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wydarzenia • wypadki • pożary

BANERY
REKLAMOWE

tel. 603 535 338
biuro@projekt-media.pl

Uwaga mierzą 
prędkość!
Kamery już rejestrują wjazd i wyjazd w obu 
kierunkach z monitorowanego odcinka drogi krajowej 
nr 3 w Lubinie między salonem BMW, a salonem 
Volkswagena. Inspekcja Transportu Drogowego 
opomiarowała 1950 metrów drogi. Na tym odcinku 
obowiązuje stałe ograniczenie prędkości do 70 km/h.
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Dziewiąta akcja pomocy dla innych

Bilet za krew

Kibice Zagłębia Lubin zachęcają do udziału w akcji Miedziana Krew 9.

Lubinianie mogli przeżyć dachowanie w symulatorze

Stop wariatom drogowym

r e k l a m a

BANERY
REKLAMOWE

tel. 603 535 338
biuro@projekt-media.pl

Dziewięć lat temu inicjatorem 
przedsięwzięcia była grupa OCB’03. 
Pomysł spodobał się lubinianom i co 
roku do honorowego oddawania krwi 
przyłącza się coraz więcej chętnych. 
W tym roku akcja rusza 23 listopada 
(poniedziałek).
W ubiegłym roku do wydarzenia 
przyłączyli się zawodnicy Zagłębia 
Lubin oraz piłkarki, piłkarze i szko-
leniowcy z MKS Zagłębie Lubin, 
którzy towarzyszyli lubinianom 
wspierającym akcję. W ubiegłym 
roku krew oddało 185 osób.

W tym roku wszyscy, którzy 
w dniach od 23 listopada do 27 
listopada zdecydują się oddać krew 
w lubińskim punkcie krwiodaw-
stwa przy ulicy Bema otrzymają 
bilet na mecz Zagłębia Lubin. 
Punkt krwiodawstwa w szpitalu 
przy ul. Bema, czynny jest od 
poniedziałku do czwartku w go-
dzinach od 7:30 do 10:45 oraz 
w piątki od 7:30 do 16:30. 
Już w trakcie akcji Miedziana Krew 
można pomyśleć o wsparciu innego 
przedsięwzięcia kibiców – Mie-

dzianego Mikołaja. W punkcie 
krwiodawstwa przy okazji można 
zostawić słodkie podarunki, które 
posłużą do uzupełnienia  paczek dla 
dzieci z domów dziecka na terenie 
Dolnego Śląska. Przypomnijmy – 
lubińscy kibice co roku organizują 
akcję Miedziany Mikołaj, groma-
dzą słodycze, pakują podarunki 
i rozwożą do różnych placówek. 
Smakołyki można zostawiać 
również w sklepie Zagłębia Lubin 
w Galerii Cuprum Arena. 

(ab) �

Cel - poprawa bezpieczeństwa i rozbudzenie wyobraźni. Dlatego lubunianie mogli zobaczyć jak widać przez alko- i narkogogle, 
zobaczyć drastyczne zdjęcia z miejsc wypadków i popatrzyć, jak ratować ludzkie życie. Akcja odbyła się w Galerii Cuprum Arena. 

Pod hasłem Stop Wariatom Drogo-
wym w niedzielę w Curpum Arenie 
sporo się działo. Prezentacjom 
ratowników z Pogotowia Ratun-
kowego przyglądały się nie tylko 
dzieci, ale również dorośli. Wielu 

widzów chciało dowiedzieć się jak 
najwięcej o ratowaniu ludzkiego 
życia, bo jak mówili obecni – nigdy 
nie wiadomo kiedy przyda się taka 
umiejętność. Komenda Policji 
postarała się o wystawę fotografii 

opatrzonych podpisami, z których 
czytający mogli dowiedzieć się na 
przykład jak wygląda ostatnie 7 
sekund życia kierowcy w chwili 
zderzenia czołowego pojazdu. 
Dane wstrząsnęły czytającymi. – 
Moim zdaniem największą liczbę 
tych wypadków powodują młodzi 
ludzie, którzy po narkotykach albo 
piwie siadają za kółko. To przera-
żające, ale takie akcje i prezentacje 
są potrzebne. Też jestem kierowcą 
i po tym co tu widziałem na pewno 
będę jeździł wolniej i ostrożniej 
mówił Sylwester z Polkowic.
Sporą ciekawość wśród obec-
nych wzbudziły narkogogle 
i alkogogle, które udostępnił 
lubiński Sanepid. To okulary, 
które po ubraniu sprawiają, że 
widzi się tak, jakby było się po 

spożyciu alkoholu lub substancji 
psychoaktywnych. Możliwość 
poruszania się w takich okularach 
sprawiła, że wielu dorosłych, 
a nawet i dzieci, które za zgodą 
opiekunów ubrały te urządzenia 
mogło z pełną świadomością 
poczuć jak inaczej wygląda świat 
po alkoholu czy narkotykach. 
Takie doświadczenie ma wzbu-
dzić większą świadomość wśród 
kierujących pojazdami, ale też 
wśród ich bliskich, by jednak nie 
decydować się na prowadzenie 
auta „pod wpływem”. W akcji 
Stop Wariatom Drogowym brała 
udział lubińska policja.
– Są policjanci z wydziału ruchu 
drogowego, a więc ci, którzy 
uczestniczą w zdarzeniach 
i wypadkach drogowych, mają 

największy kontakt z ludzkimi 
tragediami na drodze. Służą radą 
i informacjami z zakresu przepisów 

ruchu drogowego – mówiła Sylwia 
Serafin z Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie.
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Dobra jakość, przyzwoita cena i spory 
wybór to cechy, które opisują asorty-
ment sklepu AGDom przy ulicy A. 
Krajowej 25 na deptaku przy Mic-
kiewicza. Punkt należy do polskiej 

sieci sklepów, których w całym kraju 
jest już ponad 70. Można tam znaleźć 
przedmioty codziennego użytku, jak 
sztućce, zestawy obiadowe, garnki, 
patelnie czy asortyment dekoracyjny. 

