
KGHM Zagłębie Lubin 
zainaugurowało rundę 

wiosenną sezonu Lotto 
Ekstraklasy 2016/17. 
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Skończyło się na 
potłuczeniach i rozbitym 
samochodzie. Takie 
są skutki zaśnięcia 
za kierownicą.

Do zdarzenia doszło około godzi-
ny 8 (12.02) na drodze krajowej 
nr 3 na wysokości Pol-Miedź 
Trans na jezdni w kierunku Lu-
bina. Kierujący volkswagenem 
passatem zjechał na pobocze, 
gdzie staranował latarnię ze 
znakami, a następnie znalazł 
się na jezdni i zatrzymał na 
barierach energochłonnych. 
Mężczyzna z potłuczeniami 
i bolącym kręgosłupem trafił 
do szpitala. W badaniach nic 
groźnego jednak nie stwier-
dzono i pacjenta zwolniono do 
domu. Na krajowej trójce przez 
ponad dwie godziny występo-
wało nieznaczne utrudnienie. 
Zablokowany był lewy pas w kie-
runku Lubina. Ruch odbywał się 
prawym.

Strażacy błyskawicznie 
dotarli na ulicę 
Bema koło nowej 
kamienicy. Na miejscu 
okazało się, że chodzi 
o uruchomiony pojazd 
stojący na parkingu.

Wewnątrz faktycznie było 
dziecko, a samochód zamknięty. 
Chłopczyk był bardzo spokojny. 
Spokojnie również zareagował 
na wybijaną od strony pasażera 
szybę.
Okazało się, że samochód był 
pożyczony. Młoda matka zapo-
mniała o instrukcji udzielonej 
przez właścicielkę pojazdu, że 
jak się otworzy drzwi od strony 
pasażera, a potem je zamknie, 
to pojazd automatycznie blokuje 
wszystkie drzwi centralnym zam-
kiem. W taki sposób malec został 
zamknięty wewnątrz pojazdu.
Zarówno policjanci, jak i strażacy 

podeszli do sprawy z olbrzymią 
wyrozumiałością. Chłopczyk 
z ciekawością z bliska oglądał 
wóz strażaków, jak i radiowóz 
policjantów, którzy uśmiechając 

się ciepło do malca, na chwilę 
włączyli sygnały świetlne, powo-
dując jego jeszcze większą radość 
i zaciekawienie. 

 � (red)

Zasnął i skasował latarnię
Malec był uśmiechnięty

Zgłoszenie brzmiało groźnie. Wynikało z niego, że pali się samochód...
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Jedni pojawili się na castingu po 
raz pierwszy, inni próbowali już 
wcześniej, ale większość z tych, 
którzy zdecydowali się przyjść ma 
podobne powody udziału: przygo-
da, kariera i pieniądze. Najmłodsi 
już w wieku 4 lat byli na castingu 
w towarzystwie rodziców, którzy 

nie ukrywali, że chcą dać szansę 
swoim dzieciom.
– Przyjechałem z córka. Czy 
da sobie radę, to czas pokaże. 
Bać się boimy, bo to jest jakieś 
wyzwanie, ale wierzymy w to. 
To szansa na rozwój, ale może 
wejdzie w dorosłe życie szybciej 

i będzie potrafiła to rozwinąć, 
jeżeli ma takie talenty, to jej to 
udostępnimy. Jesteśmy gotowi 
z nią jeździć i poświęcać jej czas 
– mówił Adam Hasulak z Lubina.
– Byliśmy w Lubinie po to, by 
znaleźć nowe twarze do nowych 
filmów i seriali, gdzie sprzedajemy 
naszych statystów. W dużych mia-
stach, gdzie mamy swoje oddziały 
jest łatwiejszy dostęp do naszej bazy 
i biur. Państwu jest do nas dalej więc 
przyjechaliśmy do Lubina. Statysta 
to aktor – amator w różnym wieku. 
Nasza firma specjalizuje się w dzie-
ciach, bo trudno je znaleźć. Muszą 
być dobrze skatalogowane i opisane. 
Dorosłego aktora można znaleźć 
w teatrze w akademii filmowej, 
a o dzieci bardzo trudno – mówiła 
Violetta Lubiewska z Wytwórni 
Filmowej ATV Film.

Krwiodawcy z HDK Serce 
Górnika znowu okazują 
serce. Nie dość, ze sami 
regularnie oddają krew, 
to zachęcają do tego 
innych po raz kolejny 
w zorganizowanej akcji.

Wspólnie z RCKiK w Lubinie od 
ubiegłego piątku (17 lutego) do 
24 lutego górnicy z HDK Serce 
Górnika zbierają krew dla dzieci 
z Kliniki Przylądek Nadziei we 
Wrocławiu. W ośrodku tym le-
czone są maluchy borykające się 
z nowotworami. 
Dopiero zaczęli, a chętnych 
do udziału w akcji nie brakuje. 
W pierwszym dniu akcji “Dzie-
ciom z Przylądka Nadziei” we 
Wrocławiu w punkcie Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa stawiło się 
mnóstwo stałych dawców krwi, 
ale nie zabrakło też wielu nowych 
chętnych do ratowania ludzkiego 
życia. Organizatorzy akcji posta-
rali się o drobne podarunki dla 
dawców, którzy w dniach 17-24 
lutego 2017 stawią się w punkcie 
krwiodawstwa przy ulicy Bema 
w Lubinie i oddadzą krew.
 – W przygotowaniu do akcji zwró-

ciliśmy się do różnych oddziałów 
KGHM. Dostaliśmy bardzo dużo 
z ZG Lubin, Energetyki, Inovy, 
ZWR. Dodatkowo Zagłębie Lubin 
przekazało 130 biletów na mecz 
z Arką Gdynia na 20 lutego. Od 
premier Szydło dostaliśmy długo-
pis i apaszkę. Minister Zdrowia też 

przekazał długopis. Dostaniemy 
jeszcze coś od Wojewody. Poseł 
Kubów przekazał nam bardzo 
dużo słodyczy, z którymi udamy 
się do dzieci z przylądka Nadziei. 
Od Zakładu Hydrotechnicznego 
dostaliśmy 20 maskotek, które 
dołączymy do upominków, gdy 
pojedziemy do dzieci. Mieliśmy 
jechać dopiero na Dzień Dziecka, 
ale mamy tak dużo słodyczy, że 
pojedziemy jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi – mówi Zbigniew 

Młotek z Klubu HDK Serce Gór-
nika przy ZG Lubin. 
Każdy honorowy dawca krwi, 
który odda krew podczas tej akcji 
losuje jeden z przygotowanych 
upominków.
Warto zauważyć, że ostatnie 
miesiące są trudne dla punktów 
RCKiK, ale Lubin jest wyjątkowy 
na tle Dolnego Śląska. – Górnicy 
bardzo nam pomagają. Jesteśmy 
jedynym oddziałem terenowym, 
który ma wzrost donacji. Mo-
że nie jest to duży wzrost, ale 
o 4,5% w porównaniu z ubiegłym 
rokiem. W 2015 mieliśmy 8000 
oddań, zaś 2016 to było przekro-
czone 9000 oddań. Odwiedzają 
nas i górnicy, i inni. Bardzo się 
z tego cieszymy – dodaje Joanna 
Jarmolińska, kierownik tereno-
wego RCKiK we Wrocławiu , 
oddział w Lubinie. 
Bilety na mecz z Arką Gdynia wrę-
czane będą jeszcze we wtorek od 
7:30 do 10:45. Poza tym do punktu 
można przychodzić codziennie 
od 7:30 do 10:45, a w piątki do 
16:30. Jak zapowiada kierow-
nictwo RCKiK w Lubinie, lada 
chwila godziny działania punktu 
powinny być wydłużone również 
w poniedziałki. 

