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Ruszają
z budową S3
Za trzy lata korki pod Castoramą 
czy na światłach koło kładki na 
Przylesiu, przejdą do historii

Rozwój bazy zasobowej, 
inwestycje i dalsza 
dywersyfikacja produkcji 
obszarów działalności – to 
trzy filary strategii Polskiej 
Miedzi do 2020 roku.

Czekoladowe atrakcje, 
walentynkowe wyznania,
pokaz mody.

Zakręt
śmierci
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wydarzenia • wypadki • pożary

Strategia 2020

Mucha
nie siada

Tylko w tym roku w ciągu dwóch 
tygodni na tym zakręcie doszło do 
trzech zdarzeń drogowych. Dwa były 
tragiczne w skutkach
bo zginęli ludzie.
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Dwóch mężczyzn 
zostało 
zatrzymanych 
przez policję 
po tym jak 
zdewastowali 
elewację budynku.

Z piątku na sobotę (23/24 
stycznia) po północy poli-
cję zawiadomiono o fakcie 
niszczenia elewacji jedne-
go z budynków na osiedlu 
Przylesie. Dwóch młodych 
mężczyzn rozpoczęło już 
malowanie swoich bohoma-
zów na elewacji. Wykorzy-
stali do tego farbę w sprayu. 
Przybyły na miejsce patrol 
stwierdził  zniszczenia, 
ale nie było już przy nich 
sprawców. Po sprawdzeniu 
terenu natrafiono na dwóch 
mężczyzn odpowiadających 
rysopisowi graficiarzy. Na 
widok radiowozu jeden z nich 
wyrzucił puszkę z farbą na 
trawnik.
Przy legitymowaniu okazało 

się, iż 24 i 26 –letni mieszkań-
cy Lubina posiadają jeszcze 
przy  sobie  puszki  farby 
w sprayu oraz rękawiczki. 
Mężczyźni zostali zatrzymani 
i przewiezieni do Komendy 
Powiatowej Policji w Lubinie. 
Obaj zostali osadzeni w po-
licyjnym pomieszczeniu dla 
osób zatrzymanych. Wstępnie 
w rozmowie z policjantami 
jeden z nich przyznał się 
do  dewastacji  budynku, 
natomiast drugi jedynie do 
pomalowania  drzwi  wej-
ściowych na klatkę jednego 
z  budynków.  Pracownik 
spółdzielni, do której należą 
budynki, wstępnie wycenił 
szkody na tysiąc złotych.
Przypominamy, jeżeli szko-
da wyrządzona zniszcze-
niem mienia nie przekracza 
420 złotych, czyn stanowi 
wykroczenie,  natomiast 
jeżeli jest wyższa, jest już 
to przestępstwo zagrożone 
karą do 5 lat pozbawienia 
wolności.

W rękawiczkach, z puszkami farby 
zaatakowali ...ścianę

Głupota
do ukarania

Około 50 projektów 
wolontariackich, 
zrealizowano 
w ubiegłym roku 
w Polskiej Miedzi 
w ramach akcji 
Miedziane Serce.

W działania zaangażowało się 
kilkuset  pracowników,  którzy 
sami z siebie pomagali innym. 
Przepracowano  ponad  tysiąc 
godzin.  Jednym  z  najbardziej 
zaawansowanych organizacyjnie 
projektów wolontariackich w spół-
ce jest działalność Drużyny Szpiku 
KGHM. 
Zespół od lat promuje ideę walki 
z białaczką i prowadzi rejestrację 
potencjalnych dawców szpiku. 
Wolontariusze zarejestrowali po-
nad 1000 potencjalnych dawców 

szpiku. Trzy osoby z tego grona 
oddały szpik, ratując w ten spo-
sób ludzkie życie. Oprócz walki 
z białaczką pracownicy – wolon-
tariusze malowali budy dla psów 
w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt, organizowali koncert 
charytatywny i warsztaty plastycz-
ne dla dzieci z domów dziecka. 
Realizowano zarówno  projekty 
krótkoterminowe,  jak również 
długofalowe (np. stała zbiórka 

makulatury). Współpracowano 
zarówno z organizacjami NGO 
jak i instytucjami szkolnictwa.  
W ramach wolontariatu kompeten-
cyjnego organizowano warsztaty 
naukowe dla dzieci i młodzieży, 
spotkania geologa w  szkołach 
i przedszkolach.
Pracownicy KGHM Polska Miedź 
realizowali  zarówno  projekty 
lokalne jak również ogólnopol-
skie (Szlachetna Paczka, Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy). 
Pieniądze, które są przekazywane 
na realizację akcji, to tylko jeden 
ze środków wsparcia, w dodatku 
nie zawsze konieczny. Pracownicy 
KGHM Polska Miedź wykorzy-
stują swoje pasje, zainteresowania 
i wiedzę do wielu pożytecznych 
działań.

(inf) �

Mający 113 lat most 
w Ścinawie wymaga 
kapitalnego remontu.

Ścinawa  jest  miejscowością, 
która od wieków znajduje się na 
szlaku komunikacyjnym. Nie bez 
powodu właśnie tutaj w 1902 roku 
wybudowano solidny kratowy 
most, który służy do dzisiaj. Co 
ważne, zmotoryzowani chętnie 
wybierają podróż właśnie drogą 
Krajową nr 36 przez Ścinawę. 
Powodów jest wiele, ale najważ-
niejszy to wygodne połączenie 
przez  Odrę,  Dolnego  Śląska 
z Wielkopolską. 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad, od kilku lat 
przymierza się do remontu mostu 
w Ścinawie, jednak regularnie 
jest on odkładany w czasie. Miał 
rozpocząć się w ubiegłym roku, 
potem mówiono, że w 2015. Dzisiaj 
wiadomo już, że w ciągu najbliż-
szych dwóch lat nie ma mowy 
zamknięciu mostu dla ruchu sa-
mochodów z uwagi na planowany 
remont.
Wiadomo, co trzeba zrobić, aby 
most był w lepszym stanie. - Prze-
widziano działania umożliwiające 

dopuszczenie do ruchu po obiekcie 
pojazdów o masie całkowitej do 
20T. Zaprojektowano wymianę 
płyty pomostowej pod jezdnią 
i chodnikami wraz z nawierzch-
nią i izolacją, wykonanie nowych 
dylatacji,  uzupełnienie  nitów, 
lokalne  naprawy  elementów, 
renowację powłok malarskich, 
naprawę i uzupełnienie balustrady, 
wymianę wpustów, oczyszczenie 
powierzchni ceglanych podpór, 
iniekcję  zarysowań, wymianę 
warstwy  ścieralnej  w  obrębie 
płyt przejściowych, odtworzenie 

oznakowania – wylicza Michał 
Radoszko, rzecznik wrocławskiego 
Oddziału GDDKiA.
Jeżeli  rozpocznie  się  remont, 
wiadomo że most zostanie za-
mknięty. Wynika to z szerokości 
jego jezdni (zaledwie 5,2 m) oraz 
prefabrykowanej  konstrukcję 
płyty pomostowej. - Jeżeli remont 
dojdzie do skutku, ruch planujemy 
poprowadzić objazdem. Długość 
całkowita planowanego objazdu 
przez Lubiąż wynosi 97 km. Ruch 
pieszych  będzie  się  odbywał 
jednym chodnikiem – dodaje Ra-

doszko. - Aktualnie finalizowane 
jest przygotowanie dokumentacji 
technicznej remontu.
Wg wstępnych szacunków remont 
może kosztować około 10 mln zł. 
Lokalni samorządowcy nie ukry-
wają, że most jest niezbędny dla 
rozwoju i normalnego funkcjono-
wania gmin leżących wzdłuż Odry. 
Coraz częściej pojawiają się głosy, 
że najlepiej byłoby wybudować 
całkowicie nowy most o pełnej 
nośności, który w naturalny spo-
sób zachowa bardzo dobry szlak 
komunikacyjny.

Najwcześniej za dwa lata i to pod warunkiem, że będą pieniądze

Powalczmy o nowy!