– Większość produktów w naszym 
sklepie to polski wyrób. Choć wia-
domo, że nie unikniemy tak zwanej 
chińszczyzny, bo wiele przedmiotów 
jest tam produkowanych. Nawet jeśli 

coś jest chińskie, to proponowany 
przez nas asortyment jest bardzo 
dobrej jakości. Większość naszego to-
waru jest zaprojektowana przez studio 
Altom design Gniezno. Są to kolekcje 
porcelany i garnków nierzadko pro-
jektowane na wyłączność. Wiodącą 
marką  jest Valdinox, która sprzedaje 
się najlepiej. Spore zainteresowanie 
wzbudza porcelana marki Maria Paula 
Chodzież , produkowana w polskich 
fabrykach. Kładziemy więc nacisk 
na polskie produkty. Nie skupiamy 
się jednak tylko i wyłącznie na por-
celanie czy garnkach. Staramy się 
sprzedawać przedmioty upominkowe 
i drobne AGD, jak worki na śmieci, 
miotły czy asortyment niezbędny 
w łazience.– wyjaśnia specyfikę 
sklepu AGDom Piotr Błażkiewicz, 
prowadzący punkt. 
W punkcie można nabyć wyroby ze 
szkła, porcelany, stali, emalii, two-
rzyw sztucznych czy drewnianych. 
Ceny proponowanego asortymentu 
są przystępne i na każdą kieszeń.  Ich 

różnorodność pozwala, by każdy, kto 
trafi na Armii Krajowej 25 znalazł coś 
dla siebie, a może i dla kogoś w formie 
upominku. W punkcie klienci mogą 
znaleźć tak zwane kosze promocyjne, 
w których wyroby są w wyjątkowo 
atrakcyjnych cenach. Warto zazna-
czyć, że sklep kolportuje na terenie 
Lubina gazetkę promocyjną. Są to 
na razie niewielkie ilości, ale z bie-

giem czasu promocje na papierze 
powinny trafić do większej liczby 
mieszkańców. 

Jak ustroić i wyposażyć dom 

Stworzyć niecodzienną atmosferę w domu, zrobić to za przystępne pieniądze, a do tego zakupić wszystko w Lubinie. 
Czy to możliwe? Teraz już tak, a to za sprawą sklepu AGDom, który jest do dyspozycji lubinian. 

Ze smakiem i niedrogo
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Kopalnia Sierra Gorda konsekwentnie 
realizuje plan dochodzenia 
do pełnych mocy przerobowych.
Produkcja miedzi w koncentracie w pierwszych 
dziewięciu miesiącach 2015 roku wyniosła około 60 
tys. ton, a molibdenu ponad 8 mln funtów. Zgodnie 
z planem realizowano podstawowe prace inżynieryjne 
dla II Fazy projektu, które zakończą się w I kwartale 
2016 r. - mówi Maciej Ściążko, dyrektor kopalni 
Sierra Gorda. Jednocześnie wdrażamy agresywny 
plan oszczędnościowy, dzięki któremu planujemy 
w przyszłym roku uzyskać istotne zmniejszenie 
kontrolowalnych kosztów operacyjnych.

Victoria i przyłącza
W ramach projektu Victoria realizowane są prace 
związane z zapewnieniem dostępu do energii elek-
trycznej i gazu ziemnego. Polsko-kanadyjski zespół 
projektowy finalizuje prace przy dokumentacji 
technicznej. Ich zakończenie planowane jest na 
grudzień bieżącego roku. Zespół  prowadzi intensywne 
prace nad optymalizacją projektu. Wpłynęło ponad 50 
różnego rodzaju inicjatyw, których zastosowanie może 
przynieść efekt w postaci znaczącego zmniejszenia 
kosztów realizacji projektu – tłumaczy Maciej Koński, 
dyrektor naczelny Centrum Analiz Strategicznych 
i Bazy Zasobowej. – Jednocześnie prowadzone są 
prace eksploracyjne, których celem jest dokumentacja 
dodatkowych stref mineralizacji.

Odkrywka w Ajax
KGHM Ajax Mining Inc. złożył wniosek o uzyskanie 
pozwolenia środowiskowego na budowę odkrywkowej 
kopalni miedzi i złota Ajax. W trzecim kwartale fina-
lizowano podstawowe prace inżynieryjne. Wykonano 
ponad 800 rysunków technicznych oraz sporządzono 
szczegółowy model techniczny kopalni.

Głogów Głęboki
Pomyślnie przebiegają prace dotyczące strategicznych 
projektów w Polsce  – Głogowa Głębokiego Prze-
mysłowego i Projektu Modernizacji Pirometalurgii. 
Szyb wentylacyjny GG1 do końca września osiągnął 
poziom 641 metrów (docelowa całkowita głębokość 
szybu – 1 340 m o średnicy 7,5 m). Wykonano ponad 
68 km wyrobisk chodnikowych wraz z zabudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej. 

Bolesławiec jest realny
Wyniki prac eksploracyjnych na terenie Synkliny 
Grodzieckiej (Stare Zagłębie Miedziowe) wskazują 
na realną szansę realizacji w tym rejonie projektu 
górniczego. KGHM wskazuje jednak, że taka inwe-
stycja będzie możliwa przy zmniejszeniu obciążeń 
wynikających z podatku od wydobycia niektórych 
kopalin i zastosowania nowoczesnych technologii 
oraz odpowiedniego poziomu cen miedzi.
Przypomnijmy, że badanie złoża w starym zagłębiu 
prowadzone jest od kilku lat. Wyniki od samego 
początku były obiecujące.

KGHM na świecie

Coraz więcej
z Sierra Gorda

Demolowali wiatę 
przystankową. 
Przeszkodził im 
policjant z wydziału 
prewencji, który 
był po służbie. 

Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek (9.11) po godz. 21. Policjant 
z wydziału prewencji w czasie 
wolnym od służby idąc ul. Hut-
niczą w Lubinie zobaczył dwóch 
mężczyzn, którzy dewastowali 
wiatę przystankową. Funkcjona-
riusz natychmiast powiadomił 
dyżurnego lubińskiej policji. Ten 
na miejsce skierował patrol, który 

dokonał zatrzymania.
Na szczęście dzięki reakcji policjanta 
sprawcy zdążyli wybić tylko jedną 
szybę. W chwili zatrzymania byli 
kompletnie pijani. Obaj mieli ponad 
po 3 promile alkoholu w organizmie. 
Pijani wandale odpowiedzą i zapłacą 
za wyrządzone szkody. 
Zatrzymani są mieszkańcami Lubi-
na w wieku 27 i 30 lat. Dodatkowo 
po sprawdzeniu w systemach infor-
matycznych policji, okazało się, że 
straszy z mężczyzn poszukiwany 
jest listem gończym. Trafił już do 
zakładu karnego którego od pew-
nego czasu skutecznie unikał.
(inf)

Narozrabiali, a wybryk tłumaczyli nadmiarem alkoholu

W najlepszym okresie było 3 tys. członków!

Pijana głupota

Pół wieku PTTK

W sobotnie przedpołudnie uroczy-
ście odsłonięto tablice pamiątkową 
poświęconą 50 – leciu PTTK Zagłę-
bie Miedziowe, którą umieszczono 
na Baszcie Głogowskiej w Lubinie. 
– Wiele się tu działo od 1965 roku. 
Był czas na początku lat 90-tych, 
gdy było tylko 150 członków Sto-
warzyszenia. W latach 70–tych była 

to liczba około 3 tys. członków. Dziś 
jest nas około 350 – mówił Marian 
Hawrysz prezes PTTK w Lubinie 
oddział Zagłębie Miedziowe. 
W CK Muza w Lubinie PTTK 
zorganizował uroczystość, podczas 
której wyróżniono zasłużonych 
dla Stowarzyszenia ludzi. Wśród 
ludzi i instytucji, które wspierały 

PTTK w organizacji nie tylko 
imprezy jubileuszowej, ale też 
wielu innych przedsięwzięć był 
oddział ZG Rudna z dyrektorem 
Krzysztofem Porębskim na czele. 
– Czułbym dyskomfort, gdybym 
nie pomógł w organizacji tej im-
prezy. Wędrowanie i poznawanie 
naszej ojczyzny jest wspaniałym 

dziełem i dlatego zachęcamy 
naszych górników na co dzień do 
turystyki pieszej – mówił Dyrektor 
Porębski, który wspominał, że Ma-
rian Hawrysz był jego pierwszym 
kierownikiem w pracy a zarazem 
zaszczepił w nim miłości do wę-
drówek pieszych.

(ab) �

Tablica pamiątkowa na ścianie Baszty Głogowskiej w rynku 
oraz uroczysta akademia odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych 
to główne obchody 50 – lecia PTTK Oddział Zagłębie Miedziowe w Lubinie.
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Wszczepienie nowoczesnej soczewki podczas zabiegu  

Zaćma dotyczy głownie osób 
starszych ale do Centrum Do-
brego Wzroku – Eye – Laser 

Center trafiają już młodsi pacjenci 
nawet 40 – 50 latkowie. Zmętniała 
soczewka sprawia, że widzimy coraz 
gorzej, zawęża się nam pole widze-
nia.  Kłopoty ze wzrokiem wpływają 
na stopniowe ograniczanie codziennej 
aktywności, a w rezultacie przyczy-
niają się do niezadowolenia z życia a 
czasem nawet do braku możliwości 

normalnego funkcjonowania na co 
dzień. Nie musi tak jednak być. We 
Wrocławskim Eye – Laser Center 
zabieg usunięcia zaćmy trwa zaled-
wie kilkanaście minut, jest całkowicie 
bezbolesny i wykonuje się go w trybie 
chirurgii jednego dnia co oznacza, że 
po wykonaniu zabiegu pacjent wraca 
w ten sam dzień do domu.

Metody leczenia zaćmy tak bar-
dzo rozwinęły się w ostatnim czasie, 
że obecnie podczas jednego zabiegu 

lekarze usuwają zaćmę i jednoczenie 
wszczepiają nową sztuczną soczew-
kę, korygującą wady wzroku. Do nie-
dawna soczewki wszczepiane do oka 
podczas zabiegu zapewniały pacjen-
tom dobre widzenie tylko na daleką 
odległość ale żeby widzieć dobrze z 
bliska czyli przykładowo czytać gaze-
tę konieczne było używanie okularów. 
Teraz dzięki nowym technologiom 
wszczepianie nowoczesnej soczewki 
podczas zabiegu zaćmy sprawia, że 

pacjent wraca do tego okresu, kiedy 
miał 20 lat i dobrze widział z bliska i  
z daleka bez okularów. Tego typu no-
woczesne soczewki nie są refundowa-
ne przez NFZ, ale biorąc pod uwagę 
technologiczne zaawansowanie metod 
oraz nadzieję ostatecznego uporania 
się z problemem zaćmy i okularów, 
warto zastanowić się nad taką inwe-
stycją. Zwłaszcza jeśli właściwie nie 
pamięta się już, jak wygląda świat bez 
okularów.

Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem no-
woczesnej soczewki korygującej wady wzroku 
można wykonać we Wrocławskim Eye – Laser 
Center przy ulicy Oławskiej 9 we Wrocławiu. 

