystkie elementy tej skomplikowanej instalacji.

Sąd Najwyższy Chile w dniu 4 sierpnia 2014 r. wydał 
ostateczny i korzystny wyrok w sprawie dotyczącej 
zgodności z prawem środowiskowym w zakresie transportu 
koncentratu miedzi z Sierra Gorda do portu Antofagasta
Wyrok potwierdził, że proces pozyskiwania pozwoleń na 
rzecz projektu Sierra Gorda został przeprowadzony zgodnie 
z prawem środowiskowym w Chile. Spółka Sierra Gorda 
SCM w ścisłej współpracy z partnerami logistycznymi ATI 
oraz FCAB finalizuje budowę nowoczesnego magazynu oraz 
infrastruktury załadunkowej do transportu koncentratu 
miedzi korzystając z portu Antofagasta. Spółka opracowała 
także tymczasowy, alternatywny plan transportu zapew-
niający ciągłość dostaw koncentratu do odbiorców.

 KOMUNIKAT PRASOWY 
31 lipca 2014 
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Kalendarium projektu Sierra Gorda 
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Materiały multimedialne nt. Sierra Gorda 

http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=587&lang=pl 

 

Kontakt 

Anna Osadczuk Dariusz Wyborski Jan Jujeczka 
KGHM KGHM Martis CONSULTING 
a.osadczuk@kghm.pl d.wyborski@kghm.pl  jan.jujeczka@mc.com.pl 
+48 661 404 092 +48 603 582 519 +48 508 221 069 

 

2004. 
Rozpoczęcie prac 
eksploracyjnych 
w celu opróbowania 
złoża rudy tlenkowej 

 

2006. 
Zidentyfikowanie rudy 

siarczkowej, nakierowanie 
prac eksploracyjnych na 
głębiej zalegające rudy 

 

2008. 
Zrealizowano program 
eksploracyjny obejmujący 
789 odwiertów o łącznej 
długości 245 000 m 

 

2011. 
Utworzenie spółki 

typu joint venture przez 
Quadrę FNX (55%) 

i Grupę Sumitomo (45%) 

2012. 
KGHM staje się jedynym 
właścicielem Quadry FNX 
i uzyskuje 55% udziałów 
w kopalni Sierra Gorda 

 

2014. 
Zakończenie zdejmowania 

nadkładu, uruchomienie 
produkcji miedzi i rozpo-
częcie rozruchu kopalni 

 

Sąd w Chile po stronie KGHM
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Jazzowe spotkanie 
zaplanowano 
na 5 września 
w Centrum Kultury 
Muza w Lubinie.

Liderką projektu „Jazz Vocal Ni-
ght” jest wokalistka i klarnecistka 
Patrycja Kamola. Towarzyszą jej 
doświadczeni muzycy o wielo-

letnim stażu i bogatym dorobku 
artystycznym. W skład zespołu 
wchodzą: Łukasz Kłos (trąbka), 
Jarek Dąbrowski (saksofon), Grze-
gorz Sykulski (piano), Bartłomiej 
Chojnacki (kontrabas) oraz Paweł 
Kurek (perkusja). Gościnnie pod-
czas koncertów formacji, pokaz 
swoich umiejętności wokalnych 
prezentuje również Katarzyna 
Mirowska – artystka związana 

z Teatrem Muzycznym Capitol we 
Wrocławiu.
Koncert „Jazz Vocal Night” to nie-
samowita dawka energii, w czasie 
którego formacja Patrycja Kamola 
Jazz Band prezentuje utwory 
własne oraz standardy jazzowe 
we własnych aranżacjach. Warto 
podkreślić, że trzon zespołu stano-
wi doświadczony muzyk i aranżer 
Jarek Dąbrowski współpracujący 
z amerykańskim gitarzystą, 
wokalistą oraz kompozytorem 
bluesowo - jazzowym Mike’em 
Russellem, z którym w 2013 roku 
nagrał płytę.
Obecnie Patrycja Kamola przygo-
towuje materiał na swoją pierwszą 
debiutancką płytę.
Bilety w cenie 10 zł i 15 złotych 
w dniu koncertu do nabycia 
w kasie CK Muza

