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Maćkała
nie wziął

Dla powiatu jak 
i samorządu 
powiatowego nie 
była to udana 
kadencja – mówi 
radny opozycjistr. 4

Jesteśmy również w gminie Lubin!

KGHM ma
własny prąd
Bloki gazowo-parowe pozwolą KGHM na zabezpieczenie około 25% zapotrzebowania na energię elektryczną.

str. 10
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Lubiński rynek to ewenement na 
skalę kraju. Takiej dziury nie ma 
w Polsce nikt oprócz lubinian. 
Mieszkańcy miasta kilka lat temu 
w ironiczny sposób dali władzom 
do zrozumienia, że nie podoba się 
im rynek i wybrali go na najpięk-
niejszy na całym Dolnym Śląsku. 
Niestety mijają kolejne lata a w ryn-
ku nic nie ulega zmianie nadal jest 
wstydem dla mieszkańców, choć 
przede wszystkim powinien się 
za niego wstydzić prezydent, który 
od wielu lat obiecuje, że rozwiąże 
ten problem. Miała być galeria 
handlowa od dwóch lat mówi się 
o sukiennicach. W ubiegłym roku 
zamarkowano rozpoczęcie budo-
wy i markowanie trwa do dzisiaj. 

W zasadzie można powiedzieć, że 
trwa od 9 lat.
Zdaniem przedstawicieli komitetu 
Razem dla Lubina i Krzysztofa 
Olszowiaka kandydata na prezy-
denta, rynek powinien być miej-
scem odpoczynku, mieć funkcje 
rekreacyjną. Aby zwrócić na to 
uwagę, kandydaci razem dla Lu-
bina ustawili koło dziury w rynku 
leżaki i rozpalili grilla, a także 
rozdawali przechodniom upieczone 
kiełbaski.
- To jest przykład jak dba się 
o miejski majątek – wskazuje 
na dziurę w rynku Krzysztof 
Olszowiak. Pan prezydent wielo-
krotnie obiecywał mieszkańcom, 
że rynek ma być miejsce spotkań, 

wypoczynku, to my właśnie po-
kazaliśmy, jak ten wypoczynek 
wygląda. Dzisiejszy lubiński 
rynek jest symbolem nieudolności 

pana prezydenta i jego zaplecza 
politycznego. Dzisiaj nie mamy 
już żadnego wpływu na to, co po-
wstanie w rynku, jeśli oczywiście 
doczekamy takiego momentu. 32 
ary najcenniejszej ziemi w cen-
trum nie jest własnością miasta 
i to jest smutna prawda – mówi 
dodaje Olszowiak.
Organizatorzy happeningu w ryn-
ku zwrócili uwagę na problemy 
finansowe Lubina. - Dzisiaj przy 
obecnych rządach, miasto buduje 
głównie na kredyt. Trzystumilio-
nowy budżet zawiera 180 milionów 
złotych zobowiązań. Gdyby nie 
były one ukryte w spółkach ko-
munalnych to Lubinem już dawno 
rządziłby komisarz – mówi kandy-
dat na prezydenta Lubina.
Olszowiak wskazuje, że gdyby 
nie długi miasta byłoby więcej 
pieniędzy na tworzenie nowych 
miejsc pracy. - Samorząd musi 
wrócić do swoich korzeni.

r e k l a m a

aktualności

- Drobne naprawy mechaniczne
- Wymiana oleju, płynów
- Wymiana filtrów

Telefon: 731-301-731

- Serwis ogumienia
- Komputerowe wyważanie kół

- Sprzedaż opon i felg

59-300 Lubin

(teren mleczarni)
ul. Chocianowska 1

intergum.lubin@gmail.com

Jesteśmy tutaj

Razem Dla Lubina pokazuje jaki powinien być rynek

Rynek – puste obietnice
Nietypowo rozpoczął swoją kampanie prezydencką Krzysztof Olszowiak, kandydat na 
prezydenta Lubina. Wyborczy happening miał zwrócić uwagę na problem lubińskiego rynku.

Czy PiS nadal sympatyzuje 
z prezydentem Lubina? 
Krytyka prezesa tej partii 
Jarosława Kaczyńskiego 
jasno wskazuje, że 
bezpartyjni nie mają 
racji bytu – demokracja 
bez partii to dyktatura 
– krótko stwierdza 
prezes Kaczyński.

Jarosław Kaczyński gościł w Lubinie 
krótko, ale przyjechał, aby wyrazić 
swoje poparcie dla Krzysztofa Ku-

bowa, który postanowił ubiegać się 
o fotel prezydenta Lubina. Krótka 
konferencja prasowa odbyła się pod 
szybem Bolesław. Kaczyński mówił o 
KGHM. Że jest to firma o kluczowym 
znaczeniu, którą należy chronić przed 
nieodpowiedzialnymi działaniami jak 
choćby podatek od kopalin.
Prezes Jarosław Kaczyński do Lubina 
przybył w konkretnym celu. Udzielił 
kandydatowi na prezydenta Lubina 
Krzysztofowi Kubowowi oficjalnego 
poparcia. Mamy tutaj kandydata na 
prezydenta, człowieka młodego ale 

już z dużym doświadczeniem samo-
rządowym. Człowieka, który na pewno 
wie jedno, że Lubin, właśnie dzięki 
kombinatowi stać naprawdę na bardzo 
dużo dla mieszkańców. 
Prezes przytoczył krótko założenia 
programu Kubowa. Odpowiadał rów-
nież na pytania dziennikarzy. Wśród 
nich jedno dotyczyło odpartyjniania 
samorządów, którego chce dopuścić 
się prezydent Lubina wraz ze swoim 
zapleczem politycznym. Kaczyński w 
mocnych słowach skrytykował działania 
Roberta Raczyńskiego i bezpartyjnych 

samorządowców. - Partie polityczne, 
mimo wszystkich ich wad, zapewniają 
jakiś poziom kontroli. Tam gdzie ich nie 
ma takiej kontroli nie ma. Mechanizm 
partyjny związany jest immanentnie 
z demokracją. Nie ma demokracji 
bezpartyjnej. Przed wojną próbowa-
no tworzyć takie modele demokracji 
bezpartyjnej i nigdy się to nie udało 
- zawsze była to dyktatura stwierdza 
Jarosław Kaczyński i dodaje - więc jeśli 
ktoś woli dyktaturę… no to oczywiście 
proszę bardzo.

(red) �

Nie ma demokracji bezpartyjnej, nigdy się to nie udało. Zawsze była to dyktatura.