Więcej informacji na ten temat można uzy-
skać pod numerem telefonu: 607 668 022 

WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER
ul. Oławska 9 . 50-123WROCŁAW

rejestracja:
71 344 80 80 . 71 790 00 30

www.eyelaser.pl
e-mail: info@eyelaser.pl

na wszystkie badania okulistyczne

Wszczepienie nowoczesnej soczewki podczas zabiegu usunięcia
zaćmy sprawia, że pacjent wraca do tego okresu, kiedy
miał 20 lat i dobrze widział z bliska i z daleka.
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„Minerały Dolnego Śląska” to 
temat lekcji, którą poprowadzi 
Piotr Ducki, inspektor ds. geo-
logiczno-górniczych z PeBeKa, 

dla uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lubinie. 
Spotkanie odbędzie się w ramach 
obchodów Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości.
Obchodzony jest on jednocześnie 
w 143 krajach na całym świecie. 
Celem tej inicjatywy jest zaznajo-
mienie uczniów z mechanizmami 
funkcjonowania ekonomii w skali 
globalnej i lokalnej, a także 
zachęcenie ich do bycia przed-
siębiorczymi. Pomysłodawcami 
projektu są m.in. Gordon Brown, 
były premier Wielkiej Brytanii, 
oraz organizacje ekonomiczne 
i wspierania przedsiębiorczości 
wśród dzieci i młodzieży szkol-
nej.
W Polsce Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości odbywa się już 
po raz ósmy. Fundacja Młodzieżo-

wej Przedsiębiorczości, krajowy 
koordynator projektu, organizuje 
w ramach obchodów ŚTP projekt 
„Otwarta firma”. Biorące w nim 
udział przedsiębiorstwa pokazują 
uczniom specyfikę działalności 
w danej branży, pracę w zawo-
dach ciekawych dla młodych 
ludzi, dzielą się także unikalną 
wiedzą.
– PeBeKa wielokrotnie dała się 
poznać jako firma otwarta. Od lat 
organizujemy spotkania edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży szkolnej mię-
dzy innymi z okazji barbórki, a nasi 
pracownicy odwiedzają placówki 
w regionie – mówi Agnieszka Kubi-
ca-Radek, dyrektor ds. zarządzania 

organizacją i spraw pracowniczych 
PeBeKa. – Tym chętniej wspieramy 
projekt, że temat lekcji, którą po-
prowadzi nasz pracownik, wiąże 
się bezpośrednio z działalnością 
PeBeKa i doświadczeniem, które 
gromadzimy od wielu lat.
Na lekcji chemii o minerałach 
Dolnego Śląska młodzież pozna 
region jakiego nie zna – Jest to re-
gion znany z występowania cieka-
wych minerałów. Wiele z nich to 

kamienie ozdobne i szlachetne 
cenione w jubilerstwie, jak na 
przykład agaty, ozdobne od-
miany kwarcu, topazy, szafiry, 
nefryty czy opale – mówi Piotr 
Ducki. – Aby ukazać bogactwo 
rodzajów dolnośląskich minera-
łów i ich form, przyniosę ze sobą 
na lekcję interesujące okazy, 
a także pokażę prezentację ze 
zdjęciami.

(inf) �

Tydzień przedsiębiorczości z minerałami Dolnego Śląska

PeBeKa edukuje
Unikalna wiedza, ćwiczenia, możliwość poznania lokalnych firm – to jeden ze sposobów 
uczenia przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie.

aktualności



www.lubinextra.pl  •  18 listopada  2015 r.     7dzień niepodległości

Niecodzienne 
maszyny wojskowe, 
żołnierze i wspólne 
świętowanie. 
Lubinianie uczcili 
Dzień Niepodległości. 

Do dyspozycji lubinian w ramach 
Pikniku Wojskowego z okazji 
Święta Niepodległości był sprzęt 
wojskowy z 11. Lubuskiej Dy-
wizji Kawalerii Pancernej Gen. 
Maczka. Największe zaintere-
sowanie wzbudził czołg leopard 
2 A5. – Nigdy czegoś takiego 
nie widziałem – mówił 9–letni 
Patryk – Fajny sprzęt i chciał-
bym go poprowadzić. To nie 

jest chyba trudne... – dodawał 
Patryk, który na piknik przy-
szedł z rodzicami i młodszym 
braciszkiem Wiktorem. 
Na błoniach były też wozy 
opancerzone samojezdne KTO 
Rosomak i KTO WEM. Można 
było również zobaczyć transpor-
ter rozpoznawczy BRDM Dzik, 
samobieżną haubice – Goździk 
i Czołg T-34 – Rudy 102. Zwiedza-
jący mogli dowiedzieć się wielu 
ciekawostek na temat prezento-
wanych maszyn. KTO Rosomak, 
czyli Kołowy Transporter Opan-
cerzony ma kaliber 30mm. Zało-
gę Rosomaka stanowi kierowca, 
dowódca, działonowy oraz 

desant składający się z ośmiu 
osób. KTO Rosomak waży 22, 5 
tony a na 100 km pali 77 litrów. 
Maszyna jest długa prawie na 
8 metrów i wysoka na ponad 3 
metry. Wśród prezentowanych 
maszyn ciekawy był również 
zestaw artyleryjsko – rakietowy 
stworzony do zwalczania celów 
powietrznych i naziemnych. 
To modernizacja polska z 2005 
roku. Ma kaliber 23 mm, arma-
tę AZP – 23, szybkostrzelność 
praktyczna to 2000 strzałów 
na minutę a teoretyczna 3400. 
W maszynie zmieści się trzy oso-
by – dowódca, młodszy technik 
oraz kierowca automechanik.

Dzień niepodległości z piknikiem wojskowymLeopardem po błoniach
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KGHM odnotował wzrost produkcji 
miedzi ekwiwalentnej z wsadów 
własnych, i zmniejszył koszt 
jednostkowy w całej grupie - to 
podstawowe dane charaktery-
zujące wyniki Grupy KGHM po 
trzech kwartałach 2015 roku. 
Wzrost produkcji miedzi ekwi-
walentnej nastąpił o 12 proc. 
w relacji do 3 kwartałów 2014 
roku jest rezultatem wyników 
produkcyjnych osiągniętych  
w KGHM Polska Miedź S.A., KGHM 
International jak i Sierra Gorda.
- W KGHM nastąpiło zwiększenie 
produkcji miedzi oraz złota, nieco 
niższa była produkcja srebra - 
informuje Herbert Wirth, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
- W KGHM International wzrost 
związany jest z wyższymi wyni-
kami produkcyjnymi w kopalni 
Robinson, zarówno w zakresie 
miedzi, jak i metali szlachetnych. 
To rezultat poprawy wydajności 
i doskonalenia technologii wzbo-

