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Kolejny
skandal
z dziurą

Kolesiowski 
układ, korupcja, 
wywieranie nacisku 
na wykonawcę 
modernizacji rynku, 
brak porozumienia 
– czy to faktycznie 
ma miejsce 
w Lubinie? 

Wykonawca:
ta dziura jest

dziurą przeklętą
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*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat

Obie panie twierdzą, 
że wjechały na 
zielonym. Niestety 
nie ma świadków, 
a kamera w hyundaiu 
nie działała. Sprawa 
zakończy się w sądzie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 
około godz. 17.30 (16.07.) na 
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II 
i Gwarków. Kierująca hyundaiem 
kobieta wjechała na skrzyżowanie 
od strony Ustronia IV. W tym mo-
mencie na skrzyżowanie wjechała 
również kierująca volkswagenem 

up. Razem z nią w samochodzie 
było dziecko. Volkswagen został 
uderzony w bok.
W całym zdarzeniu nikomu 
nic się nie stało, choć kierująca 
hyundaiem trafiła do szpitala na 
badania. Na drodze do godziny 

20 występowało utrudnienie 
w ruchu. Kierujące nie doszły ze 
sobą do porozumienia. Wspólnego 
mianownika nie znaleźli również 
policjanci. Kolizją zajmie się sąd, 
gdyż obie kierujące twierdziły, że 
wjechały na zielonym.

Zagapiła się i wjechała 
na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle. 
Trafiła do szpitala.

Do zderzenia mazdy z chevro-
letem doszło przed południem 
(13.07). Zielona mazda jechała 
ul. Kościuszki w kierunku ul. 
Skłodowskiej. Pojazd wjechał na 
skrzyżowanie z ul. Armii Krajo-
wej na czerwonym świetle. Został 
uderzony w bok przez chevroleta. 
– Nie wiem, czy się zagapiła, 

czy gadała przez telefon – mówił 
kierowca z chevroleta.
Mazdę po uderzeniu obróciło 
w przeciwnym do jazdy kierunku. 
Kiedy doszło do zderzenia, ul. 
Kościuszki jechał akurat strażak 

z lubińskiej PSP. Natychmiast 
udzielił pierwszej pomocy po-
szkodowanym. Po chwili dotarła 
policja i pogotowie ratunkowe. 
Kobieta z mazdy trafiła do szpita-
la na szczegółowe badania.

Rozbity samochód, 
ale wszyscy cali, choć 
ford wylądował na 
dachu. Tak zakończyło 
się wyprzedzanie 
na skrzyżowaniu na 
drodze do Ścnawy.

W tym miejscu codziennie dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji. Mowa 
o drodze K-36 Lubin-Ścinawa i skrzy-
żowaniu Kłopotów/Księginice. W pią-
tek (7.07) około godziny 17 w kierunku 
Ścinawy jechał m.in. volkswagen 
golf kombi i ford ka. Kierowca forda 
zdecydował się na wyprzedzanie 
jadącego przed nim volkswagena. 

Było to tuż prze skrzyżowaniem. 
Kierowca golfa zdecydował się na 
skręt w lewo w kierunku Księginic. 
Ford ka z pasażerką i chłopczykiem 
wpadł w poślizg i wylądował na 
dachu w przydrożnym rowie. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. 
Jedynym uszkodzonym pojazdem 
był ford.

Kto wjechał na czerwonym?

Zagapiła się

Wyprzedzanie i dachowanie
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Fundacja Brata Alberta świętowała
Występy na scenie, 
pełne śpiewu 
i scenek budzących 
ogromne wzruszenie 
zaprezentowali w WTZ 
Przytulisko w Lubinie 
podopieczni Warsztatów, 
ich opiekunowie 
i najbliżsi. Świętowano 
nie tylko z okazji Dni 
Brata Alberta, ale też 
jubileuszu – Fundacja 
brata Alberta obchodzi 
bowiem 30 – lecie, a filia 
w Lubinie 25 – lat. 

Po 25 latach Fundacja Brata Alberta 
w Lubinie ma już 2 placówki. W całej 
Polsce jest obecnie 33 filie Fundacji. 
– Spośród naszych 33 placówek 
mamy tylko trzy domy stałego 
pobytu. Teraz dla osób z Lubina 
i Wrocławia przymierzamy się do 
budowy stałego domu w Wołowie. 
Jest to darowizna prywatna i mamy 
zamiar tam budować dom, bardzo 
ładnie położony, w warunkach takich 
szalenie ekologicznych, związanych 
z przyrodą. Oczywiście to jest trudne 

zadanie, ale rozumiem rodziców, 
że dla nich to jest sprawa numer, 
bo tak było też na początku kiedy 
rodzice nas pytali – jest terapia, są 
obozy, katechizacja, ale co będzie 
dalej po mojej śmierci, co się sta-
nie z tym dzieckiem. Tu fundacja 
odpowiada na konkretną potrzebę. 