Kaczyński krytykuje bezpartyjnych
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Miało być sielsko i anielsko. 
Władze powiatu spod szyldu 
Lubin 2006 chciały poklepać 
się po plecach jak to wspaniale 
rządzili przez minione cztery lata. 
Tymczasem wpadanie w samo-
uwielbienie popsuł im Tadeusz 
Maćkała. - Dla samego powiatu 
jak i samorządu powiatowego nie 
była to udana kadencja – mówi 
radny, który kandyduje na wójta 
w gminie Lubin. - Podjęto szereg 
szkodliwych uchwał. 
Maćkale próbował przerywać 
starosta Adam Myrda, ale usłyszał 
krótko – Kiedy Pan mówił ja Panu 
nie przerywałem. Zresztą Pański 
głos jest symbolem tej kadencji – 
stwierdził Maćkała, który chwilę 
wcześniej skrytykował sposób 

sprawowania władzy w powiecie 
przez Lubin 2006. - Cała kadencja 
„grupy trzymającej władzę” spod 
znaku Lubin 2006 była nieudana. 
Ze szkodą dla powiatu oddano 
miastu drogi powiatowe, prze-
kazano szkoły. Żeby było jeszcze 
tego mało, to ta rada i ten zarząd 
podjęli decyzję o sprzedaży szpi-
tala i niestety na tym nie koniec. 
Okazało się, że 9 mln zł ze sprze-
daży tegoż szpitala, przekazano 
miastu zamiast wydać na remonty, 
zaniedbanych dróg powiatowych 
wokół Lubina.
Maćkała przypomniał, jak szumnie 
zapowiadano, że w Starostwie 
powstanie połączone z miastem 
centrum obsługi mieszkańca, które 
miało ułatwić obsługę mieszkań-

ców. - Oczywiście nie powstało 
i niczego nie ułatwiło.
Oberwało się również Krystianowi 
Kosztyle, który jest przewodniczą-
cym rady powiatu. - Pan przewod-
niczący w sposób uprzywilejowany 
traktował radnych z Lubin 2006, 
a innych radnych nie traktował tak 
samo. Podsumowując to wszystko 
uważam, że ta kadencja powiatu 
nie była udana. 
Nie zgodził się z tym starosta Adam 
Myrda. Jednak nic więcej nie mógł 
zrobić zwłaszcza, że Maćkała oddał 
mu statuetkę, którą każdy z radnych 
otrzymał na ostatniej sesji powiatu. 
- Uważam, że ten podarek jest 
w złym guście – powiedział na 
zakończenie swojego wystąpienia 
Tadeusz Maćkała.

Kadencja
62 sesje, 365 uchwał. Do czerwca 
2012 roku starostą był Tadeusz 
Kielan. Jest współodpowiedzialny 
za likwidację Zarządu Dróg Powia-
towych oraz Szkoły w Chróstniku. 
Starostwo przeszło tak wielką 
rewolucję kadrową jakiej po-
wiat od 98 roku nie pamiętał. 
Opozycyjni radni dociekali nawet 
czy już wszystkich sympatyków 
Lubin 2006 zatrudniono. Do tego 
dochodzi prywatyzacja szpitala, 
którą rozpoczął Kielan, a jako 
starosta dokończył Adam Myrdy 
(wieloletni związkowiec Solidar-
ności), a wcześniej do Warszawy 
oddano dotację na 7 mln zł na 
budowę Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Oddział oczywiście 
nie powstał.

Niestosowny suwenir wrócił do starosty

Maćkała nie wziął
To nie była udana kadencja powiatu. Podjęto wiele szkodliwych decyzji – podsumowuje opozycja.

Musi być niezależny, 
mieć doświadczenie 
w pracy 
w samorządzie, 
musi reprezentować 
mieszkańców gminy 
– taki jest wzór 
dobrego radnego.

Robert Piekut z Pieszkowa uważa, 
że radny, czy kandydat nie może 
być zatrudniony w instytucjach 
powiązanych z gminą. Burzy 
to prawidłowe relacje między 
radnym, a wójtem. Taki radny 
nie będzie reprezentował miesz-
kańców, a swojego pracodawcę. 
Co zdaniem Piekuta powinno być 
zrobione w gminie? 
- Przede wszystkim gazyfikacja. 
Gmina powinna wspomóc dążenia 
mieszkańców i może to robić, tyle, 
że dotychczasowa administracja 
nie zrobiła nic. Nie może być tak, 
że mamy przygotowane projekty 
inwestycji i pozwolenia na budowę, 
np. chodnika w Pieszkowie, czy 
oświetlenia w Raszowej, a papiery 
leżą w szufladach. Tymczasem 
mieszkańcy wciąż o to pytają.
Pieszków leży blisko Lubina. 

Pytamy czy nie byłoby korzystne 
przyłączenie go wraz z gminą do 
miasta? 
- Przyłączenie do Lubina to likwi-
dacja gminy Lubin. Przestaniemy 
sami decydować o swoich spra-
wach. Poza tym nasz budżet ma 
56 mln zł. Nie dziwię się, że miasto 
chce takie pieniądze wchłonąć 
i kusi naszych mieszkańców prezy-
denckim kandydatem, który jeździ 
i obiecuje. 
Jak zostaniemy przyłączeni do 
Lubina to przede wszystkim 
w nowej radzie z naszej dawnej 
gminy będzie 3-4 radnych. Nie 
przegłosują nic. Kasa pójdzie na 
miasto. Wystarczy spojrzeć na 
miejską część Krzeczyna Wiel-
kiego. Tam do dzisiaj mają fatalne 
drogi, o chodnikach nawet nie będę 
wspominał.
Dużo niekorzystnych słów 
pojawia się pod adresem 
Gminnego Ośrodka Kultury 
co do sposobu korzystania 
ze świetlic.
- Uważam, że świetlice dla 
mieszkańców w danej wsi 
powinny być za symbo-
liczną opłatę. W Miłosnej 
w czynie społecznym 

ludzie sami wybudowali świe-
tlice, a dzisiaj muszą płacić duże 
pieniądze za wynajem. To nie jest 
normalne.
Dzisiaj gminne autobusy dojeżdża-
ją do Pieszkowa. Mieszkańcy za 
darmo mogą dojechać do Lubina. 
No właśnie... Dojadą do Lubina, ale 
muszą się przesiadać. Rozumiem, 
że dzięki temu miasto nie obdarło 
nas ze skóry, ale obecne rozwiąza-
nie już widać, że jest złe. Komu-
nikacja powinna być wspólna 

i trzeba do tego 
dążyć jako 
samodzielna 
gmina bez 

łączenia 
z miastem.

KGHM po raz 
kolejny wyróżniony 
w Konkursie 
The Best Annual 
Report 2013.