Serce Górnika zachęca do pomocy dzieciom z nowotworem

Wytwórnia Filmowa robiła casting w Lubinie

Szukają nowych twarzy

Górnicy pomagają

Firma zajmująca się rekrutacją statystów odwiedziła Lubin. Do takich 
produkcji, jak “Miasto 44” czy “W ciemności” oraz seriali, jak “Ojciec 
Mateusz” czy “Komisarz Alex” znalazła w Lubinie wiele nowych twarzy.
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W sobotę świetlica 
wiejska w Krzeczynie 
Małym zamieniła 
się w salę obrad 
powstającego 
stowarzyszenia „ 
Strażacy wspólnie 
przeciw białaczce ”

Nowa organizacja pozarządowa to 
rozwinięcie akcji organizowanych 
do niedawna przez strażaków 
ochotników z Krzeczyna Wiel-
kiego, którzy rozpoczynali od 
przeprowadzenia akcji (takiej 
samej jak nazwa nowego sto-
warzyszenia – red.) dla młodej 
mieszkanki Krzeczyna Wlk. 
– Alicji Goś. Do czasu powsta-
nia stowarzyszenia udało się 
przeprowadzić 10 akcji zbiórki 
potencjalnych dawców szpiku 
kostnego pod przewodnictwem 
DKMS. Ostatnią zorganizowana 
była w ramach Mikołajkowych 
Dni Szpiku w markecie Auchan 
w Legnicy – o tym pisaliśmy tutaj 
– wraz ochotnikami ze Ścinawy, 
Legnickiego Pola, oraz Rzeszotar.

Mimo, że w całej Polsce jeszcze 
2 jednostki OSP organizują takie 
akcje, to robią to tylko wtedy, gdy 
ktoś się do nich zgłosi po pomoc. 
Jednostka z Krzeczyna Wielkiego 
jest więc ewenementem na terenie 
kraju, gdyż jako jedyni syste-
matycznie organizowali akcję 
poszukiwania potencjalnych 
dawców szpiku. Najczęściej było 
to na zawodach lekkoatletycznych 
– biegi na różnych dystansach.
Podczas zebrania spośród 29 osób 
wybrano zarząd, na którego czele 
stanął Paweł Gębalski – człowiek 
pełen energii i pomysłów na orga-
nizowanie akcji pomocy chorym 
na białaczkę.
Stowarzyszenie nie zamyka się na 
członkostwo osób zrzeszonych 
w OSP. – Są duże zainteresowa-
nia z firm odnośnie współpracy. 
Bardzo prawdopodobne, że 
dołączą się jednostki militarne. 
Zachęcamy także do wstąpienia 
do stowarzyszenia każdego, kto 
chce pomagać.- mówił prezes 
Stowarzyszenia Paweł Gębalski.
W spotkaniu założycielskim 

brali udział strażacy ochotnicy 
z: Krzeczyna Wielkiego, Ści-
nawy, Rogoźnicy, Legnickiego 
Pola, Rzeszotar, Grodźca oraz 
Lublińca, przy udziale gościa 
specjalnego – Grzegorza Obary 
– prezesa OSP Zimna Woda., 
który jest jednocześnie Prezesem 
Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Lubinie.
Mimo, że stowarzyszenie dopiero 
jest na etapie rejestracji, to już 
możemy zdradzić, że pierwszą 
akcją będzie zbiórka potencjal-
nych dawców szpiku podczas 
otwarcia ścinawskiego stadionu, 
który odbędzie się w dniach. 17-18 
marca .
Dodatkowo uzyskaliśmy kilka 
informacji na temat dziewczynki, 
dla której była przeprowadzana 
pierwsza akcja – Ali Goś. -Alicja 
wyszła już ze szpitala. Nie stwier-
dzono u niej komórek rakowych. 
Lekarze nie widzieli potrzeby 
przeprowadzenia przeszczepu 
szpiku, chemioterapia okazała się 
wystarczająca – nie krył zadowo-
lenia z sytuacji Paweł Gębalski

Zamiast kupować 
pączki na mieście – kup 
je w pracy. Będzie 
smacznie i pożytecznie. 
Po raz kolejny swoimi 
działaniami pracownicy 
KGHM będą wspierać 
szczytny cel.

Tym razem dochód z każdego pącz-
ka sprzedanego w Tłusty Czwartek 
trafi na konto Arkadiusza Sitka 
– pracownika Oddziału ZG Rudna, 
który ma złośliwy nowotwór.
W Tłusty Czwartek, w oddziałach 
KGHM Polska Miedź S.A. zostanie 
przeprowadzona Słodka Akcja, 
podczas której będzie można 
kupić pączki. Cena minimalna 
za jednego pączka wynosić bę-
dzie 3 zł. W sprzedaży pączków 
wolontariuszy z KGHM wesprą 
dzieci z lubińskich przedszkoli: 
Przedszkole Planeta Zdrowia 
w Lubinie przy ul. Kruczej 43A 
oraz Przedszkole Planeta Zdrowia
przy ul. Wyszyńskiego 14D.
Arkadiusz Sitek jest górnikiem 
strzałowym na Oddziale S-2. 
W kwietniu ubiegłego roku usły-
szał diagnozę: nowotwór złośliwy 
wpustu żołądka z przerzutami do 
wątroby. Niestety guz okazał się 
nieoperacyjny. Pojawiła się szansa 
dla Arka: terapia immunologiczna 
w prywatnej klinice w Warszawie. 
Dzięki leczeniu w klinice Jego 
stan się polepszył. Jednak terapia 
wymaga dużych nakładów finan-
sowych. Jeden wlew to koszt 3.800 
zł. Arek wykorzystał już wszystkie 
swoje oszczędności i brakuje mu 

funduszy. Dlatego wsparcia po-
stanowili udzielić wolontariusze 
KGHM i zachęcają pracowników 
wszystkich oddziałów, aby wsparli 
swojego kolegę w tłusty czwartek 
symbolicznym zakupem pączka, 
a dzięki temu zostaną zebrane 
pieniądze na dalszą terapię.
Akcja zostanie zorganizowana 
w oddziałach KGHM: Centrala, ZG 
Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice – 
Sieroszowice, ZWR, ZH oraz CO-
PI. W każdym zakładzie zostaną 
rozwieszone plakaty, informujące 
o miejscu sprzedaży łakoci. Akcję 
wspiera Fundacja SOL z siedzibą 
w Lubinie. Do sprzedaży trafi 11 
tys. pączków, których bezkosztową 

dystrybucję przeprowadzi należący 
do KGHM, LUBINPEX
Zgodnie z przesądem, kto w tłusty 
czwartek nie zje ani jednego pącz-
ka, będzie miał bardzo nieudany 
rok, dlatego w Tłusty Czwartek nie 
zwracamy uwagi na kaloryczność 
pączków!

Pierwsza akcja będzie na stadionie w Ścinawie Słodka Akcja w KGHM – Tłusty Czwartek

Machina ruszyła Pączkami pomogą
ratować kolegę

Dla tych, którzy chcieliby 
jednak wiedzieć, ile kalorii 
ma pączek podpowiadamy: 
faworek około 87 kcal, pączek 
z różą i cukrem pudrem około 
290 kcal, pączek z budyniem 
i cukrem pudrem około 300 
kcal, pączek z lukrem około 350 
kcal, pączek z serem 307 kcal.
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REJESTRACJA:  
16 > Nasze Zdrowie

OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
• ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

• 50 % RABATU NA BADANIA / OFERTA OBEJMUJE RÓWNIEŻ RODZINĘ PRACOWNIKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

15 LAT DOŚWIADCZENIA W ZABIEGACH  
LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

Zniżki dla 
KGHM

18

tel. 607 668 022
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• ODDŁUŻENIA • KREDYTY
• KONSOLIDACJE

NOWOŚĆ!
POŻYCZKA
PRYWATNA

szybka
decyzja • wysoka przyznawalność • także z komornikiem

• bez ograniczenia wieku • na spłatę zadłużeń

• możliwość zawieszenia spłaty rat

 
 
 

Czynne: pn.-pt. w godz. 9 -17
Lubin: ul. Chrobrego 1B, tel. 76 759 20 88, 76 759 20 83

od

2,9%
mała
   rata

To będzie wielkie 
wydarzenie. Lubin 
ma gościć znane na 
całym świecie gwiazdy 
muzycznej estrady.