Mam nadzieje, że już w przyszłym 
roku zaczniemy budowę w Wołowie, 
a to jest zaledwie 30 kilometrów od 
Lubina, oczywiście to jest wtedy 
dom otwarty, dla całego Dolnego 
Śląska – mówił ks. Tadeusz Isa-
kowicz – Zaleski, prezes Fundacji 
Brata Alberta. 

Na uroczystość do siedziby WTZ 
Przytulisko zawitali goście nie 
tylko z Lubina i okolic. Przybył 
również biskup z diecezji legnic-
kiej Marek Mendyk, który został 
wyróżniony nadaniem okoliczno-
ściowego medalu. 

 � (red)
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na reklamę
kosztuje 

40 zł netto
kontakt 603 914 338

Malowanie ścian, 
wymiana podłóg 
i dostosowanie 
obiektu do przepisów 
przeciwpożarowych 
– to zadania, które 
wykonywane są obecnie 
w kupionym przez Gminę 
Lubin budynku przy 
ul. Księcia Ludwika I 6. 
Od 1 września 2017 r. 
mieścić się tam będzie 
Gminne Gimnazjum, 
a już teraz funkcjonuje 
tam sekretariat szkoły.

Sześć przestronnych i słonecz-
nych sal lekcyjnych o powierzchni 
60 – 70 m kw. każda, szerokie 
korytarze i wygodne zaplecze dla 
grona pedagogicznego i pracow-

ników szkoły. Gimnazjum zajmie 
całe II piętro budynku.
– Obiekt jest w dobrym stanie 
technicznym, ale wymaga od-
świeżenia. Niezbędne jest także 
dostosowanie go do obowiązu-
jących przepisów przeciwpoża-
rowych, jak również wymiana 
posadzek na tzw. wykładziny 
obiektowe – tłumaczy Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.
Koszt prac modernizacyjnych 
oszacowany został na 290 tys. zł.
Decyzja o zakupie budynku przy 
ul. Księcia Ludwika I zapadła 
po tym, jak miasto Lubin wy-
powiedziało Gminnemu Gim-
nazjum umowę na dzierżawę 
pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 
przy ul. Szpakowej. Rozważane 
były możliwości dzierżawy 

budynku na potrzeby wygasza-
nego Gimnazjum, jednak koszty 
przystosowania pomieszczeń do 
celów oświatowych były bardzo 
wysokie.
W nowym obiekcie, oprócz 
gimnazjum, docelowo mają się 
mieścić także Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin oraz Punkt Obsługi Klienta 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin. Nie-
wykluczone, że po wygaszeniu 
gimnazjum powstanie tam rów-
nież gminne przedszkole.
Nieruchomość tworzą budynek 
o powierzchni 3 tys. 465 metrów 
kwadratowych oraz przyległy do 
niego parking.

 � inf/fot: ug.lubin.plKGHM Polska Miedź 
S.A. oraz Uniwersytet 
Łódzki rozpoczynają 
współpracę naukowo – 
badawczą oraz działalność 
dydaktyczną i rozwojową. 

Współdziałanie na styku nauki 
i dobrych praktyk to pewność 
skutecznego połączenia wiedzy 
i gromadzonych latami doświad-
czeń. List intencyjny inicjujący 
współpracę podpisali w Warszawie 
Radosław Domagalski – Łabędzki, 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A. oraz prof. dr hab. An-
toni Różalski, rektor Uniwersytetu 
Łódzkiego. Podpisane porozumie-
nie pomiędzy uczelnią a spółką 
jest zapowiedzią powołania 
w przyszłości wspólnych zespo-
łów badawczych, dedykowanych 
tematyce istotnej dla obu stron.
W ramach współpracy naukowcy 

zajmą się m.in. rekultywacją 
terenów zdegradowanych przez 
przemysł czy analizą sytuacji 
w Azji ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli Chin w gospodarce 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
KGHM to liczący się na scenie 
międzynarodowej eksporter do 
Chin, który odpowiada za ponad 
połowę wartości polskiego eks-
portu do Państwa Środka.
Dla KGHM jest to przede wszyst-
kim szansa pozyskania wiedzy, 
którą dysponuje jeden z wiodących 
polskich uniwersytetów - Uniwer-
sytet Łódzki. 
KGHM jest otwarty na współpracę 
z uczelniami wyższymi. Mamy 
świadomość obopólnych korzyści 
z niej płynących. W jej efekcie 
realizowane są przedsięwzięcia 
korzystne nie tylko z punktu wi-
dzenia przedsiębiorstwa, ale także 
wartościowe społecznie. - mówi 