Pracownicy KGHM wiedzą jak pomagać

Miedziane Serce
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Salon obuwia dziecięcego ARUŚ 
zaprasza na bezpłatne badanie 
stóp dzieci prowadzone przez 
doświadczonego magistra fizjoterapii. 

Badanie zostanie przeprowadzone przy użyciu profesjo-
nalnego sprzętu - podoskopu. Jest to szklany podświetlony 
podest z lustrem, który wykorzystując załamanie światła 
obrazuje rozłożenie ciężaru na stopach. Fizjoterapeuta 
zbada stopy dziecka i w przypadku wystąpienia wady określi 
jej zaawansowanie. Dodatkowo poinstruuje jakie ćwiczenia 
i masaże należy wykonywać samodzielnie z dzieckiem 
w domu. Podpowie zabawy lub sporty wspomagające rozwój 
i korekcję wady. Ponadto, w oparciu o wyniki badania, pomoże 
dobrać odpowiednie obuwie i w razie konieczności wkładki 
ortopedyczne.

Zbadaj
stopy dziecka

Termin badania: 14.02.2015r. (sobota) Godzina: 10-16
Salon obuwia dziecięcego ARUŚ
ul. Piłsudskiego 30 Lubin.
Więcej informacji pod nr tel. 531 282 502
Serdecznie zapraszamy!  

r e k l a m a

Badanie dotyczące zaufania przeprowadziło 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
Przy okazji zapytano Polaków o zdanie 
na temat propozycji zaostrzenia 
przepisów ruchu drogowego.

Czekoladowe atrakcje, walentynkowe wyznania, pokaz mody w wydaniu teatrów 
polskich, wiosenny relaks, wielkanocne pisanki i gra o wiele nagród w tym 
wycieczkę do ciepłych krajów dla całej rodziny - to główne atrakcje, jakie 
lubinianom zaserwuje Galeria Cuprum Arena w lutym, marcu i kwietniu.

W Cuprum Arena będzie się działo

Mucha nie siada

Galeria Cuprum Arena w Lubinie 
to nie tylko centrum handlowe, 
to również miejsce, w którym od 
dawna odbywa się mnóstwo im-
prez kulturalnych. Na najbliższe 
trzy miesiące Galeria również nie 
da o sobie zapomnieć lubinianom. 
Pierwsze wydarzenie to Fabryka 
Czekolady, która ruszyła w sobotę 
31 stycznia i potrwa do najbliższej 
niedzieli. – W atrium naszej galerii 
stanęła fabryka czekolady, w której 

wszyscy klienci mogą przekonać 
się jak powstają praliny. Są to 
warsztaty edukacyjne, ale oprócz 
tego zostanie przygotowanych 
1000 czekolad dla tych, którzy się 
zarejestrują i wymienią paragony 
na czekolady. W stu z nich będą 
ukryte złote bony zakupowe – 
informuje Anna Ostrowska, dział 
marketingu Galeria Cuprum Are-
na Lubin – Zaraz po tym 9 lutego 
w atrium stanie Młyn Miłości. 

Jest to walentynkowa impreza. 
Tuż po tym pojawi się Zielona 
Wyspa. Cuprum Arena ponownie 
przywoła wiosnę. 
Na 14 marca mamy zaplanowany 
pokaz mody. Będziemy to reali-
zować przy pomocy polskich 
teatrów. Później będzie już Wiel-
kanoc i pisanki – wymienia szereg 
imprez Anna Ostrowska. 
Równolegle  z  tymi wydarze-
niami w Galerii Cuprum Arena 
będzie trwał nowy projekt, któ-
rego postacią przewodnią jest 
Mucha Muchos. Ma być to gra 
zakupowa pt. „Muchas Gracias 
i wielkie wakacje Kowalskich”. 
W trwającej pięć miesięcy za-
bawie główny bohater ma broić 
i robić różne żarty. Oprócz niego 
pojawi się rodzina Kowalskich. 
Aktorzy, których w działaniu będą 
wspierali klienci biorący udział 
w zabawie. Przed uczestnikami 
gry jest wiele konkursów i zagadek 
do rozwiązania. 
– Jest to zupełna nowość. Będzie 

to połączenie programu lojal-
nościowego z prosprzedażową 
i prawdziwą grą terenową. Do 
wygrania mamy mnóstwo nagród. 
Nasi klienci będą mogli wymie-
niać paragony na punkty, a te na 
nagrody. Główną nagrodą będzie 
wycieczka dla całej rodziny do 
ciepłych krajów – tłumaczy Anna 
Ostrowska. Informacje na temat 
wszystkich imprez kulturalnych 
i konkursów można znaleźć na 
stronie www.cuprum-arena.pl

Policja w Polsce cieszy się zaufaniem 
Polaków, wynika z przeprowadzonego 
sondażu

Ufamy
mundurowym

Policja cieszy się zaufaniem Polaków. 
Większość respondentów (72 proc.) 
zadeklarowała, że zdecydowanie lub 
raczej ufa tej instytucji. Częściej taką 
deklarację składają kobiety (79 proc.), 
niż mężczyźni (64 proc.). Wyraźnie 
mniejsze zaufanie do Policji mają 
ludzie młodzi (60 proc.).
Nieźle jest z poczuciem bezpie-
czeństwa, bo dwie trzecie pytanych 
zgodziło się, że obecność patroli 
sprawia, że czują się bezpiecz-
niej. Taką  deklarację  składały 
częściej kobiety (68 proc.), niż 
mężczyźni (59 proc.). Najwięcej 
pozytywnych odpowiedzi udzieliły 
osoby w przedziale wiekowym od 
35-54 lat. Nieco rzadziej zdanie to 
podzielały osoby z najmłodszej 
grupy wiekowej (59 proc.).
Respondenci ocenili również liczbę 
przeprowadzanych przez Policję 
kontroli trzeźwości. Przypomnijmy, 
że od 2014 roku znacząco została 
zwiększona ich liczba. W 2014 roku 
policjanci przeprowadzili 15,4 mln 
kontroli. To prawie 2 razy więcej 
niż w 2013 roku (8,8 mln). Mimo tej 
znaczącej różnicy w ocenie prawie 
połowy respondentów (46 proc.) 
kontrole trzeźwości kierowców są 
przeprowadzane za rzadko. Tylko 
7 proc. pytanych miało odwrotną 
opinię, deklarując, że odbywają się 
one za często.

Polacy mają natomiast bardzo zde-
cydowane zdanie dotyczące karania 
nietrzeźwych kierowców. Prawie 
wszyscy respondenci (96 proc.) 
opowiedzieli się za natychmiasto-
wym odbieraniem prawa jazdy za 
recydywę w jeździe pod wpływem 
alkoholu. Zdania były natomiast 
podzielone w sprawie propozycji 
MSW dotyczącej odbierania prawa 
jazdy za przewożenie zbyt dużej 
liczby osób. W tym przypadku 
zaostrzenie przepisów miało prawie 
tyle samo zwolenników (49 proc.), 
co przeciwników (47 proc.)
Polacy zapytani o opinie w spra-
wie odbierania kierowcom prawa 
jazdy za rażące naruszenie prze-
pisów nieco częściej opowiadali 
się za (53 proc.), niż przeciw (44 
proc.)  takiej sankcji. Niemniej 
jednak w grupie mężczyzn i ludzi 
młodych więcej  jest przeciw-
ników, niż zwolenników tego 
rozwiązania.