Już 10 czerwca na stadionie KGHM 
Zagłębie Lubin wystąpią takie 
zespoły, jak 2 Unlimited, Fun 
Factory, Alphaville czy Turbo B 
Snap. Sprzedaż biletów ruszyła już 
i to bez dodatkowych, specjalnych 
promocji.
Cuprum Hits Festival dla wielu 
będzie powrotem do przeszłości. 

Niecodzienny koncert 10 czerwca 
ma być pierwszym z cyklicznych 
koncertów roku w Lubinie. Organi-
zator, Events Factory pół roku temu 
podpisał z prezes klubu KGHM 
Zagłębie Lubin umowę na pięć lat. 
Na lubińskim stadionie piłkarskim 
mają występować gwiazdy. Co 
ciekawe dla grupy Fun Factory to 
nie będzie pierwszyzna. Zespół 
ten koncertował w Lubinie w 1996 
roku, za czasów, kiedy prezyden-
tem Lubina był Tadeusz Maćkała. 
Wówczas w imprezie wzięło udział 
30 tys. widzów. Tym razem stadion 

jest mniejszy, a organizatorzy liczą 
na co najmniej 15 tysięczną widow-
nię. – Chcemy stworzyć w Lubinie 
imprezę masową, która by byłą 
cykliczną, największa imprezą, 
jeżeli chodzi o nasz rejon. Dlacze-
go Lubin? To wspomnienia. Stąd 
podchodzę. Byłem na koncercie 
Fun Factory, gdy miałem wtedy 14 
lat. Zawsze chciałem coś takiego 
tu odtworzyć. Członkowie zespołu 
mile wspominają tamten koncert 
i są szczęśliwi, że tu wrócą – mówi 
Adam Pisarski, prezes zarządu 
Events Factory.

Półkolonie podczas 
ferii w Lubinie 
odbywają się w różnych 
miejscach. O sporo 
atrakcji postarało się 
Regionalne Centrum 
Sportowe. Miejska 
Biblioteka Publiczna, 
ale spor niecodziennych 
zajęć dzieci mają też 
w Kubusiowym Zakątku.

Są kalambury, karaoke, 
wyjścia do kina, warsztaty 
gastronomiczne, a ostatnio 
nawet nauka z Klaunem Wesoł-
kiem, jak wykonywać cyrkowe 
sztuczki.
Jednego dnia warsztaty i na-

uka, jak robić karnawałowe 
maski, innego jak z dmu-
chanych balonów wykonać 
zwierzątka. Kręcić baloniki 
tak, by powstały myszki, 
papugi czy koty uczył dzieci 
podczas półkolonii w Kubusio-
wym Zakątku Klaun Wesołek 
i Animatorzy, czyli Przemysław 
Tryniszewski. Najmłodsi pod-
opieczni mogli obejrzeć wiel-
kie show cyrkowego mistrza, 
który jeździł na monocyklu, 
śpiewał, grał, pokazywał 
sztuczne ognie i żartował. 
Nieco starsi podopieczni wzięli 
udział w warsztatach podczas 
których Klaun Wesołek uczył 
dzieci jak z dmuchanych balo-

ników zrobić zwierzęta.
– Dziś mamy Dzień Kota więc 
przede wszystkim nauczymy się 
robić koty i myszki. Pokaże dzie-
ciom, jak kręcić balony tak, by 
powstawały z nich poszczególne 
zwierzęta – mówił Przemysław 
Tryniszewski. Jak zapewniał 
Klaun Wesołek, cyrkowe po-
pisy cieszą się z roku na rok 
coraz większą popularnością. 
Co faktycznie było widać na 
buziach uczestników półkolonii 
Kubusiowego zakątka. 
Nie tylko zajęcia z Klaunem by-
ły wyjątkowym wydarzeniem 
w programie półkolonii Kubu-
siowego Zakątka. Wśród nie-
codziennych atrakcji pojawiły 
się warsztaty gastronomiczne 
w restauracji podczas których 
dzieci przygotowywały sałatki 
warzywne i owocowe. Poza 
tym zadbano też o sportowe 
zmagania i sporo ruchu. Były 
też kalamburowe łamigłówki, 
wokalne karaoke i mnóstwo 
innych zajęć. 
Jak zapewniają organizatorzy 
tegoroczne ferie w Kubusio-
wym Zakątku choć odbywają 
się po raz pierwszy nie będą 
ostatnimi. W związku z dużym 
powodzeniem przedsięwzięcia 
pojawiły się już plany na letnie 
półkolonie. 

W ciągu najbliższych miesięcy bę-
dziemy świadkami tysięcy biegów 
maratońskich, podczas których 
dominować będą biegacze zbiera-
jący środki finansowe na wybrane 
cele. Do najbardziej prestiżowych 
i popularnych wyścigów zalicza się 
te, które skupia organizacja World 
Marathon Majors: w Tokio, Bosto-
nie, Londynie, Berlinie, Chicago 
i Nowym Jorku. Największym 
wydarzeniem dobroczynnym na 
świecie jest Maraton Londyński. 
dzięki jego uczestnikom od 1981 
r. uzbierano na cele charytatywne 
ponad 600 mln funtów!
W Polsce bieganie charytatywne 
także nabiera tempa, a wszystko 
dzięki takim przedsięwzięciom 
jak BiegamDobrze i biegaczom jak 
Marcin Szczepański z INOVA Sp. 
z o.o. – chcącym nadać swojemu 
startowi wyjątkowego znaczenia! 
Do tej pory akcja towarzyszyła: 
37. PZU Maratonowi Warszaw-
skiemu, 11. PZU Półmaratonowi 
Warszawskiemu, 12. Ekidenowi 
i 38. PZU Maratonowi Warszaw-
skiemu. Uczestnicy akcji zebrali 
wspólnie blisko 1 000 000 zł na 
cele dobroczynne!
Podczas 12. Półmaratonu War-
szawskiego, który odbędzie się 
26 marca 2017 roku, będzie można 
spotkać na trasie wiele osób, które 
swój start dedykują różnym akcjom 
społecznym i charytatywnym. 
Marcin, tak jak poprzednimi 
laty, zarejestrował się do udziału 

wybierając ścieżkę charytatywną. 
W tym biegnie dla Fundacji Daje-
my Dzieciom Siłę. Fenomen tego 
rodzaju programu dobroczynnego 
spotyka się z licznym wsparciem 
dla Marcina. Do inicjatywy 
włączyli się także menedżerowie 
Spółki INOVA i jej pracownicy.
W zeszłym roku Marcinowi nie 
udało się zebrać zamierzonej kwo-
ty. Wierzy jednak, że tym razem 
znajdą się osoby o dobrym sercu, 
które wesprą akcję i przyczynią się 
do zgromadzenia założonych 3100 

zł. Jak mówi – „Jest o co walczyć, 
chodzi oczywiście o dzieci. Bo 
dzieci są najważniejsze”. Marcin 
ma czas na swoją zbiórkę do 5 
kwietnia. Wszystkie uzbierane do 
tego czasu środki zostaną przeka-
zane na wskazaną fundację.
Z całego serca zachęcamy do 
wspierania startu Marcina w ra-
mach #BiegamDobrze. Pieniądze 
można wpłacać za pomocą profilu 
zbiórki, znajdującego się pod po-
niższym linkiem.