Już po raz trzeci raport roczny 
KGHM został doceniony przez 
Instytut Rachunkowości i Fi-
nansów. W tym roku KGHM 
po raz pierwszy opublikował 
raport zintegrowany, w którym 
uwzględniane są oprócz aspek-
tów finansowych, także inne 
informacje o działalności spółki, 
jak CSR, ochrona środowiska 
i relacje ze społecznościami.
KGHM zgłosił do organizowa-
nego po raz dziewiąty konkursu 
Roczny Raport Finansowy oraz 
Zintegrowany raport roczny. 
Roczny Raport Finansowy 
został uhonorowany nagrodą 
The Best of the Best przyzna-
waną firmom, które trzykrotnie 
zdobyły nagrodę główną w tym 

konkursie, zaś Zintegrowany 
Raport Roczny zdobył wyróż-
nienie za wartość użytkową.
Celem rywalizacji jest promo-
wanie raportów rocznych o naj-
większej wartości użytkowej 
dla akcjonariuszy i inwestorów, 
czyli takich, które przedstawia-
ją działalność firmy według 
najwyższych standardów ak-
ceptowanych i obowiązujących 
w Unii Europejskiej. - Produkcja 
metali nieżelaznych jest dla nas 
kluczowa. Ale ważne jest także 
szerokie spektrum działalności 
dodatkowej, jaką jest społeczna 
odpowiedzialność biznesu, ochro-
na środowiska i relacje ze spo-
łecznościami, na których terenie 
funkcjonujemy – wyjaśnia Marek 
Bestrzyński, dyrektor naczelny 
centrali KGHM. – Przygotowanie 
raportu zintegrowanego nie było 
łatwym zadaniem, a ta nagroda 
jest dowodem na to, że nam się 
to udało.

Spółka rozważa rezygnację z pu-
blikacji w tradycyjnej formie na 
rzecz internetu.
– Obok formy papierowej, do 
której odbiorcy mają jednak 
ograniczony dostęp, stosujemy 
również internetową – tłumaczy 
Ludmiła Mordylak, dyrektor 
naczelny Centrum Usług Księ-
gowych. – Ta forma na pewno 
dociera do bardzo szerokiego 
grona nie tylko analityków, ale 
też potencjalnie zainteresowa-
nych naszą firmą, jak inwesto-
rzy, drobni akcjonariusze, którzy 
także śledzą nasze wyniki.
KGHM jest jedną z niewielu 
firm, które zdecydowały się na 
publikację raportu w formule 
zintegrowanej, która łączy 
przekrojowy zakres informa-
cji z całej działalności spółki. 
W innych krajach są one bardziej 
popularne. Raport dostępny jest 
na stronie raportroczny.kghm.
pl.

Utrzymują najwyższy standard informowania akcjonariuszy

Nagroda za najlepszy raport
Wybory samorządowe za dwa tygodnie. Roberta Piekuta z Pieszkowa pytamy jaki 
powinien być radny.

Jest najmłodszy, ale...



OR 

www.lubinextra.pl  •  5 listopada  2014 r.     5reklama

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu  
Wrocławskiego , ukończone Międzyuczelniane Studia Podyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej i Akademii Medycznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania. 
Ukończone szereg kursów specjalistycznych w dziedzinie zarządzania, wieloletni 
dyrektor GZZOP w Rudnej. Sprawny menadżer i bardzo dobry organizator.  
Obecnie menadżer  w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Bezpartyjna, nigdy nie należała do żadnej partii politycznej.
Mąż Leszek – lekarz rodzinny GZZOP w Rudnej, radny Rady Powiatu w Lubinie, 
członek Komisji Zdrowia, córka Angela – studentka.

* Tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy
- praca dla wszystkich a nie tylko dla wybranych;
- programy i kursy ułatwiające uzyskanie pracy 

w KGHM i Polkowickiej strefie;
- utworzenie strefy ekonomicznej w Rudnej;
- budowa obwodnicy;
- zmiany w planie zagospodarowania umożliwiające 

budowę domów i sprzedaż działek.

* Rozwój oświaty
- język angielski dla wszystkich;
- zielone szkoły;
- rozwój opieki przedszkolnej;
- dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów.

* Gospodarka komunalna
- rozbudowa ZGKiM;
- stworzenie komunikacji autobusowej na terenie 

całej gminy;
-stworzenie sprawiedliwego systemu opłat za śmieci.

* Służba zdrowia
- rozwój ośrodków zdrowia w Rudnej i Chobieni – 

zwiększenie ilości specjalistów;
- poprawa dostępności do usług medycznych 

w Rudnej i Chobieni.

* Pomoc Społeczna
-rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów;
- dopłaty do leków.

* Rolnictwo
- wspieranie rolników w pozyskiwaniu środków 

unijnych;
- realizacja usług melioracyjnych.

         

 Czas na dobre zmiany

Adela  S Z K L A R Z

Kandydat na 
wójta Gminy Rudna
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Nasz Program Wyborczy 

Adela SZKLARZ
kandydatka na Wójta Gminy Rudna

Adela Szklarz z mężem Leszkiem i córką Angelą
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Chcesz zamieścić ogłoszenie drobne? Wejdź na www.lubinextra.
pl kliknij w zakładkę OGŁOSZENIA, zarejestruj się i dodaj ogłosze-
nie, a bezpłatnie opublikujemy je w dwutygodniku LubinExtra!

Potrzebujesz pomocy finansowej? Dzwoń !!! Tel. 784 114 222

Skup aut za gotówkę – skupujemy auta kazdej marki, zareje-
srtowane w kraju od 500 zł do 30 tys. zł. Całe lub uszkodzone. 
Gotówka od ręki. Tel.  603 585 202

Agent nieruchomości – profesjonalna pomoc w sprzedaży 
nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie, renoma, baza 
klientów. Tel. 726 362 702, E-mail: drapaczchmur@onet.pl

Pokój w Lubinie – wynajmę 1 lub 2 osobom pracującym lub 
uczącym się w mieszkaniu na oś Polnym w Lubinie. Kontakt 
Lucyna tel 883 108 953

Wynajmę lokal użytkowy – od zaraz przy  ul.Kościuszki 25 o pow. 
63 mkw. - parter. Szczegółowe informacje tel.76/842-62-65.

Auto skup – do 50 tys. zł, 7 dni w tyg. Każde osobowe, dostawcze, 
ciężarowe oraz motocykle. Tel. 500 247 769 

Sprzedam ziemniaki jadalne z tegorocznych zbiorów. Worki po 25 
kg. Cena 13 zł / worek. Kontakt po godz. 18.00. Tel. 76 8432 888

Tanio sprzedam 3-pokojowe - mieszkanie na Przylesiu, bez 
pośredników, pow. 57 mkw, Cena: 153 000 zł, do negocjacji. 
E-mail: ogl.lub@wp.pl, tel: 609 270 493

Złota rączka szuka zleceń - Emeryt,złota rączka,szukam prac 
wykończeniowych, regipsy, gładżie, malowanie, tapetowanie, 
płytki, klinkier, wieloletnie doświadczenie, Tel. 509722583

BHP i Parwo Pracy - kompleksowe usługi z zakresu BHP, 
profesjonalne doradztwo w dziedzinie prawa pracy.  Audyty BHP, 
szkoelnia wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców.  
Tel. 781-723-642, 607-278-069. WWW.BHP-IRENKIEWICZ.PL 
e-mail: k.irenkiewicz@wp.pl

Kredyt firmowy - oferujemy kredyty firmowe dla jednooso-
bowych działalności gospodarczych. Minimum formaności. 
Wystarczy dowód osobisty i wpływy na konto przez okres 6 m-cy. 
Zadzwoń lub wyślij sms-a o treści: FIRMA pod nr: 693-950-665 
oddzwonimy.