***
Sondaż „Opinie Polaków na temat 
bezpieczeństwa wewnętrzne-
go” zrealizowany w dniach od 
10 do 13 grudnia 2014 roku me-
todą wywiadów telefonicznych 
(CATI) na ogólnopolskiej próbie 
reprezentatywnej 16+, N=1002 
na zlecenie MSW. 
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Kiedy jest mokro – zbiera żniwo. W jeden weekend zginęły dwie osoby

Zakręt śmierci

Gdyby w zaprzyjaźnionej z Lubi-
nExtra! redakcji portalu DLU24.
pl zrobić zestawienie wypadków, 
okazałoby się, że fotoreporterzy 
DLU24 najczęściej robią zdjęcia ze 
zdarzeń drogowych w rejonie zjazdu 
na Gorzelin (droga K3), skrzyżowa-
niu koło Castoramy (droga K3 i K 36) 
i w okolicach Osieka (droga K36) - 
przede wszystkim na zakręcie, który 
w ostatnich dniach zyskał niechlubne 
miano zakrętu śmierci. 
Zdarzeń na  feralnym zakręcie 
przed Osiekiem (jadąc z Lubina) 
przybywa. Policjanci są bezrad-
ni, bo mimo tego, że od dawna 
regularnie kontrolują prędkość 
w Osieku (mierzą prędkość kie-
rowców wyjeżdżających właśnie 
z tego z zakrętu, obowiązuje tam 
70 km/h), to liczba zdarzeń dro-
gowych nadal jest duża. Warto 
przypomnieć, że dzięki staraniom 
lubińskiej drogówki, zakręt, który 
obecnie ma miano zakrętu śmierci 
jest bardzo dobrze, a wręcz do-
skonale oznakowany. Stoją przy 
nim „odblaskowe sierżanty”, jest 
ograniczenie prędkości do 70 km/h, 

zakaz wyprzedzania i ostrzeżenie 
o wypadkach. Po weekendowych 
tragediach doszedł jeszcze jeden 
element – żółte migające światło 
ostrzegające  o  niebezpieczeń-
stwie.  Zaczęto  też  rozmawiać 
o dodatkowym elemencie, który 
zmusi kierowców do zdjęcia nogi 
z gazu w tym miejscu – fotoradarze. 
Mieszkańcy Osieka, gdyby stanął 
tam fotoradar, wskażą jeszcze jed-
no miejsce, w którym powinien 
być następny – przed zakrętem ze 
skrzyżowaniem w Osieku (jadąc 
od Wrocławia ). To kolejne miejsce 
cieszące się bardzo złą sławą. Tutaj 
Inspekcji Transportu Drogowego, 
której podlegają fotoradary, nikt nie 
zarzuci, że postawiło maszynkę 
tylko do zarabiania pieniędzy.
Śmiertelny zakręt daje o sobie znać, 
zwłaszcza wtedy, kiedy nawierzchnia 
jest mokra. Nie trzeba tu szczególne-
go dochodzenia prokuratury i wie-
lomiesięcznego wyjaśniania spraw 
– najczęściej przyczyną wylatywania 
z łuku drogi do rowu i czołowych 
zderzeń jest nadmierna prędkość. 
Kierowcy jadąc od strony Lubina, 

wychodząc z zakrętu na mokrej 
nawierzchni tracą panowanie nad 
pojazdem wpadają w poślizg i jeżeli 
kończy się na lądowaniu w rowie 
i niewielkich obrażeniach - mogą 
mówić o olbrzymim szczęściu. Ol-
brzymim, bo „blachy się wyklepie”, 
a życie jest tylko jedno.
W weekend 23-25 stycznia wa-
runki na drodze nie były fatalne, 
ale sugerowały, że należy uważać. 
Z uwagi na śledztwa prowadzone 
przez prokuraturę, nie można dzisiaj 
wprost oficjalnie powiedzieć, co 
było przyczyną dwóch tragicznych, 
bo śmiertelnych, wypadków, ale 
opowieści tych, którzy przeżyli, 
w tym kierowcy ciężarówki, która 
brała udział w czołowym zderzeniu 
wskazują, że osobowe auto (opel 
agila) wyjeżdżając z zakrętu prze-
kroczyło oś jezdni... Oba samochody 
wylądowały w przydrożnym rowie. 
Agila była tak „zmasakrowana”, że 
nie można było rozpoznać marki 
pojazdu. Ratownicy pytani, czy 
w aucie jest jedna czy więcej osób, na 
początku nie potrafili odpowiedzieć 
– wygląda, że chyba jedna - mówili. 

Minęło sporo czasu zanim ze zmiaż-
dżonego samochodu uwolniono 
nieżyjącego kierowcę z opla. 
Nie minęły nawet dwie doby, a na 
zakręcie doszło do kolejnej tragedii. 
Zderzyły się ford fiesta jadący od 
Osieka i renault megane jadące od 
strony Lubina. Megane było ude-
rzone w środkowy bok po stronie 
pasażera. To może wskazywać, że 
auto wpadło na zakręcie w poślizg... 
Kierowca renault, który najprawdo-
podobniej ostatkiem sił wydostał 
się z pojazdu zmarł tuż przy nim 
w płomieniach gdyż benzynowy 
samochód zapalił się. 
Półtora tygodnia przed tragicznymi 
wypadkami na tym samym zakrę-
cie też doszło do czołówki. Audi 
jechało w kierunku Wrocławia. Ze 
wstępnych informacji wynikało, 
że pojazd wyleciał z łuku. Tak 
samo było z z wieloma innymi 
pojazdami, które w tym miejscu 
wylatywały z drogi do rowu. 
Sytuacja spowodowała, że lubińscy 

policjanci przez miniony weekend 
prowadzili  akcję  „Bezpieczna 
K36”.  Kontrolowali  prędkość 
i kierowców w Osieku, Niemstowie 
i Gogołowicach. O pomoc poprosili 
kolegów z powiatów górowskiego 
i wołowskiego. Efektem tego było 
m.in. zaskoczenie wielu kierowców 
jadących drogą k 36 Ścinawa-Lu-
bin. Wpadali na videorejestrator w  
nieoznakowanej ciemnoniebieskiej 
kia ceed na jeleniogórskich tabli-
cach rejestracyjnych.
W trakcie weekendowych działań 
policjanci zwracali szczególną 
uwagę na zapinanie pasów i pręd-
kość.  Na  kierowców  nałożyli 
prawie 120 mandatów za przekro-
czenie prędkości. Do tego dochodzi 
ujawnienie jednego nietrzeźwego 
kierującego, a także osoby, która 
utraciła prawo do prowadzenia 
samochodu. Kilkanaście  osób 
pouczono, a kilka za popełnione 
wykroczenia będzie odpowiadało 
przed sądem. 

Tylko w tym roku w ciągu dwóch tygodni na tym zakręcie doszło do trzech zdarzeń 
drogowych. Dwa były tragiczne w skutkach bo zginęli ludzie.
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Działania realizowane 
na rzecz górnictwa 
oraz aktualną 
sytuację przemysłu 
wydobywczego 
w Unii Europejskiej 
omawiano w KGHM 
z udziałem 
przedstawicieli 
Stowarzyszenia 
Euromines 
(Europejskie 
Stowarzyszenie 
Przemysłu 
Wydobywczego Rud 
Metali i Kopalin 
Użytecznych).

- KGHM już od dziesięciu lat na-
leży do Euromines. Członkostwo 
daje nam możliwość kształtowania 
ustawodawstwa  europejskiego 
w zakresie działalności górniczej. 
Dzięki temu możemy dzielić się 
wiedzą i doświadczeniem z innymi 
firmami górniczymi w Europie – 

mówi  Jacek Kardela, wiceprezes 
KGHM ds. rozwoju. 
Na  spotkanie  zaproszono  pra-
cowników Oddziałów KGHM, 
przedstawicieli spółek z Grupy 
Kapitałowej oraz kierownictwo de-
partamentów odpowiedzialnych za 

rozwój, bezpieczeństwo i ochronę 
środowiska w KGHM. Pracownicy 
KGHM są również zaangażowani 
w prace    komisji  działających 
w stowarzyszeniu, między innymi 
środowiska, bezpieczeństwa pracy 
czy komunikacji. 