 � (inova/pit, e-legnickie.pl)
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Cyrkowe sztuczki podczas ferii Charytatywny udział Marcina Szczepańskiego w 12. Półmaratonie Warszawskim

Pracownik spółki Inova 
pomaga
Istnieje wiele powodów, dla których aktywność fizyczna cieszy się stale rosnącą 
popularnością wśród Polaków. Biegów mających pomagać innym nie brakuje 
w Zagłębiu Miedziowym. Regularnie włączają się w tego typu akcje pracownicy KGHM 
i spółek z Grupy Kapitałowej. Biegają również na maratonach w kraju i za granicą.

Fun Factory wraca do Lubina
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Ogromne drzewa, 
gąszcz roślin, dzikie 
zwierzęta i mnóstwo 
robactwa, do tego pot 
oblewający ciało, wysoka 
temperatura oraz muchy 
i komary kąsające każdy 
odkryty skrawek skóry.

To dżungla, w której mały chłopiec 
wychowany przez małpy, huśtał 
się na zwisających z drzew lia-
nach. Historię Tarzana czytałam 
z wypiekami na twarzy. Minęło 
kilkadziesiąt lat i marzenia się 
spełniły. Nasz 19-osobowy sa-
molot wylądował na niewielkiej 
polanie w boliwijskiej dżungli. 
Kiedy patrzyliśmy przez okna 
widzieliśmy tylko ścianę lasu, 
a my pikowaliśmy w dół. Dopiero 
po chwili zobaczyliśmy polanę, 
a na niej coś, co przypominało 
pas startowy. Przed chwilą pasły 
się tu krowy. 
Z samolotu przesiedliśmy się do 
łodzi zapakowanej prowiantem 
i zapasem wody na trzy dni. Rzeka 
początkowo dość szeroka stawała 
się coraz węższa. Po jakimś czasie 
nasza łódź zawisła na kamieniach. 
Panowie wysiedli i brodząc w męt-

nej wodzie przepchnęli łódź przez 
najgorszy odcinek. Wody w rzece 
było coraz mniej, musieliśmy 
wysiąść i dalszą drogę pokonać 
pieszo. W gąszczu drzew powietrze 
stało się duszne i wilgotne. Kiedy 
koszulki zaczęły przylegać do 
naszych ciał, pojawiły się chmary 
komarów i dokuczliwych muszek. 
Spryskaliśmy się obficie naszymi 
środkami, ich zapach odstraszał 
również dzikie zwierzęta, których 
wyraźne odgłosy słyszeliśmy.
Po długiej wędrówce dotarliśmy 
do drewnianej chaty na palach 
przypominającej szopę. Jedna 
z nich była naszą sypialnią, druga 
stołówką. Na pryczach, w zwi-
niętych siennikach zastaliśmy 

ogromne mrowiska, a pod słomia-
nym sufitem wisiało kilkanaście 
ogromnych nietoperzy. Pod moim 
materacem pająk wielkości dłoni 
strzegł wielkiego kokonu. Prze-

wodnik rozdał nam po butelce 
wody oznajmiając, że do nas należy 
wybór - umyć się czy wypić. Wypi-
liśmy, a do mycia wykorzystaliśmy 
chusteczki nawilżające. 
Późnym wieczorem założyliśmy 
długie spodnie, koszule zakry-
wające ciało, spryskaliśmy się 
muggą i z czołówkami na głowach 
ruszyliśmy na poszukiwanie ja-
dowitego pająka zwanego czarną 
wdową. Nie znaleźliśmy jej, ale 
co krok wchodziliśmy na niewi-
dzialne pajęczyny, które oblepiały 
nasze twarze. W świetle latarek 
widzieliśmy mnóstwo pająków 
różnego gatunku. Niektóre z nich 
były bajecznie kolorowe i nawet ci, 

którzy panicznie się bali, zaczęli 
na nie inaczej patrzeć. Temperatura 
i wilgotność powietrza były takie 
same jak w ciągu dnia, nie było 
tylko słońca. Ciemności i odgło-
sy z głębi lasu podkręcały naszą 
wyobraźnię. Nagle nie wiadomo 
skąd pojawiło się stado dzików, 
byliśmy mocno przestraszeni. 
Pilot zostawił nas na chwilę, a sam 
poszedł szukać ścieżki, którą w ca-
łym tym zamieszaniu zgubiliśmy. 
Czekaliśmy kilkanaście minut, 
a on nie wracał. Robiło się niecie-
kawie. Kiedy usłyszeliśmy łamane 
gałęzie tuż obok, panowie zaczęli 
rozglądać się za jakimiś kijami do 
obrony. Na szczęście był to nasz 
przewodnik, który poprowadził 
nas do obozowiska. Pewnie było to 
z góry ukartowane, ale przeżycia 
mieliśmy ekstra i przez pół nocy 
cała grupa nie mogła zmrużyć 
oka, tym bardziej, że nasza szopa 
nie miała ścian i obawialiśmy się 
wizyty dzikich zwierząt. 
Następnego dnia udaliśmy się do 
miejsca gniazdowania papug. Kil-
kadziesiąt kolorowych ar wydrąży-
ło w piaskowym urwisku mnóstwo 
jam, które służyły im jako gniazda. 
Wieczorem tłumnie wracały 

do swoich mieszkań. Jaskrawe 
upierzenie tych ptaków sprawiało 
niewiarygodne wrażenie. W dro-
dze powrotnej śledziliśmy wyjca, 
który przeskakiwał z niezwykłą 
zręcznością z drzewa na drzewo. 
Pilot pokazał nam jak przeżyć 
w dżungli, próbowaliśmy termitów 
drzewnych i „serca „ palmy, po 
które musieliśmy wspiąć się na 
drzewo. Skończyło się oczywiście 
na próbach. Podczas lunchu spadł 
ulewny deszcz, mieliśmy wraże-
nie, że ktoś leje wodę z wiadra. 
Wszystko trwało zaledwie kilka 
minut, ale wszędzie było po kolana 
wody. Zrozumieliśmy dlaczego 
wszystko stoi na palach. Pomimo 
deszczu stan wody w rzece wciąż 
spadał, musieliśmy wracać. Te dwa 
dni w dżungli nauczyły nas pokory 
i szacunku do przyrody.

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Kurs przetrwania w dżungli
Wilgotny las tropikalny. Piękny i fascynujący, a zarazem niebezpieczny.

Otwarcie nowej instalacji 
pieca zawiesinowego 
do produkcji miedzi 
blister w Hucie Miedzi 
Głogów stało się faktem. 
Przypomnijmy, że 
otwarcie uświetnił 
prezydent Andrzej Duda. 

Dla KGHM ZANAM, jednego 
z głównych wykonawców tej 
instalacji, był to również ważny 
moment.
- Jesteśmy dumni, że uczestni-
czyliśmy w budowie największej 
instalacji hutniczej na świecie. 
Było to dla nas wielkie wyzwanie 
i odpowiedzialność – powiedział 
Bohdan Pecuszok, prezes KGHM 
ZANAM.