Tralki betonowe z białego cementu - wyroby betonowe z białego 
cementu: - tralki balkonowe i ogrodzeniowe - balustrady i 
kolumny Ceny producenta. weltbet@gmail.com tel: 516 593 101 
www.weltbet.pl

Chwilówka bez BIK - najtańsza chwilówka w mieście w 10 minut, 
uproszczona procedura, dla osób z zajęciami komorniczymi.  Tel. 
733668778, E-mail: mszwarc.kredyty.ekspress@gmail.com

Chwilówki i pożyczki bez BIK – tanio - oferta dla każdego, szeroka 
oferta produktów poza bankowych, bankowych oraz najtańszą 
chwilówkę w mieście. Masz zły bik, komornika a pilnie potrzebu-
jesz gotówki?! Pomożemy. Sprawdź naszą ofertę –zadzwoń. Tel. 
733668778, E-mail: mszwarc.kredyty.ekspress@gmail.com

Sprzedam tucznika na ubój własny – ok 150 - 170 kg. Cena 6 zł / 
kg. Kontakt po godz. 18.00. Tel. 76 8432 888

Ogłoszenia
drobne

BANERY REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

O mobbingu w Domu Dziecka 
w Ścinawie (PCOWiA) pisali-
śmy w poprzednim wydaniu. 
Informowaliśmy, że sąd uznał 
iż dyrektor Ewa Cieślowska 
(prywatnie żona radnego z Lu-
bin 2006) stosowała mobbing 
wobec pracownika. 
Kiedy sprawa wyszła na jaw, 
zapytaliśmy Ewa Legienc Kie-

rownik Biura Zarządu, kiedy 
dyrektorka zostanie zwolniona 
z pracy i co władze powiatu 
zamierzają z tym problemem 
zrobić. Kazano nam czekać 
prawie tydzień na stanowisko 
starosty. Kiedy upłynął tydzień 
okazało się, że stanowiska nie 
ma i nie będzie. Starostę, dzien-
nikarze o sprawę Cieślowskiej 

zapytali jednak po ostatniej 
sesji powiatu. Odpowiedź była 
zaskakująca. Adam Myrda 
najpierw próbował zbyć dzien-
nikarzy podważając wiary-
godność zdobytych informacji 
w tym prawomocnego wyroku 
Sądu Okręgowego, aż wreszcie 
skapitulował odpowiadając - 
zarząd zajmie się tym tematem, 

szykujemy skargę do sądu 
najwyższego. 
Jeden z dziennikarzy 
dociekał dalej, bo z nieofi-
cjalnych informacji wynika, 
że dyrektorka ma kolejny 
wyrok tym razem najpraw-
dopodobniej o naruszenie 
dóbr osobistych innego 
pracownika.  Starosta jed-

nak odpowiadać już nie 
zamierzał szybkim krokiem 
wyszedł z sali obrad. 
Obserwatorzy całej sprawy 
uważają, że najlepszym dla 
dyrektorki rozwiązaniem 
byłoby samodzielne zrezy-
gnowanie z pracy. 
Do sprawy powrócimy.

Piotr Krażewski �

Koniec października 
była bardzo 
ważnym momentem 
w historii chilijskiej 
kopalni KGHM.

Pierwszy transport koncentratu mie-
dzi został wysłany z kopalni Sierra 
Gorda do huty Toyo w Japonii. Statek 
z ponad 5 tys. ton koncentratu wypły-
nął z portu Antofagasta w sobotę, 25 

października, o godz. 16:15 czasu 
lokalnego.
Przypomnijmy, że produkcja miedzi 
w Sierra Gorda uruchomiona została 
w lipcu br., a osiągnięcie pełnych mo-

cy, umożliwiających produkcję 120 
tys. ton miedzi rocznie, planowane 
jest w 2015 roku.
Zgodnie z założeniami, transport mie-
dzi z kopalni Sierra Gorda do portu 
Antofagasta odbywa się w szczelnie 
przykrytych samochodach cięża-
rowych. W porcie koncentrat jest 
składowany w specjalnie przysto-
sowanym magazynie do momentu 
załadunku na statek. Załadunek 
odbywa się za pomocą szczelnych 
przenośników taśmowych, zaś cały 
system transportu spełnia najwyż-
sze światowe standardy w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego.
Po zakończeniu rozruchu ze Sierra 
Gorda wyjeżdżać będzie średnio 
jeden pociąg dziennie. Połowa 
wyprodukowanego w kopalni kon-
centratu 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.

(inf) �

Pierwszy transport miedzi z kopalni Sierra Gorda

Statek do Japonii

Dyrektorki która stosowała mobbing wobec pracownika władze powiatu z Lubin 2006 nie zwolnią

Starosta odwleka sprawę
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W Oborze nowe 
boisko podzieliło 
mieszkańców. 
Wszyscy są 
zadowoleni, że taki 
obiekt został oddany 
do użytku, ale część 
nie kryje, że nie 
samym boiskiem 
człowiek żyje. 

Poszło o oświetlenie sportowego 
obiektu. Działa również w nocy i to 
jest powodem nieprzychylnych pod 
adresem gminy komentarzy. - Nie 
przeczę, że rozwój kultury fizycz-
nej jest ważny dla mieszkańców – 
mówi Roman Komarnicki, dawny 
przewodniczący rady gminy. - Ale 
nie może być tak, że mamy w Obo-
rze ciemne ulice, na których nie 
ma utwardzonej nawierzchni, są 
powysypywane jakimś tłuczniem, 
że jak się idzie to przez ciemność 
można sobie zęby powybijać, a na 
boisku jasno jest niczym w dzień. 
Musi być pewnego rodzaju gradacja 
inwestycji.
Komarnicki uważa, że m.in. takie 
sprawy jak zbyt wolne uzupełnia-

nie oświetlenia czy opóźnienia 
w budowaniu asfaltowych dróg są 
powodem przedziwnych pomysłów 
likwidacji gminy i wchłonięcia jej 
przez zadłużony Lubin. - Dostałem 
niedawno kolorową gazetkę jed-
nego kandydata w której zamiast 
porządnego programu wyborczego 
są wypisane hasełka, a wiele z nich 
to jedna wielka bzdura. 
Komarnickiego jako byłego 
przewodniczącego rady gminy 
szczególnie ruszył pomysł pod-
łączania wiejskiej kanalizacji do 
miejskiej oczyszczalni. - A gdzie 

byli miastowi, kiedy myśmy budo-
wali oczyszczalnie. Miasto wtedy 
było nieprzygotowane. Ale dzisiaj 
rozumiem dlaczego warto przyłą-
czyć nasze kanalizacje. Pieniądze 
popłyną dzięki temu do miejskiej 
spółki podległej prezydentowi, 
a my będziemy musieli zlikwido-
wać to co zostało wybudowane. 
Dawny radny docieka co z sieciami 
wodno-kanalizacyjnymi - Jeżeli 
zostaną w gminie to będzie to 
kompletnie nieopłacalne, bo ktoś 
na nas zrobi pieniądze – mówi 
Komarnicki.