Trzeba było zużyć całą gaśnicę. Na szczęście wystarczyła. Strażacy nie musieli nic 
dogaszać.
To był kolejny tego dnia (30.07) kurs linii nr 3. Autobus zbliżał się do drugiego ronda 
w ciągu ul. Piłsudskiego, koło myjni ręcznej (miejsce dawnej pętli autobusowej) kiedy 
spod kokpitu zaczął wydobywać się dym. Żółty autobus szybko zatrzymał się na przystanku 
za rondem. W pojeździe poza kierowcą było dziesięciu pasażerów – szybko ewakuowali 
się z autobusu. Kierowca relacjonował, że było już widać wychodzący ogień i dym, ale 
go zagasił za pomocą gaśnicy. Przybyli na miejsce strażacy zastali opanowaną już sytu-
ację. Jednak zgodnie z procedurą odłączyli w pojeździe akumulator.  DLU24.pl

Pojawił na ul. Grodzkiej 
między komisariatem 
policji, a parkingiem 
w rynku. Kierowcy na niego 
narzekają, bo rozwiązanie 
jest kuriozalne – próg 
zaraz za progiem.

Rozwiązanie, które skutecznie hamuje zapędy 
kierowców jest tak fatalne, że kierowcom 
brakuje słów. - Jeżeli władzy brakuje doświad-
czenia w budowaniu progów spowalniających 
niech pojedzie do Lubina, albo Wrocławia. 

Tam są solidnie wykonanie podwyższone 
przejścia dla pieszych, które spełniają rolę 
progu spowalniającego i nie trzeba przed nimi 
montować dodatkowych progów – powiedział 
nam kierowca volkswagena, który przejeżdżał 
przez rynek.
Przy okazji pytań o progi spowalniające miesz-
kańcy ul. Lipowej w Ścinawie, korzystający 
z przejścia dla pieszych koło sklepu Kapsel 
z utęsknieniem czekają na powrót progu spo-
walniającego. Od kiedy urzędnicy burmistrza 
go zdemontowali, na przejściu ponownie 
zrobiło się bardzo niebezpiecznie.

Szybka akcja kierowcy zapobiegła spaleniu autobusu

„Ognisty” kurs
Patrycja Kamola Jazz Band zawita do Lubina

Noc z jazzem w Muzie

Drogowa fuszerka, czy mega pomysłowość urzędników 
burmistrza?

Próg przed ...progiem
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W tym roku w lubińskim szpitalu 
MCZ planuje się wykonanie ok. 
140 takich zabiegów. Są one nie-
zastąpione w leczeniu zaburzeń 
rytmu serca szczególnie u ludzi 
młodych i u chorych z trzepotaniem 
i migotaniem przedsionków. 
Ablacje podłoża zaburzeń rytmu 
serca, podobnie jak zabiegi stoso-
wane w leczeniu choroby niedo-
krwiennej serca i zawałów serca 
oraz wszczepianie stymulatorów 
i kardiowerterów, wykonywane 
są w Oddziale Kardiologii MCZ 
SA w Lubinie kierowanym przez 
dr Waldemara Jastrzębskiego. 
Zabiegi ablacji są małoinwazyjne 