Specjaliści KGHM ZANAM 
zrealizowali ok. 30 proc. prac 
związanych z budową oddziału 
pirometalurgii w Hucie Miedzi 
Głogów I, w tym te najbardziej 
skomplikowane obejmujące m.in. 
technologię pieca zawiesinowego, 
elektrycznego, instalację odpylania 
i odsiarczania gazów, modernizację 
pieców konwertorowych i oczysz-
czalnię gazów.
Przedsięwzięcie było olbrzymim 
poligonem doświadczalnym, 
szczególnie na etapie wygaszenia 
pieców, od lipca do października 
2016 roku, gdy prace były prowa-
dzone każdego dnia, 24 godziny 
na dobę.
- Wierzę, że KGHM ZANAM po 
raz kolejny dał świadectwo najwyż-

szych kompetencji, terminowości 
i doskonałej organizacji – podkre-
śla prezes Bohdan Pecuszok.
Zaangażowanie KGHM ZANAM 
w prace w Hucie Miedzi Głogów 
nie słabnie. Obecnie firma jest 
wykonawcą instalacji do praże-
nia koncentratów, która stanowi 
element oddziału pirometalurgii.

 � (KGHM ZANAM/inf)

Mieszkańcy nie mogą 
doczekać się zakończenia 
modernizacji. A zmieni 
się dosłownie wszystko. 
Wielowieś będzie 
miała całkowicie nową 
świetlicę, choć w tym 
samym budynku. 

Remont ma bardzo szeroki 
zakres. Budynek trzeba było 
w dużej mierze rozebrać i od-
tworzyć. Ze starego obiektu 

zostały w zasadzie tylko ściany. 
Prace budowlane podzielono na 
cztery części. Obecnie roboty pro-
wadzone są już wewnątrz świetlicy, 
Całość prac będzie kosztowała 
prawie 740 tys. zł. 
Przypomnijmy, że dotychczas wy-
remontowano świetlicę w Turowie, 
a także w Dąbrowie Środkowej, 
gdzie przed udostępnieniem obiek-
tu mieszkańcom sołectwa zostały 
do przeprowadzenia tylko formalne 
odbiory. W trwającym już roku 

2017 zaplanowano sfinalizowa-
nie świetlicy w Wielowsi oraz 
prace naprawcze przy gminnych 
budynkach w Lasowicach oraz 
Zaborowie. Przetarg na remont 
świetlicy w Lasowicach został już 
ogłoszony.
Dodajmy, że gmina Ścinawa otrzy-
ma łącznie od powiatu lubińskiego 
ponad milion złotych wsparcia na 
remonty i modernizacje świetlic.

 � scinawa.pl/pit
 �Fot. Paweł Flunt

Weszli do środka Specjaliści z KGHM ZANAM, mieli swój udział w budowie nowego 
pieca zawiesinowego

Budowa jak poligon
doświadczalny
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Konieczność przeszacowania 
wartości zagranicznych aktywów 
wynika ze zmian zachodzących 
na rynkach metali w długotrwa-
łych perspektywach. Mimo tego, 

że zmiany dotyczą olbrzymich 
kwot należy pamiętać, że są to 
zapisy księgowe, które nie mają 
wpływu płynność czy stabilną 
pozycję finansową całej Grupy 

Kapitałowej KGHM. Zapisy te 
mają niepieniężny charakter.
Łączna ich wartość pod 
względem testów na utratę 
wartości w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym, po 
uwzględnieniu efektu podatko-
wego, wynosi 1 241,8 mln USD 
(5 190 mln PLN). W odniesieniu 
do jednostkowego sprawozdania 
finansowego KGHM Polska 
Miedź S.A. przeprowadzone testy 
wskazały na zasadność ujęcia 
odpisów w łącznej kwocie 5 869,8 
mln PLN.
- Spółka rok temu zapowiadała 
weryfikację założeń produkcyj-
nych dla aktywów zagranicznych. 
To był wielomiesięczny proces 
testów i analiz poszczególnych 
projektów w oparciu o zaktuali-
zowane założenia cenowe metali. 
W odniesieniu do Sierra Gordy 
miało to szczególne znaczenie, 
gdyż projekt został uruchomiony 
w połowie 2015 roku i dopiero 
dokładniejsze dane zebrane 
podczas początkowego okresu 
życia tej kopalni, pozwoliły na 
weryfikację całego modelu jej 
eksploatacji – powiedział Ra-
dosław Domagalski-Łabędzki, 
Prezes Zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.
Ścieżka cenowa dla miedzi została 
przyjęta na podstawie wewnętrz-
nych założeń makroekonomicz-
nych opracowanych przy wyko-
rzystaniu dostępnych wieloletnich 
prognoz instytucji finansowych 
i analitycznych. Długotermino-
wa prognoza ceny metalu została 
przyjęta na poziomie 6 614 USD/t 
(3,00 USD/lb). Dla porównania, dla 
celów przeprowadzenia testu na 
utratę wartości na 31 grudnia 2015 
r., długoterminowa cena miedzi 

została przyjęta na poziomie 7 075 
USD/t (3,21 USD/lb).
Sierra Gorda
W modelu techniczno-ekonomicz-
nym dla Sierra Gorda przyjęto: 

24-letni okres życia kopalni, przy 
całkowitej wielkości produkcji 
miedzi - 4 352 tys. t i spodziewanej 
marży operacyjnej na poziomie 
36%. W aktualnych założeniach 
produkcyjnych nie uwzględniono 
II fazy rozwoju kopalni oraz zago-
spodarowania i produkcji metali 
ze złoża Pampa Lina. Dla potrzeb 
przeprowadzenia testu na 31 
grudnia 2016 r. wycenę tego złoża, 
mogącego w przyszłości stanowić 
potencjał dla wydłużenia okresu 
eksploatacji Sierra Gorda, przy-
jęto w oparciu o analizę wartości 
w porównywalnych transakcjach 
rynkowych.
- Obniżenie wielkości opłacalnych 
ekonomicznie zasobów eksplo-
atacyjnych i opartych na nich, 
prognozach poziomu produkcji 
dla całego życia kopalni, wynika 
z zastosowania niższych ścieżek 
cenowych. Dlatego w dzisiejszych 
warunkach rynkowych nie zakła-
damy rozpoczęcia II fazy. Jednak 
należy podkreślić, że przy długo-
terminowym wzroście cen miedzi, 
eksploatacja nieuwzględnionych 
obecnie zasobów może stać się 
opłacalna - zaznacza Michał 
Jezioro, Wiceprezes ds. Rozwoju.
W skonsolidowanym sprawozda-
niu finansowym za rok 2016 testy 
wykazały zasadność ujęcia odpisu 
w kwocie 1 036,3 mln USD (4 331 
mln PLN) z tytułu utraty bilanso-
wej wartości pożyczki udzielonej 
Sierra Gorda SCM. - Zgodnie 
z założeniami przyjętymi przez 
właścicieli spłata oprocentowanej 
pożyczki stanowi podstawowy 

mechanizm zwrotu wartości 
przez Sierra Gorda, a z powodu 
regularnego naliczania odsetek od 
pożyczki kwota należności wobec 
KGHM stale rośnie. Odpis części 