Dziwne rzeczy dzieją się 
w gminie Rudna. Dochodzą 
do nas niepokojące sygnały 
o próbach „zastraszania” 
kandydatów...

Pierwszy niezadowolenie władzy z tytułu kandy-
dowania odczuł Waldemar Latos. Sekretarz gminy 
złożył na niego doniesienie do prokuratury. Miało 
związek z listem skierowanym do mieszkańców 
przez kandydata na wójta. Prokuratura nie dopatrzyła 
się niczego złego w liście i odmówiła ścigania Latosa. 
Niesmak w gminie jednak pozostał. Bardzo niepo-
kojące wieści dotarły do naszej redakcji w ubiegłym 
tygodniu. Niechęć najprawdopodobniej władzy 
odczuł kolejny kandydat na wójta Adela Szklarz. 
Baner promujący jej osobę wisiał na jednym ze 
sklepów w Rudnej na osiedlu za torami. Komitet 
Adeli Szklarz miał zgodę właściciela do zawieszenia 
tego materiału wyborczego. Długo nie powisiał. 
Jakaś „wyższa siła” spowodowała, że na osiedlu 
zrobiła się niezła awantura. Była nawet policja, ale 
mundurowi tylko obserwowali bieg wypadków, 

bo nie wszyscy mieszkańcy godzili się na to, aby 
zdejmować reklamę kobiety ubiegającej się o mandat 
wójta.
Nie są to jedyne niepokojące sygnały dobiegające 
z Rudnej, choć są również i takie, które wskazują, że 
w tym roku w tej gminie walka o mandaty radnych 
i objęcie urzędu wójta będzie bardzo demokratyczna. 
Postarały się o to komitety wyborcze Adeli Szklarz, 
„Wolni od układów” oraz Prawo i Sprawiedliwość. Pon 
raz pierwszy od wielu lat komisje wyborcze w gminie 
Rudna składają się z tak dużej liczby przedstawicieli 
wszystkich komitetów. - To daje gwarancję, że wybory 
będą w pełni demokratyczne – mówi Adela Szklarz, 
kandydatka na wójta Rudnej.  Losowanie kandydatów 
z czterech konkurencyjnych komitetów wypadło bardzo 
dobrze. Komisje są wieloosobowe. Każdy będzie mógł 
każdemu patrzeć na ręce – dodaje Szklarz i zachęca 
mieszkańców Rudnej do głosowania. - Głosowanie 
jest tajne. Nikt nie będzie wiedział jaki głos oddajemy 
do urny. Na tym właśnie polega demokracja, która 
w przepiękny sposób zagościła do Rudnej i otaczających 
ją miejscowości.

(inf) �

Atak na banery i donos do prokuratury

W Rudnej walka na całego

Boisko otwarte, ale  mieszkańcy nie do końca zadowoleni

Też chcemy mieć
oświetlone ulice
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List intencyjny pomiędzy Pol-
ską Miedzią, KGHM Cuprum,  
Wrocławskim Centrum Badań 
EIT+ oraz Miastem Wrocław 
podpisany. Jego celem jest 
współpraca na rzecz integracji 
i efektywnego wykorzystania 
potencjału naukowego i ba-
dawczego.
Wykreowanie przestrzeni badaw-
czej wokół sektora surowcowego 
we Wrocławiu to główny cel 
podpisanego listu intencyjnego. 
KGHM oraz KGHM Cuprum od 
lat poszukują nowych płaszczyzn 
i możliwości współpracy w celu 
kreowania innowacyjnych roz-
wiązań w obszarze górnictwa 
i przeróbki rud miedzi.
- Naszym celem jest stworzenie 
innowacyjnego ekosystemu, który 
będzie integrował sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw, duży 
przemysł, jednostki badawcze 
i fundusze kapitałowe wokół 
największych wyzwań stojących 
przed Europą w zakresie polityki 
surowcowej – mówi Herbert Wirth, 
Prezes KGHM.

Centrum Badawczo – Rozwojo-
we KGHM Cuprum to kluczowe 
zaplecze badawczo – rozwojowe 
dla KGHM. Dostarczanie innowa-
cyjnych rozwiązań oraz wspieranie 
funkcjonowania Głównego Ciągu 
Technologicznego wpisane jest 
w strategię tej spółki, a realizacja 
tego celu jest możliwa między 
innymi dzięki podejmowanej 
współpracy międzynarodowej. 
Spółka uczestniczy w wielu pro-
jektach europejskich związanych 
z surowcami mineralnymi oraz 
kreuje nowe płaszczyzny do 
współpracy, czego przykładem 
jest zaangażowanie w Dolnośląski 
Klaster Surowcowy, koordynowa-
nie Polskiej Platformy Technolo-
gicznej Surowców Mineralnych, 
czy aktywny udział w europejskim 
partnerstwie dla innowacji w ob-
szarze surowców mineralnych (EIP 
on Raw Materials).
– Misją spółki jest tworzenie mostu 
pomiędzy nauką i przemysłem. 
Chcemy się zbliżać we współpracy 
z innymi jednostkami naukowymi, 
badawczymi i przedsiębiorstwami 

działającymi w ramach aglomeracji 
miasta Wrocław, co zobrazowane 
zostało podpisanym dziś listem 
intencyjnym o współpracy – mówi 
Monika Hardygóra, Prezes KGHM 
CUPRUM.
- Jest to inicjatywa otwarta dla 
innych zainteresowanych jed-
nostek i instytucji – dodaje Jan 
Kudełko, Wiceprezes KGHM CU-

PRUM. – Zapraszamy do udziału 
w tym przedsięwzięciu, zarówno 
instytucje działające w obszarze 
nauki, jak i te z obszaru przemysłu. 
Deklarowana współpraca polegać 
ma na realizacji wspólnych pro-
jektów oraz zakłada możliwość 
ubiegania się i wspierania, w celu 
pozyskiwania funduszy unijnych 
na ich realizację. Wyraża także 

zamiar ubiegania się o granty prze-
znaczone na rozwój potencjału 
badawczego, w tym nowoczesnej 
aparatury badawczej. Zarówno 
Grupa KGHM, jak i Wrocławskie 
Centrum Badań EIT+ inten-
sywnie angażują się w budowę 
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji 
(KIC) w sektorze surowcowym, 
którego wzmocnienie stało się 

jednym z priorytetów Unii Eu-
ropejskiej. Jeszcze w tym roku 
mają zapaść decyzje w sprawie 
powołania KIC, którego jedyny 
polski oddział ma być ulokowany 
we Wrocławiu.
- Dzisiaj należy koncentrować 
wydatkowanie pieniędzy na 
konkretnych celach i wyselekcjo-
nowanych instytucjach o dużym 
pro-innowacyjnym potencjale roz-
wojowym. Bez prawdziwej synergii 
działania partnerów biznesowych, 
akademickich i samorządowych 
nie ma mowy o inteligentnych 
specjalizacjach, a to jest esencja 
współczesnej europejskiej polityki 
rozwojowej. Taką świadomość 
mają wszyscy partnerzy tego 
porozumienia. Jego celem jest 
wspomożenie i danie szansy dla 
gigantycznego potencjału, jaki jest 
w naszym regionie i w Kampusie 
Pracze. To przejście na inny etap 
innowacyjności i rozwoju Dolnego 
Śląska – dodaje prof. Jerzy Langer, 
Prezes Wrocławskiego Centrum 
Badań EIT+.