gacania rud, a także eksploatacji 
rudy o wyższej zawartości metali. 
Sierra Gorda konsekwentnie 
z kwartału na kwartał zwiększa 
wolumeny produkcji zarówno 
miedzi jak i molibdenu.
W rezultacie koszt  Grupy Kapi-
tałowej po 9 miesiącach br. jest 
niższy o 16 procent rok do roku, 
głównie w związku ze zmianą 
czynników zewnętrznych. To 
efekt konsekwentnej realizacji 
programu obniżki kosztów w całej 
Grupie Kapitałowej. W rezultacie 
skonsolidowany zysk netto Grupy 
wyniósł 1 mld 228 mln zł. 
Wpływ na poziom wyniku netto 
w KGHM International miała 
wysokość amortyzacji, która 
wzrosła o 287 mln złotych, głów-
nie z tytułu wyższej produkcji 
w kopalni Robinson oraz nakładów 
związanych z udostępnianiem 
obszarów wydobywczych pod-
legających rozliczeniu w czasie, 
a także jednorazowa wypłata 

premii, w wysokości 72 mln zło-
tych, związana z wcześniejszym 
wykupem obligacji przez KGHM 
– wyjaśnia  Jarosław Romanowski, 
I wiceprezes zarządu ds. finansów. 
– Z kolei na wyniki Sierra Gorda 
istotny wpływ miał spadek noto-
wań metali – miedzi o 18 procent, 
srebra o 17 procent, a molibdenu 
aż o 41 procent w stosunku do 
analogicznego okresu roku 2014. 
Trzeba również pamiętać o tym, 
że kopalnia jest w fazie rozru-
chu, co zawsze generuje wyższe 
koszty.
Zysk netto dla polskiej spółki po 9 
miesiącach wynosi 1 mld 675 mln 
PLN. Wpływ miały między innymi: 
dokonanie odpisów z tytułu utraty 
wartości aktywów, a także także 
wyższy o 72 mln zł poziom po-
datku dochodowego wynikający 
głównie z wprowadzonego w 2015 
roku podatku od zagranicznych 
spółek kontrolowanych.

(inf) �

KGHM w ramach całej grupy zmniejszył koszt produkcji

Zysk wypracowany
Zysk netto dla polskiej spółki po 9 miesiącach wynosi 1 mld 675 mln złotych.

Odcinkowy pomiar 
prędkości w Lubinie 
już działa, choć 
jeszcze przez chwilę 
mandaty nie będą 
przysyłane bo trwają 
testy systemu. 

Kamery już rejestrują wjazd 
i wyjazd z monitorowanego 
odcinka drogi krajowej nr 3 
w Lubinie między salonem 
BMW, a salonem Volkswagena 
w obu kierunkach. Inspek-
cja Transportu Drogowego 
opomiarowała 1950 metrów 
drogi, gdzie na tym odcinku 
obowiązuje stałe ograniczenie 
prędkości do 70 km/h. W kilka 
dni po montażu kamer poja-
wiły się tablice informujące 
o odcinkowym pomiarze. Już 
widać efekty tego działania. 
Kierowcy wyraźnie zwolnili. Na 
CB-radiu często słychać głosy 
niedowierzania, że to możliwe. 
Niestety choć ITD utrzymuje, że 
wybór tego odcinka w Lubinie, 
został poprzedzony badania-
mi specjalistów Politechniki 

Gdańskiej, a także Politechniki 
Krakowskiej, którzy wskazali 
ten odcinek jako niebezpiecz-
ny, wydaje się, że na wyrost. 
Od wielu lat nie doszło tu do 
bardzo poważnego zdarzenia 
drogowego. Najpoważniejsze 
z ostatnich lat to najechanie 
samochodu dostawczego na 
tył koparki, koło starej fabryki 
domów na wysokości Szybu Bo-
lesław i wypadek motocyklisty. 
Poza tym zdarzają się w tym 
miejscu niegroźne kolizje 
zwłaszcza w rejonie zjazdu na 
teren kopalni. Kierowcy jeżdżą-
cy ty, odcinkiem codziennie nie 
kryją zdziwienia lokalizacją – To 
jest zrobione tylko i wyłącznie 
po to, aby wyciągać pieniądze 
– uważa Krzysztof Janowski, 
kierowca autobusu, który kilka 
razy dziennie pokonuje ten 
odcinek. - Jeżeli wskazali go 
naukowcy z akademii to tylko 
pogratulować. Powinni się 
jeszcze podszkolić. 
Na początku roku, kiedy redak-
cja LubinExtra wyciągnęła od 
ITD informację o planowanej 

lokalizacji pomiaru nasi dzien-
nikarze wskazywali, że ten 
odcinek będzie maszynką do 
robienia pieniędzy, a nie popra-
wy bezpieczeństwa, które na 
tych dwóch kilometrach wcale 
źle nie wygląda. Dodajmy, że 
kilkadziesiąt metrów za kame-
rami rejestrującymi kierowców 
opuszczający mierzony odcinek 
jest szalenie niebezpieczne 
przejście dla pieszych (koło 
salonu BMW). Tutaj ludzie 
codziennie ryzykują życiem.

Odcinkowy pomiar prędkości 
rejestruje wjeżdżający i wyjeż-
dżający z pola widzenia kamery 
pojazd. Na podstawie czasu 
przejazdu wyliczana jest śred-
nia prędkość. Przypomnijmy, 
że odcinek pomiarowy znajduje 
się w terenie zabudowanym. 
To oznacza, że samochody 
ciężarowe mogą poruszać się 
tu 50 km/h, a dla osobówek 
prędkość ta podniesiona jest 
do 70 km/h. 

(pit) �

Dwie osoby 
w szpitalu. Jedną 
zabrał śmigłowiec. 
Takie są skutki 
zderzenia dwóch 
motocykli pod 
Ścinawą.