wartości pożyczki na rzecz Sierra 
Gorda nie oznacza ich umorzenia 
– KGHM nadal posiada prawo do 
odzyskania należności w przyszło-
ści, jeśli kopalnia istotnie poprawi 
swoje wyniki finansowo-produk-
cyjne - mówi Stefan Świątkowski, 
Wiceprezes ds. Finansowych.
Dokonane odpisy na aktywie 
kopalni Sierra Gorda nie wpłyną 
na przepływy pieniężne Grupy 
KGHM i nie zagrażają funkcjo-
nowaniu Sierra Gorda.
- Charakterystyką aktywów górni-
czych jest to, że długość ich życia 
sięga nawet kilkudziesięciu lat, 
a ceny surowców wykazują dużą 
zmienność w krótszym terminie 
oraz cykliczność w dłuższym 
okresie czasu. Podczas życia ko-
palni może wystąpić nawet kilka 
cykli surowcowych obejmujących 
bardzo niskie jak i wyjątkowo wy-
sokie ceny, powodując znaczące 
wahania wartości księgowej akty-
wów – podkreśla Michał Jezioro, 
Wiceprezes ds. Rozwoju.
Pozostałe aktywa górnicze
W skonsolidowanym sprawozda-
niu finansowym KGHM Polska 
Miedź S.A. za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2016 r. 
przeprowadzone testy wskazały 
również na zasadność ujęcia od-
pisów na pozostałych aktywach 
zagranicznych, po uwzględnieniu 
efektu podatkowego. Odpisy do-
tyczą Zagłębia Sudbury, kopalni 
Robinson, a także KGHM Ajax. 
Łącznie oszacowane są na ponad 
800 mln złotych. - KGHM nie jest 
odosobniony w swoim działaniu, 
co wyraźnie widać na tle sektora 
wydobywczego. Na księgową 
wartość wpływa nie tylko bie-
żąca rynkowa cena surowca, ale 
przede wszystkim, podlegające 
znaczącym wahaniom, prognozy 
jej kształtowania się w kolejnych 
kilkunastu, kilkudziesięciu la-
tach. Jako jeden z największych 
producentów miedzi na świecie 
wierzymy w długoterminowe 
perspektywy tego rynku, co po-
zwala nam również z optymizmem 
patrzeć na wartość aktywów zagra-
nicznych – podkreśla Radosław 
Domagalski - Łabędzki, Prezes 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
W odniesieniu do aktywów KGHM 
w Polsce, które stanowią podstawo-
wy potencjał produkcyjny Grupy 
KGHM, nie wystąpiły przesłanki 
do przeprowadzenia testów na 
utratę wartości.
Komunikowane przez Spółkę 
wartości odpisów mają jeszcze 
charakter szacunkowy i mogą ulec 
zmianie. Ostateczne wyniki testów 
zostaną przedstawione w połowie 
marca.

KGHM aktualizuje wartość księgową aktywów zagranicznych

Trzeba było
wszystko
przeszacować
KGHM Polska Miedź zakończyła 
weryfikację zagranicznych 
aktywów górniczych Grupy 
Kapitałowej. W jej następstwie 
istotnie zmodyfikowano parametry 
dla tych aktywów w zakresie 
długości życia kopalni, produkcji 
metali, czy zakładanych kosztów 
operacyjnych oraz nakładów 
kapitałowych w okresie życia 
kopalni.
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Zarząd KGHM Polska 
Miedź podjął strategiczną 
uchwałę dla legnickiej 
Huty. Od 2020 roku 
Huta Miedzi Legnica 
produkować będzie 160 
tys. ton miedzi katodowej 
rocznie. Planowany 
koszt dwuetapowej 
inwestycji wyniesie 
około 240 mln złotych.

- Jest to odważna decyzja, na którą 
załoga legnickiej huty liczyła od 
wielu lat. Kierowany przeze mnie 
Zarząd docenia umiejętności i za-
angażowanie pracowników Huty, 
ale również stawia na rozwój ich 
kompetencji. Wyznaczony nowy 
kierunek rozwoju dla Huty będzie 
miał również istotne przełożenie na 
cały łańcuch wytwórczy KGHM. 
Budowa pieca WTR (piec wy-
chylno –topielno – rafinacyjny) 
zapewni nam również ciągłość 
produkcji w Hucie. Wprowadzona 
do końca 2020 r. zmiana techno-
logii na wydziale elektrorafinacji 
zagwarantuje zwiększenie mocy 
produkcyjnych, większą efektyw-
ność, i co bardzo istotne, przyniesie 
obniżenie kosztu jednostkowego 

produkcji. Ta inwestycja to dosko-
nałe perspektywy dla Huty i całego 
KGHM - zapowiada Radosław 
Domagalski-Łabędzki, Prezes 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Rozwój Huty Miedzi Legnica 
wiąże się z budową wychylnego 
agregatu topielno-rafinacyjnego 
do przerobu złomów miedzi – pieca 
WTR, który będzie w stanie prze-

robić 67 tys. ton złomu miedzi. 
Inwestycją w nową technologię 
na wydziale elektrorafinacji, 
na której opiera się już większa 
część konkurencji KGHM, Huta 
wyznaczy nowy kierunek dla 
rozwoju procesów elektrorafinacji 
w Polskiej Miedzi.
- Wykorzystanie nowocześniej-
szych technologii pozwoli na 

zwiększenie produkcji miedzi 
katodowej w Hucie Miedzi Le-
gnica o 40 procent. Inwestycja 
planowana jest z wykorzystaniem 
istniejącej w Hucie infrastruktury 
oraz naszego potencjału kadro-
wego – mówi Michał Topolnicki, 
Dyrektor Naczelny Huty Miedzi 
Legnica.
Piec WTR spełnia kilka funkcji, 

w tym przetapianie złomów i rafi-
nowanie (proces realizowany do-
tychczas z wykorzystaniem pieców 
anodowych). Nowy piec stanie się, 
w konsekwencji, uzupełnieniem 
dla istniejących dwóch pieców 
anodowych. W czasie postojów 
remontowych może przejąć ich 
funkcje, co zapewni pełną zdolność 
produkcyjną Huty przez 12 miesięcy.

W Hucie Miedzi Legnica nastąpi 
całkowita zmiana technologii 
na wydziale elektrorafinacji. 
Obecna technologia podkład-
kowa (cienkie blachy katodowe, 
które stanowią początek katody) 
zostanie zastąpiona technologią 
ISA. W miejsce podkładek stosuje 
się matryce stalowe wykonane 
ze stali kwasoodpornej. Na obu 
powierzchniach płyty stałej osadza 
się katoda. Proces produkcyjny ka-
tod zostanie również uzupełniony 
m.in. o maszyny przeznaczone do 
„zdzierania” katod i przygotowy-
wania matryc.
Produkcja katod w technologii 
bezpodkładkowej (ISA) to po-
prawa efektywności produkcji, 
automatyzacja procesu techno-
logicznego, obniżenie kosztów 
produkcji i poprawa warunków 
bezpieczeństwa pracy.
Obecnie w Hucie Miedzi Legnica 
produkuje się 114 tys. t. miedzi 
katodowej. Po zakończeniu dwu-
etapowej inwestycji zdolności 
produkcyjne Huty wzrosną do 160 
tys. ton miedzi katodowej rocznie. 
Dostawcą złomów do Huty będzie 
nadal Metraco - spółka z Grupy 
Kapitałowej KGHM.

Strategiczna decyzja dotycząca przyszłości Huty Miedzi Legnica

Zielone światło dla Legnicy
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Inne pacjentki potrzebują skie-
rowania, ale kolejek nie ma. 
Lekarze apelują o rozsądek - małe 
zmiany gruczołu piersiowego są 
uleczalne. Nie ma czego się bać, 
trzeba jest tylko szybko wykryć.
Brak wiedzy, że takie badania 
są prowadzone, strach czy może 
brak świadomości, jak ważne jest 
wykonanie mammografii przy-
najmniej raz na dwa lata - trudno 
powiedzieć co jest przyczyną, 
że pacjentki nie zgłaszają się na 
kontrolę piersi. Próbujemy dziś 
obalić stereotypy. Zapewniamy, 
że badanie mammograficzne nie 
boli jak głoszą to legendy oraz że 
nie jest trudno dostępne.
MCZ S.A. spółka z Grupy Kapita-
łowej KGHM Polska Miedź S.A. 