- przeprowadza się je przezskórnie 
drogą wewnątrznaczyniową. 
– Dostępy, jakie są stosowane 
w ablacjach, to dostępy żylne 
w obszarze pachwin, czasami 
wykorzystywana jest także żyła 
szyjna po stronie prawej, a w szcze-
gólnych przypadkach także jedna 
z tętnic udowych. Procedura prze-
prowadzana jest w znieczuleniu 
miejscowym. 
Do naczyń wprowadzamy duże 
wenflony, tą drogą prowadzimy 
miękkie cewniki do serca. Mają 
one możliwość odczytywania EKG 
z wnętrza serca oraz stymulowania 
serca na określone sposoby. Jest 

to pierwszy etap, czyli badanie 
elektrofizjologiczne, pozwalające 
ustalić na jaką arytmię pacjent 
cierpi – tłumaczy dr Rafał Płak-
sej z Pracowni Elektrofizjologii 
i Poradni Zaburzeń Rytmu Serca 
w Regionalnym Ośrodku Kardiolo-
gii MCZ SA w Lubinie. – Wiedząc 
dokładnie z jakim częstoskurczem 
mamy do czynienia, możemy 
przystąpić do drugiej części proce-
dury, czyli ablacji. Ma ona na celu 
zniszczenie źródeł arytmii, czyli 
określonych zmian ograniczonych 
w sercu, które stanowią podłoże 
zaburzeń rytmu. Dokonuje się 
tego za pomocą kolejnego cew-
nika wprowadzonego do serca, 
który posiada albo możliwość 
wydzielania energii cieplnej 
i rozgrzewania tkanek do ok. 55 
st C, albo umożliwia  mrożenie 
tkanki do – 70 st C. Tak w jednym, 
jak i w drugim przypadku chodzi 
o doprowadzenie do martwicy 
określonej patologicznej struktury 
w sercu, która powoduje arytmię. 
Generalnie podstawą w większości 
wykonywanych przez nas zabie-

gów jest energia cieplna - dodaje 
dr Płaksej. - Zabiegi ablacji mogą 
trwać od jednej godziny do trzech. 
Pacjent poddawany ablacji jest 
hospitalizowany, w większości 
przypadków już następnego dnia 
po zabiegu może być wypisany 
do domu.
Zabiegi ablacji stanowią prawdzi-
wy postęp w leczeniu zaburzeń 
rytmu serca. Ta grupa schorzeń 
kardiologicznych dotyczy stosun-
kowo często młodych skądinąd 
zdrowych ludzi, prowadząc do 
znacznego obniżenia jakości życia, 
a często także stanowiąc ograni-
czenie możliwości wyboru zawodu 
i wykonywania określonej pracy. 
Zastosowanie procedur inwazyj-
nych powinno być podstawową 
formą leczenia u tych chorych, 
ponieważ cechuje się wysoką 
długotrwałą skutecznością przy 
niskim ryzyku samego zabiegu. 
O ile leczenie farmakologiczne, 
które bywa kosztowne i uciążliwe, 
ma 30–50 % skuteczności, o tyle 
zastosowanie ablacji w przypadku 
częstoskurczów nadkomorowych, 
częstoskurczów węzłowych, w ze-
spole WPW (wrodzone zaburzenie 
przewodzenia impulsu elektrycz-
nego w sercu)  i w trzepotaniu 
przedsionków osiąga efektywność 
powyżej 96% zbliżając się do 100% 
i pozwala wyeliminować zażywa-
nie lekarstw.
Inną szczególną grupą pacjen-
tów leczonych w pracowniach 
elektrofizjologii przy pomocy 
ablacji są chorzy cierpiący na na-
padowe migotanie przedsionków. 
To schorzenie dotyczące coraz 
większej liczby osób (często mówi 
się wręcz o epidemii migotania 
przedsionków, która wynika m. in. 
z faktu starzenia się społeczeństwa 
oraz paradoksalnie coraz lepszego 
leczenia choroby niedokrwiennej 
serca i niewydolności serca), wią-
żące się z podwyższoną chorobo-
wością i ryzykiem zgonu. W tym 

przypadku leczenie zabiegowe 
daje szanse na ograniczenie liczby 
hospitalizacji, poprawienie kom-
fortu życia, zmniejszenie ryzyka 
powikłań zatorowych szczególnie 
udaru mózgu, a także przedłużenie 
życia.