Radosław Domagalski – Łabędzki, 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.
Dla Uniwersytetu Łódzkiego 
bardzo istotna jest współpraca 
uczelni z otoczeniem zewnętrz-
nym, zwłaszcza liderami polskiego 
i zagranicznego biznesu. Wyraża 
się to chociażby w tworzeniu 
nowych kierunków studiów czy 
poszukiwaniu partnerów wśród 
przedsiębiorstw.
KGHM Polska Miedź będzie wyko-
rzystywała nasz potencjał badaw-
czy, zlecając naszym laboratoriom, 
katedrom, zespołom badawczym 
przygotowywanie określonych 
analiz i ekspertyz. - mówi prof. 
dr hab. Antoni Różalski, rektor 
Uniwersytetu Łódzkiego.
Podpisana deklaracja współpra-
cy to kolejny wyraz wspólnego 
dążenia sektora biznesu i świata 
akademickiego do poszukiwania 
nowych rozwiązań korzystnych dla 
nauki i przemysłu, a w ślad za tym 
gospodarki i jej zrównoważonego 
rozwoju.
Portfolio współpracy KGHM 
Polska Miedź S.A. z uczelniami 
wyższymi jest starannie dobierane, 
a wola współdziałania i aktyw-
ności w strefie akademickiej 
odgrywa szczególną rolę. Wiedza 
i doświadczenie załogi stanowią 
najcenniejszy kapitał globalnego 
dziś koncernu, gromadzony już 
od ponad 55 lat.
KGHM współpracuje z osiem-
nastoma uczelniami wyższymi 
w Polsce, angażując się w prace 
badawczo – rozwojowe, a także 
działalność dydaktyczną.

 � (KGHM)

Celem jest nowoczesność i rozwój
Remont nowym
gminnym gimnazjumBędą współpracować
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Firma w najbliższych 5 latach 
zainwestuje 10 mld złotych 
w projekty rozwojowe i inwe-
stycyjne. W celu usprawnienia 
zarządzania i zwiększenia 
efektywności biznesowej pod 
koniec tego roku Grupa Kapi-
tałowa zostanie przekształcona 
w holding. 
Polska Miedź będzie się angażo-
wać w programy rządowe o du-
żym potencjale rozwojowym, 
m.in start-upy czy reformę 
szkolnictwa zawodowego. Także 
polityka społecznej odpowie-
dzialności będzie kompasem 
podejmowanych przez KGHM 
działań. Włączenie spółki 
w pomoc repatriantom z Ka-
zachstanu jest tego dowodem.
Zanim doszło do wielkiego 
debiutu, KGHM przebył bez-
precedensową transformację 
od przedsiębiorstwa funkcjonu-
jącego w gospodarce centralnie 
planowanej do rentownej firmy 
działającej w warunkach wolno-
rynkowych. Proces restruktury-
zacji obejmujący reorganizację 
przedsiębiorstwa (organizacja 
sprzedaży produktów, obniżanie 
kosztów produkcji, rozszerzanie 
portfolio produktów firmy - 
srebro, złoto, platynowce, ale 
i sól kamienna, dywersyfikacja 
działalności) trwał od początku 
lat 90-tych.
5 czerwca 1997 roku Komisja 
Papierów Wartościowych pod-
jęła decyzję o dopuszczeniu 
do publicznego obrotu 200 
mln akcji zwykłych serii KGHM 