w swoim Zakładzie Diagnostyki 
Obrazowej dysponuje naprawdę 
nowoczesnym urządzeniem. - 
Pracownia mammograficzna jest 
pracownią wydzieloną z całego 
zakładu, co zapewnia intymność 
naszych pacjentek. Aparat jest na-
wet różowy, żeby oswoić pacjent-
kę z tymi badaniami. Podczas ba-
dania jest pewien ucisk gruczołu 
piersiowego, ale jest on uciskiem 
wykonywanym przez sam aparat. 
To nie są te stare mammografy, 
gdzie laborantka naciskała bez 
kontroli pedał, który czasami 
rzeczywiście nadmiernie uci-
skał gruczoł piersiowy i pierś 
rzeczywiście bolała. Od tego 
czasu minęły wieki w unowo-
cześnianiu aparatów. Nasz sprzęt 

ma sterowany i kontrolowany 
ucisk podczas badania. Wyko-
nujemy dwa zdjęcia, dwa skany 
przekazywane bezpośrednio na 
konsole lekarską - wyjaśnia pro-
ces prowadzenia badania doktor 
Ewa Nienartowicz, radiolog, 
a zarazem kierownik Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej MCZ 
S.A. w Lubinie. Wszystko trwa 
kilka minut łącznie z wpisaniem 
na listę, sprawdzeniem historii 
choroby i przeprowadzeniem 
badania.
Profilaktyka badania piersi jest 
bardzo ważna, bo jak podkreślają 
specjaliści wczesne wykrycie 
małych zmian to ogromne 
szanse na całkowity sukces te-
rapii. Niestety nierzadko panie 

korzystają z przygodnych badań 
wykonywanych w tak zwanych 
mammobusach. Trzeba pamiętać, 
by nie zaprzestać diagnostyki 
na kontroli robionej na takich 
urządzeniach. - Gdybym mogła 
apelować do moich pacjentek, 
to bardzo bym chciała żeby nie 
było to przypadkowe badanie, 
bo właśnie podjechał mammo-
bus, w którym przypadkiem 
pacjentka zrobi badanie. Mamy 
z tymi badaniami po prostu wiele 
kłopotów. Pacjentki nie dostają 
wydruku obrazu ani płyty z bada-
niem. To suchy opis. Mammobus 
odjeżdża w nieznany nam region 
Polski, a my chcielibyśmy, aby 
nasze pacjentki były badane 
tak, jak na świecie i w Europie. 
To możliwe przy posiadaniu 
całej gamy urządzeń i aparatów 
jakie mamy - podkreśla Ewa 
Nienartowicz. - Zapraszamy 
panie do naszej pracowni. Dla 
kobiet, u których wystąpił rak 
rodzinny, gdzie zachorowała na 
raka np. mama, babcia czy ciotka 
mamy przygotowaną pracownię 
rezonansową. Mamy ogromne 
doświadczenie w badaniu tą 
metodą. Rak pierwsi w rodzinie 
to poważne wskazania do tego 
typu diagnostyki - dodaje Ewa 
Nienartowicz.
W pracowni mammograficznej 
nie ma kolejek, a godziny przyjęć 
są tak dostosowane, by badać 

mogły się panie zarówno pra-
cujące, jak te, które mają więcej 
czasu. W godzinach od 11.00 do 
18.00 mammograf pracuje na 
bieżąco. Panie z przedziału wieku 
od 50 do 69 lat, które w ciągu 
ostatnich 2 lat nie wykonywały 
mammografii mogą zgłaszać 
się tylko z dowodem osobistym. 
Kobiety miesiączkujące powin-
ny przyjść między pierwszym 
a dziesiątym dniem cyklu. 
W przypadku innych pań cykl 
nie ma znaczenia. Jeśli pacjentki 
nie wpisują się w dofinansowany 
program przesiewowy, potrzebują 
skierowania od lekarza onkolo-
ga lub ginekologa. Istnieje też 
możliwość wykonania badań 
prywatnie. To koszt 100 złotych. 
Gdyby zainteresowanych było 

naprawdę dużo, kierownik Za-
kładu Diagnostyki Obrazowej 
MCZ S.A. zapewnia, że godziny 
przyjęć zostaną wydłużone na-
wet do 20.00, a pacjentki będą 
przyjmowane w soboty. Liczy 
się świadomość, że takie badanie 
jest bardzo ważne. Profilaktyka 
bowiem jest podstawą w walce 
z wszelkimi chorobami, a co 
dopiero ze zmianami nowotworo-
wymi. Więcej szczegółów można 
uzyskać pod numerem telefonu 76 
723 15 30 , gdzie również można 
się zarejestrować. Istnieje też 
możliwość osobistego wpisania 
się na listę w rejestracji Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej na I pię-
trze szpitala D - 40 w Lubinie 
przy ulicy M.C. Skłodowskiej 
w gabinecie 127.

Mammografia równie ważna jak inne badania

Badanie piersi sposobem na zdrowie
Trudno powiedzieć dlaczego kobiety nie zgłaszają się na darmowe, bezpłatne badania 
mammograficzne w Lubinie. Panie od 50 do 69 roku życia niezależnie od miejsca 
zamieszkania mogą skorzystać z takiej kontroli w ramach dofinansowanego projektu 
ministerialnego, który realizowany jest w MCZ S.A w Lubinie.

r e k l a m a



www.lubinextra.pl  •  22 lutego 2017 r.     11sport

KGHM Zagłębie Lubin 
zainaugurowało rundę 
wiosenną sezonu Lotto 
Ekstraklasy 2016/17 
wygraną i pierwszymi 
3 punktami. Miedziowi 
pokonali Arkę Gdynia 
1:0, ale gdyby sędzia 
nie podyktował rzutu 
karnego dla KGHM 
Zagłębie Lubin, 
mecz skończyłby się 
bezbramkowo. 

Pierwsze zmagania piłkarzy 
KGHM Zagłębie Lubin na 
murawie w ramach wiosennej 
rundy nie przysporzyły kibicom 
wielu emocji. Zwycięstwo uda-
ło się osiągnąć dzięki rzutowi 
karnemu. Szansę wykorzystał 
w 55 minucie Filip Starzyński 
dając Miedziowym prowadzenie. 
Niedociągnięcia i brak rozpędu 
zauważył również trener Piotr 
Stokowiec. – Niezmiernie się 
cieszę z takiego wejścia w nową 
rundę. Po dwóch miesiącach 
bez meczu wchodzimy z trzema 
punktami i myślę, że styl był nie 
najgorszy, choć na pewno pozosta-

wiający jakąś rezerwę jeśli chodzi 
o szybkość grania. Myślę, że do tej 
bramki byliśmy stroną dominują-
cą i trochę w końcówce oddaliśmy 
pole, ale to z różnych powodów. 
Dzisiaj niektórzy zawodnicy 
byli nieswoi – np. Kubicki, który 
jest po kontuzji. Dokładniej grał 
Starzyński, ale myślę, że cała 
drużyna stanęła na wysokości 
zadania. Takie odnoszę wrażenie, 
być może subiektywne, że jednak 
o tę bramkę byliśmy lepsi w koń-

cówce. Arka pokazała się z bardzo 
dobrej strony. Przycisnęła nas, 
ale udało się zachować czyste 
konto. Cieszę się przede wszyst-
kim z trzech punktów i myślę, 
że nasza gra będzie nabierała 
jeszcze przyspieszenia – mówił 
szkoleniowiec KGHM Zagłębie 
Lubin. 
Kolejne spotkanie Miedziowi ro-
zegrają z Wisłą Płock już za 5 dni. 
Tymczasem 3 marca lubinianie 
podejmą u siebie Legię Warszawa. 