- Chcieliśmy przybliżyć cele tego 
ważnego stowarzyszenia  i przed-
stawić  rolę KGHM w Euromi-
nes. Obecność w organizacjach 
promujących w Brukseli branżę 
wydobywczą pozwala nam być 
bliżej spraw ważnych dla rozwoju 

KGHM. Mówiliśmy o tym, czym 
jest obecnie przemysł wydobyw-
czy w Unii Europejskiej i jakie 
są szanse rozwoju naszej branży 
– wyjaśnia Henryk Karaś, doradca 
zarządu KGHM ds. współpracy 
europejskiej. 
Misją Euromines jest reprezen-
towanie i promowanie interesów 
branży górniczej w instytucjach 
UE w zakresie zagadnień legisla-
cyjnych związanych z ochroną 
środowiska,  bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz polityką badań 
i rozwoju w celu zapewnienia trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju 
przemysłu wydobywczego.
- Pracujemy razem nad praktycz-
nymi rozwiązaniami związanymi 
z prawodawstwem Unii Europej-
skiej. To są sprawy ważne dla całej 
branży górniczej w Europie. Doty-
czą one bezpieczeństwa pracow-
ników, podatków czy warunków 
zachowania konkurencyjnej pozy-
cji na rynku. Można powiedzieć, 

że jesteśmy mostem pomiędzy 
firmami a reprezentantami UE, 
twórcami  regulacji  prawnych. 
Nasze stowarzyszenie wspiera 
pozytywne zmiany – powiedział 
Mark Rachovides, prezydent Eu-
romines. - KGHM jest w Europie 
najlepszym przykładem tego, jak się 
rozwijać i doskonalić. To własnie 
takie firmy przyczyniają się do 
rozwoju Europy wnosząc ogromy 
wkład w innowacje i nowoczesne 
technologie.
Euromines umożliwia współpracę 
i wymianę informacji w ramach 
całego przemysłu wydobywczego 
w Europie. Stowarzyszenie ściśle 
współpracuje i umacnia kontakty 
z firmami wydobywczymi na 
całym świecie. Do Euromines 
należą  duże  i  średnie  firmy 
z branży wydobywczej, pocho-
dzące z 16 europejskich krajów, 
zatrudniające w sumie 350 000 
pracowników.

(inf/KGHM) �

O wydobyciu i współpracy europejskich kopalń rozmawiano w KGHM

Euromines w KGHM
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Do wypadku doszło 6 
listopada 2013 roku 
na ul. Chobieńskiej 
w Ścinawie. Marian 
Szymczyk jechał na 
rowerze. Kiedy skręcał, 
został potrącony przez 
volkswagena golfa.

Sąd stwierdził, że kierowca golfa 
nie zachował szczególnej ostroż-
ności oraz bezpiecznej odległości 
w trakcie wyprzedzania rowerzysty 
– Mariana Szymczyka (imię i nazwi-
sko publikujemy za zgodą rodziny). 
W wyniku potrącenia rowerzysta 
doznał wieloodłamowego złama-
nia kości czaszki. Do tego doszły 
uszkodzenia płatów ciemieniowych, 
stłuczenie płuc i liczne złamania 
w tym kręgów i stawu skokowego.

Mężczyzna  w  ciężkim  stanie, 
nieprzytomny  został  zabrany 
helikopterem  ratowniczym do 
jednego z Wrocławskich szpitali. 
Obrażenia były ciężkie, w ocenie 
sądu zagrażały życiu potrąconego. 
Mężczyzna w pięć miesięcy po 
wypadku zmarł.
W wydanym wyroku, który jest pra-
womocny, Sąd Rejonowy w Lubinie 
orzekł, że kierowca golfa poruszał 
się z prędkością niebezpieczną, 
przekraczając dopuszczalną na ul. 
Chobieńskiej prędkość. Dokonał też 
w nieprawidłowy sposób manewru 
wyprzedzania rowerzysty.
Leszek  W.  usłyszał  wyrok  9 
miesięcy pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok 
jest prawomocny 

DLU24.pl �

Leszek W. z Lasowic jest winny potrącenia rowerzysty z Dębca

Skazany za potrącenie

Jesienią odczujemy pierwsze efekty budowy drogi S3 przez Lubin

Ruszają z budową S3 
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Wyglądało bardzo 
groźnie, zwłaszcza, 
że w samochodzie 
razem z kierującą 
nim kobietą 
jechało dziecko. 

Wezwani na miejsce ratowni-
cy pogotowia nie stwierdzili 
żadnych urazów. Volkswagen 
polo jechał od strony Lubina. 
Na  ostrym  zakręcie  na  po-
czątku Obory kierująca stra-
ciła panowanie nad pojazdem. 
Ostatecznie  auto  wjechało 
w ogrodzenie.
- Usłyszałam potężny huk  - 
mówi  jedna z mieszkanek 
Obory,  której  dom  jest 
niedaleko zakrętu.  - Panie, 
sąsiadka  przestała  nawet 

naprawiać płot, bo co  rusz 
coś w niego wjeżdżało. Potem 
postawili te bariery, ale patrz 
pan  jak  są powyginane. Po 
drugiej  stronie  też w mur 

co jakiś czas wjeżdżają. Oni 
myślą, że jak nie ma śniegu to 
już jest bezpiecznie – kończy 
kobieta. 

DLU24.pl �

Kolejne zderzenie 
pod Castoramą 
w Lubinie. Jeden 
z kierowców trafił 
do szpitala.

Do zderzenia doszło w so-
botę,  tuż  po  godzinie  17. 
Srebrny ford mondeo jechał 
w kierunku Prochowic, kiedy 
na skrzyżowaniu pierwszeń-
stwo wymusił mu kierujący 
czarnym fordem mondeo, 
który wyjeżdżał z Miroszowic 
(pojazdy  zarejestrowane 
w powiecie  lubińskim). Do-
szło do zderzenia, w wyniku 
którego rykoszetem, srebrny 
pojazd uderzył jeszcze w pół-
ciężarowego mercedesa. 
Kierowcę srebrnego forda po-

gotowie ratunkowe zabrało do 
szpitala na dodatkowe badania. 
Na ból kolana uskarżał  się 
natomiast kierowca z merce-
desa na gostyńskich numerach 

rejestracyjnych. 
Na drodze występowało nie-
znaczne utrudnienia. Policjanci 
kierowali ruchem. 

DLU24.pl �

Zderzenie pod Castoramą Wyleciała w Oborze
Na szczęście nikomu nic się nie stałoPechowe skrzyżowanie

Ruszają z budową S3 
Lubin doczekał się budowy swojego fragmentu drogi ekspresowej. 

Umowę na jego wykonanie podpisała GDDKiA oraz firma budowlana. 
S3 powinniśmy pojechać jesienią 2018 roku. Budowa 11,4 km jezdni 

pochłonie 261 mln zł.

To tylko fragment wielkiej 
inwestycji drogowej, która 
biegnie  od Świnoujścia, 

a ma prowadzić, w głąb Czech. 
Jest  to  jednak  fragment,  który 
lubinian  interesuje  najbardziej. 
Mowa tu o odcinku od wysokości 
szybu ZG Lubin do Chróstnika. 
W ubiegły poniedziałek GDDKiA 
podpisała umowę na budowę tego 
odcinka  z  wykonawcą,  który 
wygrał przetarg.
W lutym natomiast powinna zo-
stać podpisana umowa na kolejny 
fragment S3 sięgający Legnicy 
i autostrady A4. - Odcinek od No-
wej Soli do węzła w Legnicy to 
odcinek o wartości 2,7 mld złotych, 
który swoje umowy będzie miał 
już w komplecie w lutym. Drugi 
odcinek od Legnicy do Bolkowa 
powinien mieć podpisaną umowę 
do połowy tego roku. Takie infor-
macje przekazano nam z GDDKiA. 
To zaś ma kosztować blisko 1,2 
mld złotych. Oznacza to, że za 
kwotę blisko 4 mld złotych Polacy, 
a w szczególności Dolnoślązacy 
będą mogli podróżować europejską 
trasą E65. Lubin, który jest na trasie 
od Nowej Soli do Bolkowa stanie 
się jeszcze bardziej konkurencyj-

ny. - Wszystkie miasta wzdłuż 
których będzie przebiegała S3 będą 
miały nieprawdopodobną możli-
wość wpływania na zapraszanie 
nowych inwestorów – tłumaczył 
podczas konferencji prasowej Piotr 
Borys, reprezentujący nieobecne-
go Grzegorza Schetynę Ministra 
Spraw Zagranicznych. Schetyna 
będąc jeszcze wicepremierem czy 
marszałkiem mocno zajmował się 
planami budowy S3. Tak samo 
mocno na rzecz budowy trasy od 
lat jeszcze jako wicemarszałek 
dolnośląski, a potem jak europo-
seł lobbował Piotr Borys, który 
był inicjatorem wpisania S3 do 
specjalnego europejskiego pro-
gramu (Łącząc Europę), który daje 
dodatkowe pieniądze na budowę 
tej trasy.