(KG) �

Integracja na rzecz nowoczesnego sektora surowcowego w regionie

Dla nowych technologii

Tytuł i certyfikat 
„Przyjazna Polska” 
oraz nagroda główna: 
statuetka i certyfikat 
„Dobre miejsce 
zamieszkania” trafiły 
do Gminy Lubin. 
Nagrodę wręczył 
wicepremier Janusz 
Piechociński. 

Uroczysta gala laureatów I edycji 
programu „Przyjazna Polska” 
afiliowanego przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej odbyła się  w połowie 
października w Warszawie. Gmina 

Lubin w wyniku wielomiesięcz-
nego procesu certyfikacji została 
nagrodzona jako „Dobre miejsce 
zamieszkania” (Premium Home 
Location). W trakcie audytu całej 
gminy obejmującego wymagania 
standardu takie, jak: dobre warunki 
do rozwoju inwestycji mieszkanio-
wych, realizacja potrzeb bytowych, 
funkcjonowanie placówek oświato-
wych, baza sportowo -rekreacyjna, 
zasoby przyrodnicze, inicjatywy 
na rzecz polepszenia jakości życia 
mieszkańców czy zrównoważony 
rozwój Gmina w ocenie kapituły 
programu okazała się najlepsza 

w kraju. Laureat oprócz niewątpli-
wego prestiżu zyskuje prawo posta-
wienia promocyjnej tablicy drogo-
wej z napisem Laureat Programu 
„Przyjazna Polska” oraz tablicy 
z nazwą certyfikacji tematycznej 
w przypadku Gminy Lubin to: 
„Dobre miejsce zamieszkania”. 
Irena Rogowska, Wójt Gminy 
Lubin powiedziała: „..tytuł i cer-
tyfikat „Przyjazna Polska” oraz 
nagroda główna w kategorii „Dobre 
miejsce zamieszkania” jest dla nas: 
mieszkańców i władz gminy Lubin 
olbrzymim wyróżnieniem i wyra-
zem prawdziwego uznania dla nie-

ustających wysiłków całej naszej 
społeczności by miejsce ,w którym 
żyjemy było jak najbardziej przy-
jazne i zachęcało wszystkich do 
zamieszkania właśnie w naszej 
gminie. Czujemy się docenieni i za-
szczyceni - wnikliwa i obiektywna 
ocena gminy wiejskiej Lubin przez 
fachowe i niezależne gremium jest 
tym bardziej cenna, że w pełni 
potwierdza, iż kierunek naszych 
starań jest właściwy, a niebagatelne 
efekty wieloletniej pracy zostały 
zauważone i nagrodzone nawet 
na forum ogólnopolskim. Nagro-
da główna w kategorii „Dobre 

miejsce zamieszkania” oprócz 
gigantycznej satysfakcji dla 
mieszkańców gminy, grona 
moich współpracowników 
i dla mnie osobiście jest też 
wyzwaniem i zobowiąza-
niem na przyszłość by nie 
osiąść na laurach ale dalej 
intensywnie pracować dla 
dobra naszej społeczności. 
Naszym hasłem jest „Gmina 
Lubin prawdziwy dom”, od dziś 
możemy śmiało dodać, że jest 
to nie tylko w naszej ocenie, 
dom przyjazny i dobry do 
zamieszkania.”

Dobre miejsce zamieszkania dla gminy Lubin

Gmina Lubin ponownie nagrodzona
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Najlepszy na Dolnym Śląsku, jeden z trzech najlepszych w Polsce!

MCZ w czołówce
najlepszych szpitali Polski

Był to ranking najlepszych szpi-
tali organizowany przez ogólno-
polski dziennik Rzeczpospolita 
i Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia. Miedziowe 
Centrum Zdrowia obroniło tytuł 
Najlepszego Szpitala na Dolnym 
Śląsku. Takie miano zdobył już 
bowiem w ubiegłorocznym 
rankingu. 
W klasyfikacji ogólnopolskiej 
z zeszłorocznego miejsca ósme-
go MCZ awansował na miejsce 
trzecie wśród wszystkich szpitali 
zabiegowych, onkologicznych 
i specjalistycznych. – MCZ 
osiągnęło wielki sukces w war-
szawskim rankingu. To był już 
XI ranking, a jednostki, które 
go prowadzą mają ogromne 
doświadczenie w ocenianiu 
szpitali. Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia jest 

jednostką Ministerstwa Zdrowia. 
Prowadzi od wielu lat badania 
szpitali i nadaje certyfikaty ja-
kości. Rankingi ustala w oparciu 
o bardzo szczegółowe ankiety 
i wyniki badań poszczególnych 

audytów. Brane są pod uwagę 
zarówno jakość opieki nad pa-
cjentem, wyposażenie, sprzęt, 
wyniki finansowe oraz stosowa-
nie procedur medycznych, które 
zapewniają jak największe bez-

pieczeństwo pacjentowi – wy-
jaśnia Edward Schmidt, prezes 
zarządu MCZ sp. z o.o. Główny 
akcent w opiece zdrowotnej jest 
kładziony na bezpieczeństwo 
pacjenta. Jest to długi proces. 