Polska Miedź S.A. o wartości 
nominalnej 10 zł.
Z 200 mln akcji dopuszczonych do 
obrotu do sprzedaży w ramach 
oferty publicznej trafiło 65,7 mln, 
30 mln na rynek krajowy, a reszta 
w formie kwitów depozytowych 
miała trafić na giełdę w Londynie. 
W rękach Skarbu Państwa pozo-

stało 134,3 mln walorów, z czego 
30 mln przeznaczonych było 
nieodpłatnie dla pracowników 
firmy. Inwestorom indywidual-
nym akcje zaoferowano po 19 zł, 
a instytucjonalnym po 21 zł. Tuż 
przed otwarciem sesji kurs akcji 
wzrósł o 23,7% w stosunku do ceny 
zakupu inwestorów indywidual-

nych i wyniósł 23,50 zł. 12.06.2017 
płacono za akcję 111 zł.
W ciągu 20 lat KGHM Polska 
Miedź S.A. wypłaciła swoim 
akcjonariuszom 24 mld PLN 
w formie dywidend.
Tuż przed wejściem na giełdę, 
na początku 1997 r. firma za-
trudniała ponad 23 tys. osób, 

produkowała 420 tys. ton miedzi 
rocznie, 950 ton srebra, 519 kg 
złota oraz m.in. 441 tys. ton 
kwasu siarkowego, 12,5 tys. ton 
ołowiu surowego, niemal 70 tys. 
kg selenu technicznego, 131 tys. 
ton soli kamiennej, 75 tys. ton 
anhydrytu oraz 39 kg platyny 
i 27 kg palladu.

Dziś KGHM Polska Miedź S.A za-
trudnia 18 266 tys. osób, a cała 
Grupa Kapitałowa liczy 33 370 
pracowników. Roczna produkcja 
miedzi płatnej (677 tys. ton na 
koniec 2016 roku) sytuuje Spółkę 
na 6-tym miejscu, produkcja 
srebra w ilości 38,8 mln uncji 
daje trzecie miejsce na świecie. 
W ciągu 20 lat produkcja miedzi 
płatnej wzrosła o 59%, a srebra 
o 29%. Spółka zanotowała pię-
ciokrotny wzrost przychodów 
ze sprzedaży, wartość naszych 
aktywów wzrosła ponad siedem 
razy, kapitał własny ponad czte-
rokrotnie, a zysk netto ponad 
osiem razy.
Spółka posiada zdywersyfiko-
wane geograficznie aktywa na 
trzech kontynentach, w stabil-
nych politycznie krajach, z dłu-
gim horyzontem produkcyjnym.
Dwie dekady obecności KGHM 
Polska Miedź na warszawskim 
parkiecie potwierdzają i umac-
niają stabilną pozycję Spółki. 
Jesteśmy jedną z największych 
spółek giełdowych, strategicz-
nym podmiotem na gospodar-
czej mapie Polski, liczącym się 
w świecie producentem miedzi 
i srebra. Czujemy dumę z osią-
gnięć, ale też odpowiedzialność 
za dalszy ambitny i rozważny 
rozwój Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A. Oby nasze no-
towania na GPW w następnych 
dziesięcioleciach ten rozwój 
potwierdziły – podkreśla prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Radosław Domagalski-Łabędzki.

Na otwarcie jedna z 200 mln akcji kosztowała 23,50 zł, dzisiaj kosztuje około 110 zł

KGHM – dwie dekady na giełdzie

To był debiut z nadzieją, 
że czeka nas okres stabili-
zacji i budowy siły spółki. 
I nie zawiedliśmy naszych 
akcjonariuszy. Dzięki zaan-
gażowaniu pracowników, 
którzy są naszym najwięk-
szym kapitałem będziemy 
dążyć do tego, by przez 
kolejne dziesięciolecia 
być wizytówką polskiej 
gospodarki - powiedział 
Radosław Domagalski – 
Łabędzki, prezes zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

Z 200 mln akcji dopusz-
czonych do obrotu do 
sprzedaży w ramach 
oferty publicznej trafiło 
65,7 mln, 30 mln na rynek 
krajowy, a reszta w formie 
kwitów depozytowych 
miała trafić na giełdę 
w Londynie. W rękach 
Skarbu Państwa pozostało 
134,3 mln walorów, z cze-
go 30 mln przeznaczonych 
było nieodpłatnie dla 
pracowników firmy. 

Dwadzieścia lat temu, 10 lipca 1997 akcje spółki KGHM Polska Miedź zadebiutowały na GPW.
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Miało być tak pięknie 
i wreszcie tak jak tego 
chcieli mieszkańcy. 