Wykonawcą  fragmentu  S3  na 
wysokości Lubina będzie firma 
Mota Engil Central Europe.

Prace mają ruszyć jeszcze w tym 
roku. Przedstawiciele GDDKiA nie 
ukrywają, że pierwszych utrudnień 
w ruchu związanych z inwestycją, 
kierowcy w rejonie Lubina mogą 

spodziewać się już jesienią tego 
roku. Cała trasa od Nowej Soli do 
Legnicy będzie miała około 80 km 
długości. GDDKiA podpisała już 
cztery umowy na wykonanie kolej-
nych odcinków między Nową Solą, 
a Lubinem. - Mamy 30 miesięcy na 
budowę w rejonie Lubina, proszę 
życzyć nam powodzenia – mówi 
Dawid Bajorek, z Mota Engil Cen-
tral Europe. - Namawiamy jeszcze 
Czechów do przyspieszenia prac, 
aby skorzystali z tych pieniędzy 
i wybudowali S3 po swojej stronie 
– dodaje Borys. - S3 to wielka 
szansa dla Lubina, aby pozyskać 
nowych inwestorów. Tam gdzie 
są dobre szlaki komunikacyjne 
tam następuje rozwój.

Umowę na wykonanie lubińskiego 
odcinka podpisano w Urzędzie 
Miejskim w Lubinie. Niestety choć 
na salę narad był do przejścia krótki 
korytarz, nikt z władz miasta nie 

pojawił się na tym bardzo ważnym 
dla regionu wydarzeniu. Był za 
to  Burmistrz  Jawora  Emilian 
Bera, który niecierpliwie czeka 
na rozpoczęcie budowy S3 między 
Legnicą, a Bolkowem i nie ukrywa, 
że budowa S3 jest dla Jawora jest 
jednym z głównych warunków do 
dalszego rozwoju miasta.
Budowa S3 między Nową Solą, 
a Legnicą,  choć  dopiero  teraz 
wchodzi w decydującą fazę, trwa 
nieprzerwanie  od  siedmiu  lat. 
Tyle czasu zajęło projektantom 
wytyczenie  trasy,  uzyskanie 
niezbędnych zgód, jak również 
polskiemu rządowi przygotowanie 
źródeł finansowania tej inwestycji. 
Sama procedura przetargowa wy-

boru wykonawców tej olbrzymiej 
inwestycji trwała od ubiegłego 
roku, była dwuetapowa. 
Odcinek, którego budowa ruszy na 
wiosnę będzie spełniał rolę praw-
dziwej obwodnicy Lubina, która 

definitywnie wyprowadzi poza 
miasto ruch tranzytowy. Za trzy 
lata korki pod Castoramą czy na 
światłach koło kładki na Przylesiu, 
przejdą do historii.

(ab/pit) �

Fragment lubińskiej S3 
ma mieć dwa pasy jazdy 
w każdym kierunku. Na 
całym odcinku mają po-
wstać trzy wiadukty i trzy 
przejścia dla pieszych.

Za trzy lata korki pod Castoramą 

czy na światłach koło kładki na 

Przylesiu, przejdą do historii
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Metoda filipińskiego uzdrawiania to mistycz-
na metoda leczenia pochodząca z Dalekiego
Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co po-
twierdzają liczni pacjenci Pana Clavera PE,
jednego z najlepszych uzdrowicieli filipiń-
skich na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodzi-
ny filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez in-
tensywną koncentrację wytwarza dużą energię
wokół swych rąk, która pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamie-
niach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach ser-
ca, chorobach oczu, nerwicach oraz chorobach kobiecych i in-
nych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po 2 wizytach zeszły kamienie
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza
badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel
w piersi oraz mięśniaki na narządach rodnych. Po 3 wizytach torbiel
wchłonęła się, a mięśniaki zanikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która doku-
czała mu od kilku miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po jednej wizycie u uzdrowiciela ustąpi-
ły mi bóle kręgosłupa oraz poprawił mi się wzrok na skutek ustabilizo-
wania poziomu cukru. Dziękuję za pomoc!!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208
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21 lutego LUBIN
22 lutego Wrocław

23 lutego
GŁOGÓW i LEGNICA

aktualności

Wolontariusze 
z Drużyny Szpiku 
KGHM spotkali 
się z  uczniami  
Zespołu Szkół nr 
1 w Lubinie. To 
wyjątkowe spotkanie 
odbyło się w ramach 
akcji edukowania 
młodzieży.

Do szeregów szpikowej armii dołą-
czył Prezes KGHM Herbert Wirth. 
Prezes wspólnie z wolontariuszami 
przybliżyli młodzieży problem 
białaczki. Mówili o tym, jak z nią 
walczyć i jak ratować ludzkie życie. 
- Warto wspierać takie inicjatywy, 
jak Drużyna Szpiku. Jestem dumny, 
że są w KGHM ludzie którzy dają 
nadzieję. Niektórzy dają życie, 

także chorym spoza granic Polski. 
To jest fantastyczna sprawa. Będę 
wspierał tę inicjatywę. – powiedział 
po spotkaniu Herbert Wirth prezes 
KGHM.
Z młodzieżą rozmawiał także Marek 
Cygańczuk (ZGPS), który w klinice 
w Dreźnie oddał szpik ratując życie 
chorego na białaczkę Amerykanina. - 
Nie jestem przyzwyczajony do takich 
wystąpień publicznych. Dla mnie 
jest to stres, ale z każdą pogadanką 
przełamuję się i jest coraz łatwiej 
mówić o szpiku. Kiedy rejestrowa-
łem się w bazie dawców, nawet nie 
wiedziałem, że tak szybko zostanę 
dawcą.
Młodzi ludzie nie kryli zaintereso-
wania tematem - Bardzo ciekawe 
to dzisiejsze spotkanie. Przekonało 
mnie. Zainteresuję się tym bar-

dziej. Teraz, gdy jestem pełnoletni, 
chyba zarejestruję się jako dawca. 
Z kumplami na co dzień o takich 
sprawach nie rozmawiamy, ale 
ostatnio oddaję regularnie krew 
z kolegami i myśleliśmy, czy re-
jestrować się jako dawcy czy nie. 
Po dzisiejszym spotkaniu jesteśmy 
bardziej na tak.  Ludzie różnie do 
tego podchodzą i opowiadają różne 
legendy. A ja – bardzo chciałbym 
pomagać, dlatego też się zdecyduję, 
żeby zostać dawcą -  mówi Damian, 
uczeń ze szkoły.
W planach są już kolejne rejestracje. 
Chętnych, którzy chcą dołączyć do 
Drużyny Szpiku serdecznie zapra-
szamy. Szczegółowych informacji 
udziela koordynator wolontariatu, 
Bogdan Godlewski, tel.  76 74 
78 156, b.godlewski@kghm.pl. 

Prezes Herbert Wirth w roli wolontariusza

Ze szpikiem na TY

Próbowała cztery 
razy oszukać, udając 
fałszywą wnuczkę 
-nie udało się. 
Za piątym razem 
oszustka wyłudziła 
8 tysięcy złotych.