MCZ osiągnął ten laur po wielu 
latach ciężkiej pracy. – Chcemy 
żeby pacjent, który jest u nas 
leczony oprócz tego, że otrzy-
muje pomoc w chorobie, to by 
nie spotkał się ze zdarzeniami 

zwanymi niepożądanymi, które 
mogą negatywnie wpłynąć na 
zdrowie pacjenta – wyjaśnia 
prezes MCZ. 
Wyróżnienia zdobyte przez MCZ 
są dla placówki zobowiązaniem 
do utrzymania wysokiego pozio-
mu świadczonych usług oraz do 
ciągłego podnoszenia jakości 
opieki medycznej. – Awans 
z ósmego miejsca na trzecie jest 
efektem zaangażowania lekarzy, 
pielęgniarek, pracowników ad-
ministracyjnych, ale to również 
serwisy sprzętu medycznego 
czy szkolenia lekarzy. Wszystko 
musi być dopracowane w naj-
mniejszym szczególe – zapewnia 
szef MCZ.
W rankingu była też klasyfikacja 
dotycząca opieki bezpośred-
niej nad pacjentem. Pod tym 
względem MCZ znalazł się na VI 

miejscu w gronie dziesięciu naj-
lepszych szpitali w Polsce. – MCZ 
od lat pracuje nad programami 
poprawy jakości. Przede wszyst-
kim chodzi tu o bezpieczeństwo 
pacjenta, a nasz szpital spełnia 
standardy akredytacyjne. Jest 
to przede wszystkim wyzwanie 
dla grupy zawodowej lekarzy, 
którzy muszą pochylić się nad 
swoją działalnością kliniczną, 
nad analizami zgonów, anali-
zami reoperacji, powtórnych 
hospitalizacji czy przedłużonych 
pobytów. Analizujemy to, co 
zrobiono dobrze przy pacjencie, 
a co można było zrobić jeszcze 
lepiej oraz jak poprawić jeszcze 
bardziej jakość świadczonej 
usługi – tłumaczy Marzena Ło-
kietko, naczelna pielęgniarka 
MCZ, a zarazem pełnomocnik 
systemu zarządzania jakością 

– Korzyści dla pacjenta wiążą 
się przede wszystkim z poby-
tem w szpitalu. Teoretycznie 
każdy pobyt w szpitalu może 
się wiązać z tzw. katalogiem 
zdarzeń niepożądanych. Każda 
placówka ma taki katalog. Mowa 
tu o pomyłkach, np. pacjentów 
czy próbek. U nas tych zdarzeń 
jest naprawdę mało. W MCZ 
bezpieczeństwo pacjenta  
jest ogromne, bo dla naszego 
szpitala jest to wyzwanie, by 
pacjent nie czuł się zagrożony 
– zapewnia Marzena Łokietko. 
Fakt, że szpital MCZ otrzymał 
miano najlepszego na Dolnym 
Śląsku oraz trzeciego w kraju 
świadczy, że spełnione są 
warunki akredytacyjne, a to 
eliminuje jakiekolwiek pomyłki 
narażające pacjentów na nie-
bezpieczeństwo.

Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie zebrał wysokie noty w corocznym rankingu na Najlepszy Szpital 
w Polsce 2014. Lubińska placówka zajmuje I miejsce na Dolnym Śląsku i III wśród wszystkich placówek w kraju.

Wyróżnienia zdobyte przez MCZ 

są dla placówki zobowiązaniem do 

utrzymania wysokiego poziomu 

świadczonych usług oraz do ciągłego 

podnoszenia jakości opieki medycznej
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Polska Miedź konsekwentnie 
realizuje strategię rozwoju w sek-
torze energetycznym. Działania 
te pozwolą na stopniowe unie-
zależnianie się od rosnących na 
rynku cen energii elektrycznej oraz 
zapewnienie gwarancji dostaw. 
W poniedziałek nastąpiło oficjalne 
uruchomienie produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w wysoko-
sprawnej kogeneracji w blokach 
gazowo-parowych w Polkowicach 
i Głogowie. Praca bloków pokryje 
około jednej czwartej zapotrze-
bowania KGHM na energię 
elektryczną i pozwoli zmniejszyć 
emisję gazów cieplarnianych do 
atmosfery o 40 proc. w stosunku do 
emisji z konwencjonalnych źródeł 
opalanych węglem.
Bliźniacze bloki w Polkowicach 
i Głogowie opalane są gazem 
ziemnym zaazotowanym, po-
chodzącym z lokalnego złoża 
w Kościanie. Blok w Polkowicach 
będzie produkował około 300 tys. 
MWh energii elektrycznej i około 
1 mln GJ ciepła rocznie, natomiast 
blok w Głogowie – około 250 tys. 
MWh energii elektrycznej i około 
800 tys. GJ ciepła. Bloki pracują 
w wysokosprawnej kogeneracji, 
co oznacza, że energia elektryczna 
i ciepło wytwarzane są w ramach 
jednego procesu technologicznego. 
Pozwala to znacząco zmniejszyć 
zużycie paliw, a tym samym ob-

niżyć koszty pozyskania energii 
oraz ograniczyć oddziaływanie 
na środowisko naturalne.
– Produkcja energii elektrycznej 
na własne potrzeby jest z punktu 
widzenia KGHM jednym z kluczo-
wych priorytetów biznesowych. 
Rocznie KGHM zużywa ok. 2,5 
TWh energii elektrycznej, co 
stanowi 2 proc. zapotrzebowania 
Polski na energię. Naszym celem 
jest zabezpieczenie dostaw energii 
elektrycznej z własnej produkcji dla 
głównego ciągu technologicznego 
KGHM. Produkcja energii z wła-
snych źródeł pozwala ograniczyć 
koszty jej pozyskania m.in. poprzez 
dywersyfikację dostaw, a tym sa-
mym częściowo uniezależnić się od 
cen rynkowych energii. Co ważne, 
przyjęty przez KGHM kierunek 
działań w obszarze energetycznym 
wspiera realizację celów polskiej 
polityki energetycznej – powiedział 
Herbert Wirth, prezes KGHM.
Bloki w Polkowicach i Głogowie to 
kolejne elektrociepłownie KGHM 
podłączone do systemu ciepłow-
niczego Energetyka Sp. z o.o. 
Ciepło wytwarzane w należących 
do Energetyki elektrociepłowniach 
Lubin, Polkowice, Głogów i Legnica 
ma łączną osiągalną moc 559,4 
MWt, zaś energia elektryczna ma 
łączną zainstalowaną moc 100,3 
MWe. Nowe bloki gazowo-parowe 
zwiększą moc cieplną Energetyki 