Zastosowanie procedur inwazyj-
nych w diagnostyce i leczeniu 
zaburzeń rytmu serca jest zale-
cane przez Europejskie i Polskie 
Towarzystwa Kardiologiczne. 
Dzięki staraniom Zarządu MCZ 
SA w Lubinie i jego Prezesa dr 
Edwarda Schmidta w 2011 otwarto 

tutejszą Pracownię Elektrofizjolo-
gii. Corocznie zwiększa się ilość 
wykonanych w niej procedur: w ro-
ku 2013 ich liczba przekroczyła 
100, w pierwszej połowie 2014 
roku wykonano ponad 80 zabie-
gów. Liczba zabiegów w sposób 

zasadniczy uwarunkowana  jest 
wysokością kontraktu Oddziału 
z NFZ. Obecnie jedynym oddzia-
łem kardiologii wyprzedzającym 
lubiński MCZ w liczbie zabiegów 
ablacji na terenie Dolnego Śląska 
jest Klinika Kardiologii Szpitala 
Wojskowego we Wrocławiu.

Sposób na trzepotanie i migotanie przedsionków - zabiegi ablacji

Aby serce było 
spokojniejsze 
Regionalny Ośrodek Kardiologii Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie jest na drugim miejscu wśród 
dolnośląskich klinik pod względem wykonywanych ablacji zaburzeń rytmu serca. 

Ablacja
Zabiegi ablacji stanowią prawdziwy postęp w leczeniu 

zaburzeń rytmu serca. Ta grupa schorzeń kardiologicznych 

dotyczy stosunkowo często młodych skądinąd zdrowych 

ludzi, prowadząc do znacznego obniżenia jakości życia 

a często także stanowiąc ograniczenie możliwości wyboru 

zawodu i wykonywania określonej pracy.

Zastosowanie ablacji daje efektywność 

powyżej 96% zbliżając się do 100% 

i pozwala wyeliminować zażywanie lekarstw
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W Dziwnowie 
zakończył się obóz 
przygotowawczy 
piłkarek ręcznych 
KGHM Metraco 
Zagłębia Lubin. 

Przez tydzień nad morzem lubinianki 
musiały solidnie popracować. Tre-
ningi odbywały się trzy-cztery razy 
dziennie. Od poniedziałku drużyna 

Bożeny Karkut trenuje dwa razy 
dziennie na miejscu w Lubinie. - 
Powoli schodzimy z obciążeń na 
rzecz treningów indywidualnych. 
Na pewno dużo czasu będziemy 
poświęcać grze w ataku pozycyjnym, 
a także obronie. Tym bardziej, że już 
za niespełna tydzień czekają nas 
pierwsze mecze – mówi asystent 
trenera Renata Jakubowska w wy-
powiedzi dla klubowego portalu 

zaglebie.lubin.pl.
Tymczasem w piątek zaplano-

wany jest pierwszy sparing. 
Zagłębie pojedzie na turniej 
Baltica Summer Cup. Tam też 
swoje siły sprawdzać będą m.in. 
Vistal Gdynia, Byasen Trondhe-
im, Team Esbjerg, VfL Oldenburg 
oraz gospodarz sportowego wy-
darzenia - SPR Pogoń Baltica 
Szczecin.

Skład osłabiony
Przybyło kontuzji w drużynie 
piłkarek. W składzie chwilowo 
nie zobaczymy Anny Pałgan – ma 
złamaną kość śródstopia podaje 
klubowy portal. - Niestety po 
obozie przygotowawczym Ania 
nabawiła się kontuzji, która wy-
klucza ją z treningów na około 
3-5 tygodni, co też utrudnia nam 
przygotowania. – mówi asystent 
trenera KGHM Metraco Zagłębia 
Lubin, Renata Jakubowska.
Przypomnijmy, że z treningów 
cały czas wyłączone są Karolina 
Semeniuk, Juliana Malta, oraz  
Agnieszka Jochymek.