Na  terenie  Lubina  we  wtorek 
doszło do pięciu prób wyłudzenia 
pieniędzy metodą „na wnuczka”. 
W czterech przypadkach kobiety 
zorientowały się, iż mają do czynie-
nia z oszustwem, informując o tym 
Policję, w jednym natomiast po-
krzywdzona została pozbawiona 8 
tysięcy złotych. Schemat działania 
sprawcy we wszystkich przypad-

kach był bardzo podobny. 
Do starszej osoby dzwoni młoda 
kobieta i przedstawia się jako wnucz-
ka, informując, iż miała wypadek, 
jest w komisariacie i potrzebuje 
pieniędzy na kaucję. W innym przy-
padku dzwoniąca kobieta podobno 
potrąciła człowieka i potrzebowała 

sporą sumę, aby zapłacić za leczenie. 
Oszustka początkowo wskazywała 
potrzebną sumę około 30, 25 tysięcy 
złotych, jednakże już przy trzeciej 
próbie prosiła o wszystkie możliwe 
oszczędności. Niestety, za piątym 
razem udało jej się przekonać i wy-
łudzić od pokrzywdzonej 8 tysięcy 
złotych. 
Sprawczyni znała imię prawdziwej 

wnuczki i powiedziała, że w jej imie-
niu prosi o pomoc, gdyż wnuczka 
potrąciła kobietę i potrzebuje pienię-
dzy. Oszustka obiecała dostarczyć 
je wnuczce, która osobiście nie 
mogła się po nie zgłosić. Kobieta, 
która przyjechała po pieniądze była 
w wieku około 30 lat, szczupłej bu-

dowy ciała, z krótkimi brązowymi 
prostymi włosami, ubrana w brązową 
kurtkę do kolan.
Wszystkie osoby, które mogły być 
świadkami powyższych zdarzeń 
prosimy o informację, pod numer 
997 lub osobiście w Komendzie 
Powiatowej Policji w Lubinie, przy 
ulicy Traugutta 3 – informuje asp. 
Karolina Hawrylciów 

Na „wnusia” kilka razy
r e k l a m a
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Rozwój bazy 
zasobowej, 
inwestycje na 
poziomie 27 mld 
złotych i dalsza 
dywersyfikacja 
produkcji obszarów 
działalności – to 
trzy filary strategii 
Polskiej Miedzi 
do 2020 roku 

Zarząd  KGHM  przedstawił 
strategię spółki na najbliższych 

pięć lat pracownikom i związkom 
zawodowym, a także mediom. 
Spotkanie, na którym prezentowa-
no założenia bardzo ważnego dla 
KGHM dokumentu było otwarte.
Strategia spółki jest uszyta na miarę. 
Całość można podsumować stwier-
dzeniem, że firma ma realny plan na 
przyszłość. Jednym z elementów 
tego planu jest stałe poszerzanie bazy 
surowcowej, co pozwoli spokojnie 
funkcjonować firmie przez wiele 
lat. - Musimy posiadać rozpoznane 
złoża – mówi Herbert Wirth, prezes 

KGHM i cały czas badamy nowe 
tereny. Własna baza surowcowa 
to podstawa przyszłej działalności. 
KGHM  prowadzi  sporo  prac 
eksploracyjnych w poszukiwa-
niu nowych złóż. Wstępnie  już 
można powiedzieć, że inwesty-
cja w Sierra Gorda może być 
pierwszym etapem wydobycia. 
Wokół obecnej kopalni KGHM 
i  japońskiego partnera w Chile 
udokumentowano kolejne pokłady 
rudy miedzi.
Polska Miedź planuje, że w latach 
2015-2020 KGHM powinien pro-

dukować około miliona ton miedzi 
ekwiwalentnej (przelicza się na nią 
wszystkie metale produkowane 
przez spółkę).
KGHM przewiduje bardzo am-
bitny plan inwestycyjny. Zakłada 
on, że w ciągu pięciu lat koncern 
zainwestuje 27 mld złotych. Warto 
powiedzieć, że ponad połowa tych 
pieniędzy będzie wydana w Polsce. 
Co trzecia złotówka trafi na hutni- 
ctwo,  a  reszta  na  górnictwo. 
- W tym celu zrealizujemy naj-
większy program inwestycyjny 
w projekty górnicze miedzi w histo-
rii KGHM i największą kampanię 
eksploracyjną w historii Polski. 
Pozwoli nam to uzyskać dostęp do 

jednych z największych złóż mie-
dzi na świecie, a towarzyszyć temu 
będzie wzmocnienie kompetencji 
górniczych i geologicznych na 
wszystkich szczeblach zarządzania 
oraz produkcji. Chcemy być też 
globalnym liderem w obszarze 
innowacji górniczych i w perspek-
tywie 25 lat wdrożyć program 
inteligentnej kopalni – mówi Her-
bert Wirth, prezes KGHM Polska 
Miedź S.A.
 Dodajmy, że do 2020 roku osiągany 
zysk ma sięgnąć 9 mld zł. - Jest to 
możliwe  poprzez  zwiększenie 
produkcji miedzi jak i obniżenie 
kosztów oraz poprawę efektywności 
– wyjaśnia Jarosław Romanowski, 
wiceprezes Polskiej Miedzi. - Wzrost 
zysków na planowanym wysokim 
poziomie będzie możliwy dzięki 
osiągnięciu fazy operacyjnej w na-
szych zagranicznych aktywach, czyli 
w Kanadzie i Chile.
To będzie bardzo wymierny efekt 
zagranicznej inwestycji w kupno 
kanadyjskiej firmy górniczej Qu-
adra FNX, co pozwoliło dołączyć 
do największych światowych pro-
ducentów miedzi. Można powie-
dzieć, że był to punkt wyjściowy 
strategii KGHM i jej celów z  2009 
roku. Wtedy postawiono na rozwój 
bazy zasobowej i wzrost potencjału 
produkcyjnego, zrealizowany m.in. 
poprzez przejęcie kanadyjskiej 
spółki, zakończenie budowy ko-
palni Sierra Gorda, uruchomienie 
eksploatacji w obszarze Głogów 
Głęboki-Przemysłowy, odnowienie 
dotychczasowych koncesji w Pol-

sce oraz eksplorację nowych złóż. 
Te działania oraz realizowana 
modernizacja Huty Miedzi Głogów 
stworzyły perspektywę istotnej 
poprawy efektywności i spraw-
ności  operacyjnej.  Stabilność 
działalności grupy kapitałowej 
wspiera zabezpieczone i scentrali-
zowane na poziomie spółki matki 
finansowanie średnio i długoter-
minowe. Dodatkowo, dzięki bu-
dowie bloków gazowo-parowych, 
zyskano większe bezpieczeństwo 
energetyczne. 

– Rynek miedzi, z którym od 60 lat 
związana jest działalność KGHM, 
jest niezwykle perspektywiczny. 
Chcemy  zająć  miejsce  wśród 
siedmiu  największych  spółek 
górniczych na świecie – kontynuuje 
prezes Wirth. 

KGHM

Chcą produkować dużo i mają ambitny plan inwestycyjny

Strategia 2020
Nowa strategia KGHM opiera 
się na trzech filarach. Pierw-
szym z nich jest rozwój 
bazy zasobowej poprzez 
zwiększenie zasobów, 
poszukiwanie niskokosz-
towych aktywów, a także 
dywersyfikację obszarów 
działalności. Celem KGHM 
jest zastąpienie każdej wy-
dobytej tony miedzi trzema 
tonami udokumentowanych 
zasobów tego metalu, 
co pozwoli zabezpieczyć 
długookresowe perspektywy

Trzeci filar strategii to 
zapewnienie stabilnej 
produkcji poprzez wzrost 
mocy wytwórczych, 
możliwy do osiągnięcia 
dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom technolo-
gicznym, optymalizacji 
produkcji i kosztów m.in. 
remontów maszyn. Dla 
firmy kluczowe jest rów-
nież bezpieczeństwo pracy 
poprzez dalsze wdrażanie 
nowoczesnych standardów 
bezpieczeństwa 
i prowadzenie efektywnych 
szkoleń.

Priorytetem są programy 
rozwojowe w głównym 
ciągu technologicznym 
w Polsce oraz doprowadze-
nie do fazy produkcyjnej 
projektów zasobowych, 
takich jak Głogów 
Głęboki - Przemysłowy, 
Victoria, Sierra Gorda (faza 
druga i eksploatacja rudy 
tlenkowej) oraz Afton-Ajax. 

1.  Produkcja ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej: 
TOP 7 wśród globalnych spółek górniczych.

2.  Największy program inwestycyjny w projekty górni-
cze miedzi w 60-letniej historii KGHM – zapewnienie 
stabilnego poziomu produkcji.

3.  Największa kampania eksploracyjna w historii Polski 
– dostęp do jednych z największych złóż miedzi na 
świecie – zapewnienie funkcjonowania KGHM przez 
kolejnych kilkadziesiąt lat.