o ponad 7 proc., zaś moc elektryczną 
– aż o 42 proc. Wytworzone w nich 
ciepło będzie zużywane zarówno 
na potrzeby KGHM, jak i komu-
nalnych systemów ciepłowniczych 
Polkowic, Lubina i Głogo-wa. Oba 
bloki zwiększą także bezpieczeństwo 
systemów energetycznych oddziałów 
ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG 
Rudna oraz HM Głogów poprzez 
zapewnienie możliwości zasilania 
wyspowego. W przypadku przerwy 
w dostawach energii z Krajowego 
Systemu Energetycznego, KGHM 
będzie mógł samodzielnie uruchomić 
własne zasilanie.
– Ta inwestycja to nie tylko dywer-
syfikacja działalności spółki, ale 
przede wszystkim podniesienie jej 
bezpieczeństwa. Możliwość wy-
korzystania elektrociepłowni jako 
awaryjnego źródła zasilania dla 
obiektów podstawowych KGHM 
jest nie do przecenienia z punktu 
widzenia bezpieczeństwa górników 
i podtrzymania pracy głównych 
procesów technologicznych. Jed-
nak oprócz korzyści dla spółki 
i jej pra-cowników nowe bloki 
wpisują się także w działalność 
państwa jako gwaranta bezpie-
czeństwa energe-tycznego kraju. 
Dzieje się tak dzięki zastosowaniu 
rodzimego paliwa gazowego, co 
przekłada się na tak ważną dla 
Polski dywersyfikację struktury 
wytwarzania energii finalnej – po-
wiedział Włodzimierz Karpiński, 
Minister Skarbu Państwa.
Energetyka Sp. z.o.o. pełni funkcję 
operatora bloków należących do 
KGHM. Spółka, będąca częścią 
Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A., jest jednym 
z największych przedsiębiorstw 
ciepłowni-czych na Dolnym 
Śląsku. Zajmuje się produkcją, 
przesyłem oraz dystrybucją ciepła 
i energii elektrycz-nej; produkuje 
również oraz dystrybuuje wodę 
pitną i przemysłową, odprowadza 
i oczyszcza ścieki, unieszkodliwia 
odpady oraz uprawia rośliny ener-
getyczne. Energetyka obejmuje 
swoim zasięgiem duże miasta, 
takie jak Legnica, Lubin, Głogów 
i Polkowice, a także gminy Rudna, 

Warta Bolesławiec-ka, Złotoryja, 
Chocianów, Jerzmanowa i Żuko-
wice.
– Nasza spółka zaopatruje w media 
energetyczne oraz zarządza gospo-
darką wodno-ściekową KGHM. 
Zabezpiecza także potrzeby 
ciepłownicze większej części 
regionu Zagłębia Miedziowego. 
Każdego dnia z naszych usług 
korzystają tysiące odbiorców 
biznesowych, indywidualnych 
oraz instytucjonalnych. Włącze-
nie nowych bloków do systemu 
ciepłowniczego Energetyki jest 
potwierdzeniem naszych wysokich 
kompetencji w produkcji energii 
i zaufania w partnerskiej współ-
pracy z KGHM – powiedział Adam 
Witek, prezes Energetyki.

Generalnym wykonawcą bloków 
było Konsorcjum firm Energoinstal 
S.A. i Elektrobudowa S.A. Każdy 
blok składa się z dwóch turboze-
społów gazowych, dwóch kotłów 
odzyskowych oraz turbozespołu 
parowego wykorzystującego energię 
cieplną w parze do wytworzenia 
energii elektrycznej. Nakłady ponie-
sione przez KGHM na budowę blo-
ków, wraz z konieczną modernizacją 
infrastruktury oddziałów, wyniosły 
523 mln zł. Zwrot z inwestycji dla te-
go typu instalacji jest wspierany przez 
gwarantowany do roku 2018 system 
wsparcia skierowany do podmiotów 
wytwarzających energię elektryczną 
w wysoko-sprawnej kogeneracji 
spalających paliwa gazowe.

(red) �

KGHM

Polska Miedź zainwestowała we własne źródła energii elektrycznej

KGHM ma własny prąd
Bloki gazowo-parowe pozwolą KGHM na zabezpieczenie 
około 25% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Moc elektryczna
do 42 MWe
Produkcja energii
elektrycznej
• Polkowice:
około 300 tys. MWh
• Głogów:
około 250 tys. MWh

Moc cieplna
do 40 MWt
Produkcja energii
cieplnej
• Polkowice:
   około 1 000 tys. GJ/rok
• Głogów:
   około 800 tys. GJ/rok
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Baran 21.03 - 19.04 
W najbliższym czasie możesz 
poczuć pierwsze objawy spad-
ku sił. Koncentrowanie się 
tylko i wyłącznie na sprawach 
zawodowych to nie najlepsze 
rozwiązanie. Bliscy zauważą 
Twoje przemęczenie.

Byk 20.04 - 22.05
Pieniądze szczęścia nie dają, ale 
zakupy już tak. Powstrzymaj się 
od zakupów, a zwłaszcza kolej-
nych par butów. Jesteś strasznie 
podatny na reklamy, zamiast nich 
lepiej zacznij oglądać się za płcią 
piękną.

Bliźnięta 23.05 – 21.06
W tym tygodniu przyjdzie Ci 
zmierzyć się z osobą, która nie do 
końca gra fair. Trzymaj się swoich 
zasad a szybko zdyskwalifiku-
jesz przeciwnika. Nie zapomnij 
o spacerach, pogoda im sprzyja. 

Rak 22.06 - 22.07
Żyj wg. swoich zasad. Nie daj się 
złamać. Już niedługo współpra-
cownicy zaczną Ci zazdrościć 
spokojnego życia a bliscy w końcu 
nacieszą się Tobą w domu. 
 
Lew  23.07 - 23.08
Dobry czas na wykazanie się. 
Dostaniesz swoje „pięć minut”. 
Jeśli się uporasz ze sprawą masz 
szansę na przyśpieszenie swojej 
kariery. A że jesteś stworzony do 
zadań specjalnych to na pewno 
się z nim uporasz.

Panna 24.08 – 22.09
Spróbuj złapać równowagę 
pomiędzy życiem prywatnym 
a pracą. Zwłaszcza że ostatnio 
cały swój czas poświęcasz jedy-

nie pracy. Może czas pomyśleć 
o urlopie. O tej porze roku jesień 
w górach jest zaskakująca.

Waga 23.09 – 22.10
Nie daj sobą manipulować, 
zwłaszcza pracodawcy. Boisz się 
stracić pracę ale warto czasami 
wyrazić swoje odmienne zdanie. 
Wymyśl tylko odp. strategię.

Skorpion 23.10 - 21.11
Początek dobrych zmian. 
Znajdziesz pracę. Nie będziesz 
zarabiać kokosów, ale na począ-
tek i to dobre. Pracuj pełną parą 
a zostaniesz doceniony.

Strzelec 22.11 - 21.12
Poświęć swój czas rodzinie. Czas 
zająć się bliskimi nie tylko pracą. 
Wysokie aspiracje to nic złego. 
Lecz nie myl ich tylko z potrzebą 
posiadania.

Koziorożec 
22.12 – 19.01
Już niedługo przekonasz się że 
pieniądze szczęścia nie dają. 
Nie kupisz za nie przyjaźni czy 
zdrowia. W końcu nikt nie jest 
samowystarczalny.

Wodnik 20.01 - 18.02
Postaw na samodzielność. Zdol-
ność szybkiej adaptacji do nowych 
warunków już wkrótce przyniesie 
swoje efekty. Nie zapomnij jed-
nak o swoim zdrowiu. Aktywnie 
spędzaj popołudnia.

Ryby 19.02 - 20.03
Ostatnie sukcesy uśpiły Twój 
zdrowy rozsądek. Uważaj bo już 
na dniach powinie Ci się noga. 
Poczekaj i obserwuj jak się roz-
winie sytuacja.

Krzyżówka 79 z biletem do kina
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