Do wypadku doszło w niedziele 
(8.11) około godz.17 na drodze 
K36 między Turowem, a Siedlca-
mi. Na odcinku leśnym w stronę 
Lubina jechało trzech motocy-
klistów na ścigaczach. Z relacji 
świadków wynikało, że wyprze-
dzali. W pewnym momencie 
jeden z nich, najprawdopodobniej 
na lewym pasie uderzył bokiem 
w pojedynczy motocykl jadący 
w kierunku Ścinawy. Jednoślad 
wylądował kilkadziesiąt metrów 

dalej w lesie. Tymczasem motocy-
klista na niebieskim jednośladzie 
zatrzymał się dopiero sześćset 
metrów dalej przed zakrętem koło 
baru leśnego. Z relacji świadków 
wynikało, że zsiadł ze swojego 
pojazdu i upadł. 
Mężczyzna był nieprzytomny miał 
poważne obrażenie lewej nogi. 
Przybyli na miejsce ratownicy mieli 
obawy czy uda się ją uratować. 
Mężczyznę, śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
zabrał do Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Legnicy. Drugi 
z poszkodowanych trafił karetką 
do szpitala w Lubinie.
Droga była zablokowana przez 
kilka godzin. Policja wskazywała 
objazdy. 

(pit) �

Zderzenie motocykli Pojawienie się kamer uspokoiło kierowców

Uwaga mierzą prędkość
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Na konta 
pracowników 
KGHM trafi zaliczka 
związana z 
osiąganym przez 
spółkę zyskiem.

Nagroda przyznawana jest 
zgodnie z ustaleniami Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Ten obowiązujący 
w KGHM precyzuje, że 
wysokość nagrody rocznej 

uzależniona jest od zysku, 
który wypracowuje Polska 
Miedź. Dariusz Wyborski 
potwierdza, że wypłata 
przewidziana jest na 20 
listopada – Będzie wynosiła 
9 proc wynagrodzenia za 
III kwartał tego roku, czyli 
około 30 proc. miesięcznego 
wynagrodzenia osiąganego 
przez poszczególnych pra-
cowników.

(pit) �

Zarząd firmy 
wręczył ponad 
130 osobom 
wyróżnienia 
w postaci listów 
gratulacyjnych, 
zegarków, 
odznaczeń 
jubileuszowych, 
„Zasłużony dla 
Energetyki” 
i „Zasłużony 
dla KGHM”.

To już tradycja, że załoga 
spółki Energetyka, należą-
cej do grupy kapitałowej 
KGHM zapraszana jest na 
wyjątkową uroczystość. Są 
kwiaty, życzenia, dyplo-
my, odznaczenia, drobne 
upominki, ale co najważ-
niejsze poczucie, że jest 
się docenianym. – W tym 
zawodzie jestem już 19 lat. 
Jest to na pewno wyróżnie-
nie zaskakujące dla mnie. 
Chciałem podziękować za 
uznanie dotychczasowych 
moich zasług. Od począt-
ku jestem zatrudniony 
w elektrociepłowni Lubin. 
Myślę, że ta nagroda, którą 
otrzymałem jest podzięko-

waniem dla całej załogi na 
przestrzeni ostatnich lat, 
która przyczyniła się do 
tego, że zmodernizowaliśmy 
nasze źródło, zapewniliśmy 
dostawę energii elektrycz-
nej i ciepła do KGHM oraz 
do odbiorców w Lubinie. 
Jeszcze raz bardzo dzięku-
ję – mówił Rafał Trybulski 
uhonorowany odznaką 
„Zasłużony dla KGHM”. 
Warto wspomnieć, że to 
wyróżnienie nadaje prezes 
zarządu Polskiej Miedzi.
Załoga spółki Energetyka 
została w sumie uhonoro-
wana dwoma odznakami 
„Zasłużony dla KGHM”, 
dziesięcioma „Zasłużony 
dla Energetyki” oraz 120 
wyróżnieniami jubile-
uszowymi. Zarząd firmy 
podkreśla, że taka uroczy-
stość jest coroczną formą 
podziękowania pracow-
nikom za sumienną pracę 
i trud. 
Firma składa się z kilku od-
działów, a załoga pracuje 
w różnych miejscach m.in. 
Legnicy, Lubinie, Głogowie 
czy Polkowicach. 

(ab) �

Jest zysk

Należąca do KGHM Energetyka wyróżniła 
pracowników

Będzie nagroda

aktualności

Jubilaci odznaczeni

Droga między Niemstowem 
a Lubinem (K 36), kolejny raz 
okazała się niebezpieczna.
Na 13 kilometrze – miejscu w którym często docho-
dzi do stłuczek – we wtorek (17.11) miała miejsce 
kolejna. 
Tym razem kierująca smartem kobieta nie zachowała 
bezpiecznej odległości i najechała na tył mercedesa 
sprintera do przewozu mrożonek. Smart nie nadaje 
się dl dalszej jazdy. Wystrzeliły w nim poduszki 
powietrzne. Kobietę pogotowie zabrało do szpitala 
na badania. 
Na drodze występowało utrudnienie w ruchu. Odby-
wał się on wahadłowo. Ruchem pojazdów kierowali 
policjanci ruchu drogowego z Lubina. 