Fot Piotr Krażewski/archiwum �

sport

Chcesz zamieścić ogłoszenie 
drobne? Wejdź na www.lubinextra.
pl kliknij w zakładkę OGŁOSZENIA, 
zarejestruj się i dodaj ogłoszenie, 
a bezpłatnie opublikujemy je 
w dwutygodniku LubinExtra!

Kochasz kosmetyki, makijaż 
i lubisz dbać o siebie?  Zostań 
konsultantką AVON, zamawiaj 
kosmetyki nawet do 40% taniej 
dla siebie i znajomych! Tel. 781 
291 991

UWAGA!!! SKUP SAMOCHODÓW 
DO 40 TYS ZŁ! Tel. 500 247 769 
ZADZWOŃ! GOTÓWKA! Kupię 
każde auto (osobowe, dostawcze, 
motocykle, ciągniki do 30 tys. zł)

Pożyczki dla każdego, proste 
zasady, dzwoń!!! Tel. 784 114 
222

Dj na wesele, poprawiny, dożyn-
ki, karczmy, biesiady. Zabawa 
przy największych przebojach 
lat 70, 80, 90. Jednym słowem 
coś miłego i tanecznego dla 
każdego: www.djkriss.com.pl, 
tel. 665 597 635

Zapraszamy do Salonu Sukien 
Ślubnych „Kreacja Żannet” w Lu-
binie! Jeśli w tym dniu chcesz 
oczarować wszystkich, odwiedź 
Nasz Salon! Tel. 791 547 817

Naprawa, regulacja okien 
i drzwi. Naprawiam, przera-
biam, reguluję, wymieniam 
części i uszczelki we wszystkich 
rodzajach okien i drzwi. Tel. 
784 124 863

Stanowisko: Pracownik ogól-
nobudowlany/instalator sieci 
teleinformatycznych. Wymagania: 
1. Prawo jazdy kat. B. CV wraz ze 
zdjęciem na adres: biuro@intertel.
lubin.pl.
Wynajmę lokal w Centrum 
Lubina, położony przy Al. 
Niepodległości 13, o pow. 115 
m kw.p.u. (w tym zaplecze). 
Szczegółowe informacje SM im. 
St. Staszica. Tel. 76/842 62 65

Ogłoszenia drobne

Nowa koszulka, 
nowy kapitan, 
zapewnienia 
o pragnieniu 
awansu 
i przeprosiny za 
spadek, poza tym 
żadnych nowości 
– tak w kilku 
słowach można 
opisać prezentację 
zespołu Zagłębia 
Lubin przed nowym 
sezonem, która 
odbyła się w Galerii 
Cuprum Arena.

Co najważniejsze kibice 
doczekali się przeprosin ze 
strony zarządu. Tomasz Dębicki 
zapewnił, że cały zespół i kadra 
szkoleniowców pracują nad 
tym, by wrócić do Ekstraklasy. 
Przeprosił w imieniu swoim 
i całego klubu za spadek do 
I ligi. Przypomnijmy, że po-
kłosiem spadku była w klubie 
wymiana rady nadzorczej. 
Fanom Miedziowych na sce-

nie w Galerii Cuprum Arena 
zaprezentowano cały skład 
zespołu. Nowym kapitanem 
drużyny został Łukasz Pią-
tek. Z kilkoma słowami do 
lubinian zwrócił się trener 
Zagłębia Piotr Stokowiec, 
podkreślając, że jego drużyna 
składa się głównie z młodych 
wychowanków klubu, bo on 
stawia na wigor i młodość. 
Zapewnił, że jego zawodnicy 
są mocno zdeterminowani, 
by znaleźć się z powrotem 
w Ekstraklasie. Najmłodsi 
kibice bawili się na pewno 
przednio. Przygotowano 
konkursy dotyczące wiedzy 
o Zagłębiu Lubin. Można było 
wygrać drobne upominki. 
Dojrzalsi fani Miedziowych 
patrzyli na zespół z lekkim 
sceptycyzmem. Spodziewano 
się nowych twarzy w drużynie 
i wyraźniejszych wzmocnień. 
Tymczasem nic takiego się nie 
wydarzyło. Po prezentacji 
zawodnicy Zagłębia rozdawali 
autografy.