4.  Wzmocnienie kompetencji górniczych i geologicz-
nych na wszystkich szczeblach zarządzania.

5.  Program innowacji na poziomie globalnych liderów 
górniczych z unikalnym projektem inteligentnej 
kopalni w perspektywie kolejnych kilkunastu lat.

Strategia do 2020
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Stowarzyszenie 
Sympatyków 
Zagłębia Lubin 
Zagłębie Fanatyków 
podsumowuje 
akcję Miedziany 
Mikołaj. Wiele pracy, 
zaangażowania, 
poświęcenia 
i dobrych serc dało 
dobry efekt.

Po dwóch miesiącach ciężkiej pracy 
zakończyliśmy akcję „Miedziany 
Mikołaj 2014/2015”, podczas której 
tak jak w ostatnich latach obdarowy-
waliśmy dzieci z domów dziecka, 
ośrodków szkolno-wychowawczych 
i szkół specjalnych. Cieszymy się, że 
razem z nami w akcję zaangażowali 
się zawodnicy, szkoleniowcy oraz 
kibice KGHM Zagłębie Lubin oraz 
MKS Zagłębie Lubin. Udało nam 

się odwiedzić w tym roku  domy 
dziecka w Świdnicy, Fundację im. 
Brata Alberta w Lubinie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Szklarach Górnych, Zespół Szkół 
i Placówek Oświatowych w Lubinie, 

Zespół Szkół Specjalnych w Strze-
gomiu, Dom dla Samotnych Matek 
z Dziećmi Stowarzyszenia Monar 
w Ścinawie oraz Dom Dziecka 
w Wilkowie. Za pomocą asystenta 
rodziny ścinawskiego MOPS-u prze-

kazaliśmy 30 paczek dla dzieci ze 
Ścinawy i okolic. Finalna część akcji 
przypadła na 21 grudnia. Wtedy to 
Miedziany Mikołaj ruszył do Strze-
gomia i Świdnicy, aby podzielić się 
swoim sercem z małymi dziećmi 
z tamtejszych domów dziecka. Po raz 
drugi zagościliśmy na charytatyw-
nym turnieju piłki nożnej, na którym 
nie mogło zabraknąć Zagłębia Lubin 
wraz z kibicami. Turniej był zorgani-
zowany przez Fundację Wspierania 
Sportu „Łączy nas Football”, a cały 
dochód ze sprzedanych cegiełek 
i wylicytowanych prezentów został 
przekazany na rzecz chorej 4-letniej 
Joasi.
W tym roku udało się pobić ze-
szłoroczny wynik dwukrotnie 
i zebrano 18 tys. zł. Duży wkład 
w tym roku ponownie mieli kibice 
Zagłębia Lubin, którzy oprócz 
zebranych pieniążków dla Joasi, 

tradycyjnie już zawieźli paczki dla 
świdnickich dzieci z domu dziecka. 
Kibice wraz z klubem zrobili 70 
paczek, w których znalazły się 
m.in. czapki Zagłębia Lubin oraz 
sporo  słodyczy.  Dodatkowo 
dla  jednego z domów dziecka 
zakupili konsolę Xbox.Wielką 
radość można było zobaczyć na 
twarzach dzieci, których kibice 
Zagłębia zarówno z Lubina jak 
i świdnickiego fanklubu Zagłębia 
Lubin odwiedzają regularnie od 
2009 roku. Paczki dzieciom wrę-
czali kibice wraz z zawodnikami 
Zagłębia, nie zabrakło również 
słynnego krecika. Akcję mógł 
wesprzeć każdy kupując kalen-
darz-cegiełkę. Koszt 10zł (format 
A-2) - cały dochód ze sprzedaży 
kalendarza przeznaczony został dla 
dzieci z domów dziecka. Jednym 
z kolejnych ośrodków był Dom 

dla Samotnych Matek  z Dziećmi 
w Ścinawie. Zostawiliśmy tam 
kilka słodkich upominków i za-
bawki. Ponadto przy współpracy 
asystenta rodziny przy Ścinawskim 
MGOPS-ie stowarzyszenie sympa-
tyków Zagłębia Lubin „Zagłębie 
Fanatyków” przekazało 30 pa-
czek dla dzieci z okolic naszego 
miasta. Chcieliśmy podziękować 
wszystkim firmom, organizacjom 
a także prywatnym osobom za 
wsparcie akcji oraz za pomoc w jej 
realizacji. Specjalne podziękowania 
kierujemy do: KGHM Zagłębie Lu-
bin S.A., MKS Zagłębie Lubin oraz 
Stowarzyszenia Sympatyków Piłki 
Ręcznej „Zagłębie Handball”, Staro-
stwo Powiatowe w Lubinie, Urząd 
Miejski w Lubinie, Manufaktura 
Fitnessu, MediaExpert Lubin oraz 
wielu prywatnym osobom.

SSZL Zagłębie Fanatyków.  �

Miedziany Mikołaj uszczęśliwił wiele dzieci

Z zawodnikami i szkoleniowcami

Poniedziałkowe 
przedpołudnie 
w drugi tydzień ferii 
było pełne wrażeń. 
W hali sportowej 
SP 14 w Lubinie 
przygotowano 
zajęcia wspinaczki.

- Przygotowaliśmy zajęcia dla 
wszystkich,  którzy  chcą  się 
zmierzyć z tą ścianą i nową dys-
cypliną sportową. Jeżeli komuś 
się spodoba, to prowadzimy tu na 
stałe zajęcia - mówił Damian Zima 
instruktor w Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Miedziani”. 
38 dzieci, które przyszły spróbo-
wać swych sił przez kilka pierw-

szych minut biegało i rozciągało 
swoje mięśnie. Potem czekały na 
swą kolej, by spróbować wspinać 
się po ścianie. Instruowani przez 
zawodowców próbowali przesu-
wać się najpierw nisko a potem 
już na większe wysokości. 
– Zapewniamy liny, uprzęże 
i bezpieczną asekurację. Dzieci 
ciągnie do tych zajęć, szcze-
gólnie te najmłodsze. Teraz 
nie jest to aktywność, która 
kiedyś  była  zarezerwowana 
tylko na jakichś wyjazdach. 
Teraz wszyscy mogą przyjść 
i spróbować – zapewniał Damian 
Zima. UKS „Miedziani” to dość 
prężnie działający klub.

(ab) �

Takiej frajdy nie spodziewały się

Wspinaczka kręci
dzieci

Paliło się całą 
noc, a tliło przez 
następny dzień. Nie 
ma wątpliwości, 
że słoma została 
podpalona. 

O palących się balotach słomy 
zmagazynowanych na łąkach za 
marketem Polo w Ścinawie stra-
żaków zawiadomiono w sobotę 
około godz. 17. Na miejsce jako 
pierwsza dotarła OSP Ścinawa. 
Po chwili dotarła również jednost-
ka z Tymowej, a także strażacy 
z Lubina.
Wstępnie oszacowano, że pali 

się około 150-200 balotów słomy 
zmagazynowanych na łące. Ich 
rynkowa wartość mogła sięgać 
około 8 tys. zł. Z nieoficjalnych 
informacji wynikało, że baloty na-
leżały do gospodarza z Jurcza. 
Pożar nie stwarzał zagrożenia. 
Sprzyjający był również słaby 
wiatr, dzięki któremu dym nie 
unosił się nad miastem, a prze-
mieszczał w kierunku łąk nad 
Odrą. Obserwatorzy ognia nie 
mają wątpliwości, że pożar nie 
pojawił się sam – ktoś musiał sło-
mę podpalić, najprawdopodobniej 
z każdej strony.

(inf) �

Prawie 200 bel słomy spłonęło na tyłach marketu Polo w Ścinawie

Pożar słomy

Po ciężkiej chorobie 
zmarł Jerzy 
Dajnowski, pasjonat 
jeździectwa, 
wieloletni prezes 
Lubińskiego Klubu 
Jeździeckiego 
„Tarpan”.