(pit) �

Smartem w mercedesa

Dokument zawiera wykaz złóż 
m. in. węgla kamiennego, bru-
natnego i innych nieeksploato-
wanych jeszcze kopalin, które są 
strategiczne dla funkcjonowania 
gospodarki narodowej i muszą 
(wg jej autorów) być objęte 
najwyższą ochroną.
Opublikowana 4 listopada br. 
„Biała księga” postuluje utrzy-
manie dostępności złóż, które 
tworzą cenną bazę surowcową. 
Chodzi o zabezpieczenie naj-
ważniejszych z punktu widzenia 

interesu państwa złóż przed 
takim zagospodarowaniem te-
renu, które uniemożliwiałoby 
lub znacznie utrudniało ich 
późniejszą eksploatację.
Autorzy dokumentu, przekonu-
ją że obecny stan prawny nie 
pozwala na właściwą ochronę 
złóż kopalin, strategicznych 
dla bezpieczeństwa państwa. 
Główny geolog wyjaśnia, że 
złoża te „są ważne z punktu 
widzenia przyszłych interesów 
państwa i powinny być objęte 

stosownym reżimem ochrony 
prawnej” tak by wydobycie nie 
było blokowane przez inwesty-
cje, np. zabudowę powierzchni 
nad złożem. 
W zasięgu potencjalnej ochrony 
złóż, czyli czyli de facto za-
blokowania rozwoju terenów 
nią objętych mogą znaleźć się 
m.in. Gminy: Kunice, Lubin, 
Miłkowice, Ruja, Prochowice, 
Ścinawa. 
Ministerstwo Środowiska pla-
nuje rozpocząć dyskusję oraz 

zorganizować cykl konferencji, 
które umożliwią omówienie 
zaproponowanych w „Białej 
księdze” rozwiązań. Specjalny 
zespół, opracuje wnioski dla 
rządu z przeprowadzanej dys-
kusji. Dopiero po konsultacjach 
zapadnie polityczna decyzja 
o tym, które złoża i w jaki spo-
sób podlegać będą ochronie. 
Decyzję w tej sprawie będzie 
podejmował powołany już rząd 
Prawa i Sprawiedliwości. 

(inf) �

Nadal prowadzą przygotowania do ewentualnej odkrywki

Złoże „Legnica” cd.
Jedno z największych w Europie udokumentowanych złóż węgla brunatnego „Legnica” 
w tym: Legnica - pole Północne (powiat legnicki i lubiński), Legnica - pole Wschodnie 
(powiat legnicki), Legnica pole Zachodnie (powiat legnicki, miasto Legnica) oraz 
złoże „Ścinawa” (powiat lubiński) znalazły się w „Białej Księdze” opracowanej 
w Ministerstwie Środowiska przy udziale Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Dotacja sięga 6,4 tys. zł. Pieniądze 
wystarczyły, aby ścinawski księgo-
zbiór wzbogacić o 286 tytułów no-
wych książek dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Wśród bestsellerów 
dla dorosłych zakupionych do biblio-
teki są takie pozycje jak „Wojna nie 
ma w sobie nic z kobiety” – Swietłany 
Aleksijewicz (tegorocznej laureatki 
Literackiej Nagrody Nobla); „Księgi 
Jakubowe” – Olgi Tokarczuk (laure-
atki Literackiej Nagrody Nike 2015); 
„Narzeczona Schulza” – Agaty 
Tuszyńskiej (książka nominowana 

do nagrody Prix Medicis i Prix 
Femina. Są też inne tytuły, a wśród 
nich Wariatka z Komańczy – Marii 
Nurowskiej, Metro 2035 – Dmitry 
Glukhovsky, Anioł burz - Prawo 
Milenium ks. 2 – Trudi Canavan, 
Amelia – Katarzyny Michalak 
i wiele innych.
Wśród nowych książek polecanych 
dla dzieci i młodzieży też jest 
w czym wybierać. Szczegółowe 
informacje dostępne są w Bibliotece 
w Ścinawie.

(pit) �

Nowe zbiory dzięki dotacji

Jest co czytać
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie 
przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej: 
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.
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rozrywka

Baran 21.03 - 19.04 
Czeka Cię pracowity tydzień, ale większe zaangażowanie w sprawy zawodowe przyniesie 
efekty już wkrótce. Przyjdą nowe pomysły, możliwości, poszerzą się horyzonty. To 
sprzyjający okres dla intensywnej nauki. Postaraj się nadrobić wszelkie zaległości, 
uporządkować sprawy finansowe.

Byk 20.04 - 22.05
Uda Ci się załatwić więcej, niż byś się spodziewał, a to dzięki zdolnościom dyploma-
tycznym. Niektóre z Was będą wolały poświęcić czas na kontakty towarzyskie albo 
zacieśnianie rodzinnych więzi. Jeśli zaś chciałbyś coś zmienić, choćby fryzurę, styl 
ubierania się, wystrój mieszkania – to masz na to świetny moment.

Bliźnięta 23.05 – 21.06
Najbliższy czas sprzyja zaangażowaniu w pracę i szansę na zawodowe sukcesy.  
Oceń bieżącą sytuację, przemyśl różne sprawy, zastanów się, co Ci się udało, a co nie 
i wyciągnij wnioski na przyszłość. Zainteresuj się także zdrowiem, wzmocnij swoją 
odporność przed zbliżającą się zimą.

Rak 22.06 - 22.07
Tempo życia będzie spore. Załatwiaj ważne sprawy, wykorzystuj uprzejmość innych, 
sam bądź życzliwy dla ludzi, a wielu z nich okaże się niezwykle pomocnymi. 
Możliwe są też podróże, krótkie ale bardzo interesujące. Niektórym rakom wskazana 
powściągliwość w ryzykownych działaniach. Nie podejmuj decyzji, które mogą się 
obrócić przeciwko Tobie.

Lew  23.07 - 23.08
Nie bierz teraz na swoją głowę zbyt wielu spraw. Bądź uważny i opanuj roztargnienie. 
Wydatki trzymaj pod kontrolą i unikaj tak zwanych super okazji. Pohamuj szczególnie 
chęć kupienia czegoś bardzo drogiego, zwłaszcza jeśli Cię na to nie stać. Wkrótce 
przyjdą nowe pomysły, możliwości, poszerzą się horyzonty. 

Panna 24.08 – 22.09
W związkach więcej okazji do wspólnych rozrywek i uczynienia życia ciekawszym. 
To także dobry czas na naukę. Zajmij się czymś, co Cię pasjonuje. Szukaj nowych dróg, 
niebanalnych rozwiązań, szczególnie jeśli dotąd czułeś, że kręcisz się w kółko.