Zapewnili, że będą grać i pierwszy
mecz wygrali

Prezentacja
na Arenie

Wypoczynek

Zapraszamy do 
starego domu 
położonego 

w malowniczej 
wsi Grabiszyce 

Górne koło Leśnej 
na Przedgórzu 

Izerskim.

powierzowka.republika.pl

Tel. 668 341 867

r e k l a m a

Piłkarki trenowały, przybyło kontuzji

Po obozie
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KINO HELIOS Lubin  
76 724 97 97

 www.helios.pl

Baran 21.03-20.04
W najbliższych dniach unikaj 
zaskakujących sytuacji. Ten 
tydzień będzie bowiem pełen 
napięcia i nie będzie należeć do 
najłatwiejszych.  

Byk 21.04-20.05
W nowym miejscu pracy uda Ci się 
zabłysnąć. Szef będzie pod wielkim 
wrażeniem Twoich możliwości, 
a współpracowników oczarujesz 
swoją wiedzą. 

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu powinieneś 
skorzystać z porady finansowej. 
Zaciągnięte wcześniej kredyty dają 
Ci się teraz we znaki, więc przyda 
się pomoc fachowca.

Rak 22.06-22.07
Spróbuj pomyśleć o jakimś cieka-
wym dla siebie zajęciu. Dotychcza-
sowa praca nie zaspokaja przecież 
Twoich ambicji, a więc może warto 
zaryzykować. 

Lew 23.07-23.08
Twoje oszczędności wyglądają 
imponująco, ale zostały okupione 
ciężką pracą. Nie popadaj w pra-
coholizm, bo możesz okupić to 
osłabieniem formy fizycznej. 

Panna 24.08-22.09
Ostatnio jesteś przygnębiona. 
Wytwarzasz przez to złą energię. 
Przestań skupiać się jedynie na pro-
blemach, a wiele spraw rozwiąże 
się samoistnie. 

Waga 23.09-23.10
Kłopoty domowe przenosisz 
na życie zawodowe. Zaczniesz 
tym drażnić swoje otoczenie  
i jeden z Twoich współpracowni-
ków ostro Ci się postawi. 

Skorpion 24.10-22.11
Ostatnio stałeś się bardzo nerwowy 
i Twój nastrój udziela się także in-
nym. Przestań pędzić na złamanie 
karku, bo przez zbyt szybkie tempo 
życia możesz się pogubić.

Strzelec 23.11-21.12
W nadchodzących dniach unikaj 
zatłoczonych miejsc. Możesz 
zgubić ważne dokumenty. Na 
szczęście od stresujących sytuacji 
odetchniesz w weekend. 

Koziorożec 22.12-20.01
Podążaj za nowymi technologiami. 
Bez nich możesz zacząć się cofać. 
A tylko od Ciebie zależy, czy zdo-
łasz pójść z duchem czasu. 

Wodnik 21.01-19.02
Niewątpliwie masz nosa do inte-
resów. Uważaj jednak, by nie stać 
się ofiarą spryciarzy, którzy będą 
chcieli na Tobie zarobić. 

Ryby 20.02-20.03
W tym tygodniu w Twojej fir-
mie szykują się duże zmiany. 
Jednak nie działaj pochopnie  
i nie rób niczego pod wpływem 
nagłych emocji.

r e k l a m a
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księżyc
Saturna

Witold,
grał Bal-

cerka

małpy
wielko-

ści
kota

członek
zastępu
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net
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Pierwszy dobry 
krok zrobiony. Gole 
dla naszej drużyny 
strzelili Adrian Błąd 
i Aleksander Kwiek. 