Już w grudniu jazdy były odwo-
łane. Wtedy Jerzy Dajnowski 

trafił do szpitala. Klub Jeździecki 
w Krzeczynie był jego wielką pa-
sją. To właśnie tam wielu lubinian 
po raz pierwszy miało kontakt 
z jeździectwem. To tam odbywały 
się różnego rodzaju zawody. Pod 
okiem Jerzego Dajnowskiego 
trenowało kilka pokoleń mło-
dych jeźdźców. Jerzy Dajnowski 
odszedł w środę 21 stycznia. Miał 
73 lata. Pożegnanie odbyło się na 

Cmentarzu Komunalnym Zacisze 
w Oborze.
Na stronie Klubu Jeździeckiego 
Tarpan możemy  przeczytać 
m.in. „Już nie pobawi się z Wa-
sylem, nie poprowadzi jazdy, nie 
pospaceruje z psem. Może ma 
już innego, jeszcze fajniejszego 
wierzchowca na „niebieskich 
łąkach” i z góry spogląda na 
nasze pasące się konie”.

Odszedł Jerzy Dajnowski

aktualności
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z żyletką
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Krzyżówka 86 z biletem do kina

LUBIN

HOROSKOP
Baran 21.03 - 19.04 
To dobry czas na załatwienie  już rozpoczętych 
spraw. Mimo drobnych komplikacji poradzisz sobie 
z pojawiającymi się problemami. Przy okazji posze-
rzysz swoje kontakty a wśród współpracowników 
będziesz wiódł prym.

Byk 20.04 - 22.05
Czas pozytywnych a zarazem bardzo ważnych 
zmian, w szczególności  jeśli chodzi o kwestie 
materialne. Jednak uważaj, gdzieś może czyhać 
małe niebezpieczeństwo. Jeśli będziesz czujny, 
wszystko zakończy się po Twojej myśli.

Bliźnięta 23.05 – 21.06
Początek lutego to czas problemów w życiu pry-
watnym. Uważaj aby relacje z domownikami nie 
przerodziły się w poważny konflikt. Dlatego postaraj 
się je rozwiązać w zarodku, a sprawy zawodowe 
odłóż na później. Ciekawe propozycję pojawią się 
same na horyzoncie.

Rak 22.06 - 22.07
Będzie to dla Ciebie bardzo ważny okres, ponieważ 
ułożysz swoje stosunki ze współpracownikami 
według nowych zasad i znacznie poszerzysz swoje 
kontakty. Jednak już za parę dni przyjdzie Ci wal-
czyć z ludzką niechęcią i nieżyczliwością. Pojawią 
się też problemy w sferze finansowej.

Lew  23.07 - 23.08
Najbliższe dni to czas ważnych wydarzeń zwią-
zanych z karierą. Najpierw jednak zadbaj o swoje 
zdrowie,  tak abyś mógł w pełni uczestniczyć 
w ważnych dla Ciebie spotkaniach. Twój partner 
przyczyni się do Twojego sukcesu. Nie zapomnij 
mu potem podziękować.

Panna 24.08 – 22.09
Najbliższe dni przyniosą Ci dużo ciekawych zadań. 
Będziesz się z nich wywiązywać całym sobą, co 
nie umknie uwadze szefa. Może wpadnie  jakaś 
premia? Niech to nie uśpi Twojej czujności, bo 
w życiu prywatnym pojawią się problemy.

Waga 23.09 – 22.10
Początek tygodnia przyniesie Ci obfitość różno-
rodnych wydarzeń. Swoich najbliższych traktuj 

w sposób szczególnie  taktowny tak aby byli dla 
Ciebie wyrozumiali jak będziesz miał „trudne dni”. 
Weekend to czas spotkań, nie  tylko prywatnych 
ale też zawodowych. Efektem może być przypływ 
gotówki.

Skorpion 23.10 - 21.11
Nadchodzący tydzień zapowiada się dla Ciebie 
bardzo dynamicznie. Twoje pomysły i idee znajdą 
uznanie wśród przyjaciół, wspólników, a nawet 
u osób postronnych. Dopisywać Ci będzie intuicja. 
Unikaj jednak dalekich podróży, powstrzymać się 
od rozpoczynania nowych przedsięwzięć.

Strzelec 22.11 - 21.12
Wykażesz się sporą aktywnością w pracy zawo-
dowej i interesach oraz umiejętnością zarabiania 
pieniędzy. Pomyślnie zapowiadają się kontakty 
z instytucjami finansowymi. Bez oparcia w zespole 
zdziałasz niewiele więc doceń zaangażowanie 
i pomoc współpracowników.

Koziorożec 22.12 – 19.01
Nadchodzący tydzień zapowiada się pomyślnie. 
Będziesz mieć okazję wykazać się entuzjazmem 
i  talentem przywódczym. Najbardziej sprzyja-
jące warunki do działania  to koniec przyszłego 
tygodnia. Jednak na ważne spotkania i rozmowy 
powinieneś się umawiać na początku tygodnia lub 
w weekend.

Wodnik 20.01 - 18.02
Najbliższe dni nie będą dla Ciebie zbyt pomyślne. 
Powinieneś zadbać o swoje zdrowie. W tym czasie 
najlepiej byłoby wyciszyć się, prowadzić spokojny, 
zrównoważony tryb życia, może warto wziąć 
kilka dni wolnego. Weekend zapowiada się dość 
dynamicznie, zarówno pod względem towarzyskim 
jak i uczuciowym. 

Ryby 19.02 - 20.03
Na początku tygodnia możesz poznać kogoś, kto 
ma spore wpływy i kontakty w świecie finansów. 
W drugiej połowie lutego wskazane będzie ogra-
niczenie aktywności i poświęcenie uwagi przede 
wszystkim zdrowiu. Będzie  to czas przeziębień 
i złego samopoczucia. Wolne dni przyczynią się do 
uporządkowania związku i spraw uczuciowych.
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Pomysł na Night Force 
Run był strzałem 
w dziesiątkę. Piąta 
edycja prowadziła 
trasami głównie 
poza miastem. 
Biegacze uzbroili 
się w dodatkowe 
oświetlenie.

Gwar, śmiech, oczekiwanie i zapał 
to kilka pierwszych słów, które 
przychodzą do głowy, gdy stoi się 
obok uczestników Night Force Run 
w trakcie rozgrzewki. Tradycyjnie 
już spotkali się 15 minut przed star-
tem. Wspólne rozgrzanie mięśni, 
kilka pamiątkowych zdjęć i w dro-
gę. Wyruszyli spod żółtego mostu 
przy ulicy Hutniczej. Skierowali się 
w stronę Drogi do Dębów. Pobiegli 
w kierunku Obory. Wrócili ścieżką 

rowerową do Lubina. 
W sumie 7 km co dla 
wielu  z  nich  nie  jest 
żadnym wyczynem, ale 
jak mówią chodzi o spo-
tkanie, ruch, endorfiny 
i dobrą zabawę. 
– Jeszcze pięć miesięcy 
temu nikt nie spodziewał 
się, że to wypali. Teraz 
jest już piąta edycja. To 
znakomita  inicjatywa 
dlatego tu jestem. Jedy-
ne czego żałuję, to fakt, 
że jeszcze do dziś nie 
ma w Lubinie  stowa-
rzyszenia biegaczy. To 
jest ewentualnie temat 
dla nas na przyszłość. 
Jak na razie luźno o tym 
rozmawiamy, bo wszy-
scy  jesteśmy  mocno 

zabiegani. Nikt nie wyklucza, że 
pomysł dojdzie do skutku. – mówił 
przed startem Marcin Owczarek 
z Lubina. Do lubińskich biegaczy 
dołącza coraz więcej osób z po-
bliskich miast, jak Polkowice czy 
Głogów. Inicjatywa spotyka się 
z dużym zainteresowaniem więc 
są spore szanse, że co miesięczne 
nocne biegi na stałe już wpiszą się 
w kalendarz nieformalnych imprez 
sportowych. Przypomnijmy, że 
pomysł Night Force Run zrodził 
się wśród biegaczy zgrupowanych 
w Biegającej  Kaście Miedziowego 
Miasta. Zgodnie z harmonogra-
mem kolejny nocny bieg powinien 
mieć miejsce 22 lutego, w ostatnią 
niedzielę miesiąca. O trasie poin-
formujemy czytelników tuż przed 
biegiem.

(ab) �

Ponad 50 osób zdecydowało się na nocne bieganie

W ciemnościach po raz piąty