Turniej odbywał się w malowni-
czym miejscu, tuż pod harracho-
vską skocznią narciarską. Boisko 
było usytuowane tak, że rozgrywki 
z zaciekawieniem śledzili wszyscy 
narciarze i snowboardziści wjeż-
dżający wyciągiem na szczyt! Po 
pewnym czasie przełożyło się to 
na tłumy kibiców wokół band pod-
czas rozgrywek naszej drużyny. 
Dopingowali nas głównie Polacy, 
ale także Czesi i Niemcy.
Polki w drodze do finału pokonały 
Sparta Praha 7 do 3. W drugim 
pojedynku Miedziowym przyszło 
zmierzyć się z drużyną z Vrlchabi, 
z którą lubinianki wygrały 5 do 2. 
Dzięki temu Polki wyszły z grupy 
z 1. miejsca.
W fazie finałowej Miedziowe 
spotkały się z gospodyniami – 
Tatrą Harrachov. Po zaciętym 
boju lubinianki odniosły zasłużone 
zwycięstwo przykładając Czesz-
kom aż 6 razy, podczas gdy rywalki 
zameldowały się w polu przyłożeń 
Polek tylko czterokrotnie.
Układ tabeli sprawił, ze w meczu 

o 1. miejsce Miedziowe spotkały 
się z drużyną RC Sědlcany. Za-
równo Polki jak i Czeszki miały 
niesamowite parcie na zwycięstwo! 
Ostatecznie pojedynek zakończył 
się wynikiem 7 do 2 dla drużyny 
z Czech, więc lubinianki sięgnęły 
po srebro.
Debiut w barwach Miedziowych 
Lubin zaliczyły Katarzyna Pie-
czarska i Diana Forster, które miały 
okazję przyłożyć w Czechach 

swoje pierwsze punkty.
– Dla całej drużyny było to zu-
pełnie nowe doświadczenie, więc 
tym bardziej cieszy nas zdobycie 
drugiego miejsca! Obiecałyśmy 
podium naszym kibicom. Nie było 
lekko, ale nie zawiodłyśmy. To 
nasz pierwszy puchar w tym roku 
i z pewnością nie ostatni – zapew-
nia zawodniczka Miedziowych, 
Marcelina Falkiewicz.

 � inf./fot. Miedziowe Rugby Lubin

Miedziowe Lubin na podium Snow Rugby Harrachov 2017
Są pierwsze wiosenne punkty

2. miejsce lubinianek
Lubińskie rugbystki z międzynarodowego turnieju Snow Rugby Harrachov 
2017 wróciły do Polski z 2. miejscem.- Uważamy to za spory sukces, ponieważ 
warunki były bardzo ciężkie, a przyszło nam się zmierzyć z pięcioma 
drużynami, które na co dzień występują w najwyższej lidze rozgrywkowej 
w Czechach – przyznaje kapitan Miedziowych, Patrycja Sierżanowska.
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sąsiadu-
je z

Brazylią
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Baran 21.03- 20.04
Ogranicz się do planowania oraz życiowych porządków. Na 
stare problemy spójrz ze zdrowym dystansem. W środku 
tygodnia emocje mogą sięgnąć zenitu. Nie rób głupstw! Jeśli 
miejsce obok ciebie jest puste, wykorzystaj swoją szansę by 
samotność zamienić w miłość. 

Byk 21.04-21.05
To odpowiedni moment na rozwiązania trudnych spraw, 
nadania biegu planom finansowym lub dokonania korzystnej 
zmiany zawodowych planów. Przenikliwość osądów oraz pełne 
energii podejście do sprawy gwarantują ci sukces. Możliwa 
podróż. W stałych związkach dobre porozumienie. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Twoje atuty to spory wdzięk, zwiększona lekkość bytu oraz 
umiejętność prowadzenia konstruktywnego dialogu. Możesz 
teraz obronić swoje racje, przedstawić punkt widzenia na 
szerszym forum. Planujesz zakupy ubrań? Zrób je teraz! W 
miłości również szansa. Kreśląc plany na przyszłość bierz pod 
uwagę przede wszystkim pozytywne zakończenia.

Rak 21.06-22.07
Niczego nie przyspieszaj i poczekaj na rozwój sytuacji. 
Wyhamuj także rozpęd, z jakim pozbywasz się gotówki. W 
środku tygodnia bądź ostrożny. W sytuacjach, w których 
robiłeś dobrą minę do złej gry nie da się już dłużej zachować 
pozorów. Naucz się cieszyć tym, co masz. Wkrótce przyjdzie 
pora na więcej. 

Lew 23.07-22.08
Szare komórki pracują pełną parą! Warto to jakoś wykorzystać. 
Będziesz w stanie rozsupłać każdy problem, zachowując 
otwartość i pozytywne nastawienie. W pracy pojawi się jakaś 
szansa. W miłości barometr wskazuje ładną pogodę. Im mocniej 
zaufasz sobie, tym lepiej będzie ci się wiodło. 

Panna 23.08-22.09
Szybko załatw zaległe sprawy, zrób gruntowne porządki i 
zrób miejsce w swoim życiu, by mogły się pojawić całkiem 
nowe wątki. Możesz liczyć na łut szczęścia, więc spróbuj 
złapać w locie jakąś szansę. Również w sercowych kwestiach. 
Masz szansę na duże sukcesy, a także na skuteczne pokonanie 
przeszkód, które dokuczają ci od pewnego czasu. 

Waga 23.09-23.10
Plany powinny realizować się gładko. Jeśli nastawisz falę 
na pozytywne emocje, odnajdziesz niejeden powód do tego, 
by się cieszyć. Związki ze stażem doczekają się powtórki z 
marzeń. Samotny? Twój zmysłowy urok wywoła poruszenie. 
Jednak uwaga! W waszym życiu też może się coś zagmatwać.

Skorpion 24.10-21.11
Nawet jeśli w twoim życiu jest teraz wiele ważnych wątków, 
nie ma obawy, że się w nich pogubisz. Wystarczy nakreślić 
czytelny plan. Słońce pobudza cię do działania i ułatwia kon-
takty z ludźmi. Jeśli chcesz zdobyć lepszą pozycję zawodową, 
wyjdź z cienia fałszywej skromności. Jeśli zaś pragniesz stać się 
obiektem czyjegoś zachwytu, ty także wyrażaj swoje uczucia. 

Strzelec 22.11-21.12
Będziesz pełen pozytywnej energii. Dobre wyczucie sytuacji 
oraz refleks pozwolą ci podejmować śmiałe i trafne decyzje. To 
dobry czas na dokonanie ważnego wyboru, a nawet zrobienie 
czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiłeś. Świetny moment na 
remanent w szafie. Na horyzoncie widać miłość. 

Koziorożec 22.12-19.01
W finansach tydzień zapowiada się korzystnie. Trochę 
zaangażowania i jakieś wlokące się sprawy okażą się mniej 
skomplikowane niż się wydawało. Łatwiej dostrzeżesz też 
urodę i machniesz ręką na drobiazgi. Niewiele trzeba, żeby 
połączyć przyjemne z pożytecznym. Praca wcale nie musi 
być nudna. 

Wodnik 20.01-18.02
Przed tobą tydzień bardzo pomyślny na realizację planów 
zawodowych i osobistych. Możesz liczyć na życzliwe kontakty 
z otoczeniem, umiejętności dyskutowania oraz przedstawiania 
swoich projektów w interesujący sposób. Życie we dwoje 
znowu wyda ci się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Ryby 19.02-20.03
Przemyśl to i owo i zdecyduj na czym ci zależy. Finanase 
również wymagają sprytnych posunięć. Niech twoje wydatki 
nie przewyższają wpływów. W miłości masz czas do namysłu. 
Szczególnie nieudane związki wymagają chwili zastanowienia. 
Receptą na sukces jest dobra ocena sytuacji. Jesteś do tego 
zdolny. 

horoskop

krzyżówka

rozrywka