Piotr Stokowiec cały czas szuka 
dobrego ustawienia. W rezultacie 
napastnik Arkadiusz Woźniak 
pojawił się na obronie z prawej 
strony. W ocenie trenera poradził 
sobie nieźle i najprawdopodobniej  
zostanie w tym miejscu. 
Zagłębie grało znacznie lepiej 
niż Flota Świnoujście. Na boisku 
doskonale było słychać każde-
go z zawodników, czy trenera 
lubinian. Pierwsze spotkanie, 
na którym kibice będą mogli 
dopingować  zespół w walce 
o zwycięstwo, zostanie rozegrany 
16 sierpnia o godzinie 19:46, 
w ramach 3 kolejki, a rywalem 
Miedziowych będzie Wisła 
Płock. Ze względu na ograni-
czenia transmisji telewizyjnych 
meczów I Ligii klub zaprasza 
kibiców na  Stadion Zagłębia.
Puste trybuny, za karę, nie 
ostudziły na szczęście piłkarzy, 
którzy może nie w doskonałym 
i przepięknym stylu, ale zagrali 
dobry mecz i wygrali. Trener 
gości nie miał zbyt wiele do 
oceniania. Wynik mówił sam 
za siebie - Byliśmy niedokładni 
i ciągle spóźnieni. Gratuluję 
trenerowi Stokowcowi. Wygrała 
lepsza drużyna – mówił po spo-
tkaniu Tomasz Kafarski, trener 
Floty Świnoujście. 
Piłkarze Zagłębia starali się i było 
widać, że szukają piłki. Bardzo 
dobrze wypadł Konrad Forenc, 
którego interwencje zagradzały 
drogę gości do naszej bramki. 
Warto zaznaczyć, że nasza 
drużyna przez około 20 minut 
„okopała” się na swojej połowie. 
To wyglądało jak sprawdzanie 
przeciwnika, na ile sobie pozwoli 
i jakie zagrywki zastosuje. Nie 
zabrakło jednak wypadów na 
drugą połowę. W jednej z akcji 
z asysty Papadopulosa Adrian 
Błąd zdobył pierwszą bramkę 
(27’) i tak pozostało już do 
przerwy.

Po przerwie przed kontynuacją 
meczu uczczono bohaterów Po-
wstania Warszawskiego. Druga 
połowa była już inna. Zagłębie 
częściej wypuszczało się pod 
bramkę Floty, ale i ta pozwalała 
sobie całkiem nieźle. Ostatecznie 
wynik meczu przypieczętowała 
czerwona kartka dla bramkarza 
gości (ręka poza polem karnym) 
i zdobycie drugiej bramki dla 
Zagłębia. Strzelcem był Alek-
sander Kwiek.

Po meczu 
Tomasz Kafarski, trener Floty 
Świnoujście: Wiedzieliśmy gdzie 
przyjeżdżamy, ale zapomnieliśmy 
o tym, co nas spotkało w ostatnich 
dniach. Nie jestem zadowolony 
z tego meczu, zakładaliśmy zu-
pełnie inny scenariusz. W meczu 
byliśmy bardzo niedokładni, a to 
się w końcu zemściło. Zaprezen-
towaliśmy się nieźle na początku 
II połowy, niestety czerwona 
kartka ustawiła mecz.
Piotr Stokowiec, trener KGHM 
Zagłębia Lubin: Mecz z gatunku 
psychologicznych. Ciężki, ale 
cieszę się, że wygrany. Flota była 
dobrze zorganizowana, szczegól-
nie w defensywie. Widać w tym 
zespole rękę trenera Kafarskiego. 
My musieliśmy się natrudzić, 
kontrolowaliśmy grę, ale wiemy 
czasami, że nie zawsze lepszy 
wygrywa. Cieszę się ze zdobyczy 
punktowej i naszej gry, ale nie 
popadamy w hurra optymizm. 
Wkomponowujemy nowych 
zawodników w skład i na tym 
się skupiamy, a to był jeden mały 
kroczek w drodze do Ekstraklasy. 
Może jeszcze 25 nam trzeba, ale 
teraz przed nami Chojniczanka 
i nie myślimy o tym co dalej. 
Widać owoce pracy na zgrupo-
waniach, zwycięstwo mental-
nie pomoże nam w przyszłych 
meczach. Szkoda, że spotkanie 
rozgrywane było bez kibiców, bo 
dziś na Stadionie Zagłębia można 
było zobaczyć kawałek fajnej 
gry. Cały czas chcemy poprawić 
potencjał zawodników, których 
mamy w kadrze.