Waga 23.09 – 22.10
Zaangażowanie w pracę przyniesie wymierne zyski. Recepta na sukces jest prosta: 
przymierzaj się ostrożnie, planuj przewidująco, działaj szybko i skutecznie. Nie stroń 
też od kontaktów z osobami, które wydają Ci się skuteczne w działaniu. Możesz się 
od nich czegoś nauczyć. W sercowych sprawach czas na podsumowania. 

Skorpion 23.10 - 21.11
Problemy, z którymi do tej pory mocowałeś się bez większych rezultatów, ujrzysz teraz 
w innym świetle, co pozwoli na znalezienie zaskakujących może, ale skutecznych 
rozwiązań. No i jeszcze dobre wieści dla poszukujących uczucia - weź sprawy w swoje 
ręce. Nie potrzebujesz czasu do namysłu.

Strzelec 22.11 - 21.12
Przed dobry okres na porządki życiowe. Jeśli się zmobilizujesz, ten etap przyniesie Ci 
niejedną okazję, by zakończyć stare problemy, zmieniając metody działania i dokonując 
mniejszych lub większych życiowych zmian. 
Zamknięcie rozdziału w życiu, który ciągnie się już zbyt długo podziała na Ciebie 
jak łyk czystego powietrza.

Koziorożec 22.12 – 19.01
Możesz przyspieszyć bieg kariery, zarobić parę groszy ekstra, znaleźć ciekawą pasję. 
W perspektywie masz nowe, służbowe znajomości, ciekawe doświadczenia, krótkie 
podróże. Jeśli atmosfera w związku ostatnio nie była najlepsza – to świetny moment 
na to, by ją rozruszać. 

Wodnik 20.01 - 18.02
Abyś mógł działać skutecznie, potrzebujesz trochę spokoju. Niestety trudno liczyć 
na tak komfortowe warunki. Ale najbliższe dni zapowiadają czas niezdecydowania 
i skłonności do tracenia czasu na głupstwa! Łatwo Cię teraz pociągnąć za język, bo nie 
będziesz dyskretny. Miej to na uwadze i nie zdradź nieopatrznie czyjegoś sekretu.

Ryby 19.02 – 20.03
Uwaga - niezdecydowanie lub zbytek dumy może sprawić, że zmarnujesz doskonałą 
okazję. Niewykluczone jakieś życiowe przyspieszenie. To także świetny czas na 
naukę, a nawet zdobywanie tytułów naukowych, certyfikatów, obronę pracy, zdanie 
egzaminów.

xxxxxxxx

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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Sukcesem zakończył się wyjazd ścinaw-
skich karateków na Zawody karate XIII 
Zduny Cup 2015. 
W zawodach startowało 240 zawodni-
ków. 
Karate Goju Ryu Shuseikan Poland re-
prezentowało 21 zawodników z klubów 
Karate Goju Ryu ze Ścinawy oraz Chobieni. 
Mieszkańcy powiatu lubińskiego zdobyli 
w sumie 15 medali: 6 złotych, 1 srebrny, 
8 brązowych.
Bardzo dobrze zaprezentowali się: Kacper 
Rodziewicz, Julia Zdobylak, Oliwia Kosior, 
Mateusz Miąsik, Natalia Szmigielska, Piotr 
Kosior, którzy w swoich kategoriach w 
kumite zdobyli złote medale. Srebro 
przywiózł Mateusz Jasinowski, a brązo-
we medale Jakub Wasilewski oraz Igor 
Gacura.

(inf) �

Lubińscy rugbyści nie czekają, 
aż dzieci przyjdą do nich, wy-
chodzą do szkół, aby propagować 
rugby.
Lubińscy rugbyści odwiedzili 
wszystkie podstawówki w Lubinie. 
Propagują w ten sposób uprawianą 
przez siebie dyscyplinę sportu. 
Dodajmy, że zorganizowali również 
2 turnieje w których udział wzięły 
również drużyny z Bolesławca. 
Obecnie takie szkoły jak S.P.5, 12 
i 14 przygotowują się na turnieje 
półfinałowe do Mistrzostw Polski. 
W S.P.12 dwa razy w tygodniu są 
SKS-y poświęcone rugby, a w Szkole 
Podstawowej nr 5 takie zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu w 
każdy czwartek o godz. 16. Są 
darmowe i mogą z nich korzystać 
wszystkich dzieci z Lubina 
Dodajmy, że rugbyści zapowiedzieli 

wyjście poza Lubin. Chcą m.in. 
szkoły w Ścinawie, Siedlcach, czy 
Krzeczynie oraz Szklarach Górnych 
aby propagować ten sport.

(pit) �

Podsumowujemy występy 
zawodników Zagłębia, któ-
rzy w obecnym sezonie grają 
na zasadzie wypożyczeń do 
klubów z I i II ligi.

1. liga (17. kolejka)
Dominik Hładun (Chojniczanka 
Chojnice) – Wypożyczony z Za-
głębia bramkarz zagrał pełne 
90 minut w wygranym 1:0 (0:0) 
meczu z Pogonią Siedlce. Zwy-
cięskiego gola dla Chojniczanki 
zdobył były zawodnik Zagłębia 
Lubin – Piotr Kieruzel.
Bartosz Jaroszek (Rozwój 

Katowice) – Jaroszek zaliczył 
całe spotkanie z Sandecją Nowy 
Sącz, Rozwój wygrał ten mecz 
2:0 (1:0).

2. liga
Piotr Azikiewicz (Kotwica 
Kołobrzeg) – Z powodu kon-
tuzji zawodnik nie wystąpił 
w przegranym 3:5 (1:3) meczu 
z Rakowem Częstochowa.
Piotr Smołuch (Legionovia 
Legionowo) – Smołuch nie 
zagrał w meczu z Błękitnymi 
Stargard, Legionovia przegrała 
1:2 (0:0).

Przywieźli
15 medali
w tym 6 złotych!

Dzieciaki wiedzą
co to rugby

Raport z wypożyczeń
w Zagłębiu Lubin
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