(red) �

Od remisu 1:1 na 
terenie aktualnych 
wicemistrzyń 
Polski rozpoczęły 
sezon kobiecej 
Ekstraligi piłkarki 
Zagłębia Lubin. 

Bramkę dla Miedziowych już w 
4. minucie zdobyła pozyskana 
latem Agata Tarczyńska, dla 
Górnika Łęczna gola strzeliła 
Agnieszka Jędrzejewicz (84. 
minuta). 
Dla Zagłębia gol padł po rzucie 
rożnym. Piłka spadła w pole 
karne, w zamieszaniu najspryt-
niejsza okazała się Agata Tar-
czyńska, która wyprowadziła 

Miedziowe na prowadzenie. 
Na kolejną bramkę trzeba 
było czekać niemal do końca 
spotkania. Rywalki odrobiły 
stratę dopiero w 84 minucie. 
Wyrównanie uzyskała Agniesz-
ka Jędrzejewicz. Drużyna Gór-
nika Łęczna posłała podaniem 
piłkę za obronę Zagłębia. Tu 
pojawiła się Jędrzejewicz, 
która lobem „załatwiła” naszą 
bramkarkę.

Zagłębie: Bugajska – Płonow-
ska, Salwa, Balog, Grad, Szym-
kowiak (Tkaczyk), Ratajczak, 
Pożerska, Bezdziecka (Zając), 
Tarczyńska, Bochra. 
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Agata Tarczyńska zdobyła bramkę dla Zagłębia

Panie na remis

KGHM Zagłębie Lubin w I lidze, pokonało Flotę Świnoujście 2:0 (1:0)

Pierwsza wygrana
na zapleczu ekstraklasy

Zagłębie:
12. Konrad Forenc - 9. Arkadiusz Woź-
niak, 33. Ľubomír Guldan, 5. Jarosław 
Jach, 3. Đorđe Čotra - 14. Miłosz Przy-
becki (88, 11. Konrad Andrzejczak), 20. 
Jarosław Kubicki, 28. Łukasz Piątek, 6. 
Aleksander Kwiek, 15. Adrian Błąd (82, 
23. Piotr Azikiewicz) - 27. Michal Papa-
dopulos (76, 26. Krzysztof Piątek).

Flota:
1. Darko Brljak - 19. Arkadiusz Reca, 4. 
Michał Stasiak, 2. Sebastian Zalepa, 6. 
Marek Opałacz (84, 9. Nenad Erić) - 15. 
Sebastian Kamiński, 14. Daniel Brud, 
16. Paweł Lisowski (76, 13. Dawid 
Retlewski), 10. Kamil Zieliński (65, 
12. Marcin Skrzeszewski), 11. Rafał 
Grzelak - 27. Sebastian Olszar.

żółte kartki: Jach - Opałacz.
czerwona kartka: Darko Brljak (63. 
minuta, Flota, za zagranie ręką poza 
polem karnym).
sędziował: Paweł Pskit (Łódź).