Tymczasem z rynkiem znowu 
są problemy. Zanosi się na ko-
lejny skandal z dziurą w rynku. 
„Skończmy z tą wioską” mówił 
13 lat temu prezydent Robert 
Raczyński zapowiadając galerię 
handlową w Rynku. Inwesty-
cyjna ściema z galerią trwała 10 
lat. Teraz jest kolejna awantura: 
wykonawca opuścił plac budowy 
modernizowanego na deptak rynku 
wskazując, że powodami jest brak 
kontaktu z miastem, kolesiowski 
układ. Do tego padają zarzuty 
o podejrzeniu korupcji...
Przedstawiciele wykonawcy 
remontu rynku nie kryją wzbu-
rzenia i żalu. Na spotkaniu 
przy dziurze w rynku mówili 

o problemach związanych z in-
westycją. Większy niż w przy-
gotowywanych przez miasto 
dokumentach wykop, wydaje się 
być tylko wierzchołkiem góry 
lodowej. Jeżeli prawdą jest co 

mówi wykonawca modernizacji 
rynku w Lubinie, miasto czeka 
największy skandal od początku 
lat 90, gdyż skandal ten może 
zakończyć się prokuratorskim 
dochodzeniem, które wykaże, czy 

w mieście jest jakiś korupcyjny 
układ związany z władzami, czy 
też nie. Na razie są to tylko słowa 
wykonawcy modernizacji rynku.
- Nie powinniśmy być w Lubinie. 
Nie powinniśmy robić tego ryn-
ku, bo ta robota przeznaczona by-
ła dla kolesi – mówi bez ogródek 
Piotr Duda, pełnomocnik Grupy 
Budowlanej PSS, która wygrała 
przetarg na modernizację rynku.
Z jego relacji wynika, że proble-
my były od początku. Wydaje się, 
że największym to brak kontaktu 
z inwestorem, czyli prezydencką 
administracją, jak i samym prezy-
dentem, kiedy sytuacja na placu 
budowy wymagała szybkiej reak-
cji. Prezydent nie znalazł czasu 
aby spotkać się z wykonawcą. 
- Tutaj nie ma odpowiedzialnych 
ludzi, którzy chcieliby, żeby ta 

inwestycja została zakończona. 
Na pewno nie zawahamy się zło-
żyć doniesienia do prokuratury 
- mamy podejrzenia korupcyjne. 
Może na niektóre aspekty nie 
mamy wystarczających dowo-
dów, ale tym powinny zająć się 
odpowiednie służby.
Od początku historii dziury 
w rynku, a w zasadzie po dwóch 
latach od ogłoszenia, że będzie 
stała tu galeria, z dziurą są ciągłe 
problemy. Ówczesny inwestor 
najpierw miał problem z wyglą-
dem planowanego do posadowie-

nia budynku galerii – obrazowały 
to słynne już słowa konserwatora 
zabytków, który mówił, że „psiej 
budy nie pozwoli postawić koło 
Ratusza”. Potem pojawił się kło-
pot ze sprzeciwem mieszańców 
co do podziemnego parkingu, aż 
doszło do kompromisu z konser-
watorem Niestety choć przygoto-
wano projekty spółka z udziałem 
miasta i prywatnego inwestora 
mająca stawiać galerię nie po-
trafiła prawidłowo przygotować 
dokumentów do pozwolenia na 
budowę. Starostwo kilkakrotnie 

Wykonawca:

ta dziura jest dziurą przeklętą

Kolejny skandal
z dziurą w rynku

Kolesiowski układ, korupcja, wywieranie nacisku na wykonawcę 
modernizacji rynku, brak porozumienia – czy to faktycznie ma miejsce 
w Lubinie? Wierzyć się nie chce, ale wykonawca nie przebiera w słowach 
pod adresem prezydenckich urzędników wskazując ich z imienia 
i nazwiska. 
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Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy 
przedmiotowego zadania zawarto umowę o roboty z terminem 
realizacji inwestycji do 10.07.2017 roku. Od samego początku 
wykonawca stwarzał problemy m.in. w zakresie ustanowienia przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura 
WUOZ w Legnicy) kierownika robót archeologicznych. Wykonawca 
zaproponował zatrudnienie wskazanego przez siebie archeologa, do 
czego po zmianie decyzji ww. Konserwatora, Gmina Miejska Lubin 
się przychyliła.
Również nie obyło się bez problemów przy realizacji robót ziemnych 
gdzie z projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta wyni-
kało, że do wykonania wykopów jest łącznie 6.593 m3 (4383+810+1400) 
a do wymiany gruntu 1.400 m3. W rezultacie prowadzonych robót 
rzeczywista ich ilość wynosi odpowiednio o ok. 4.300 m3 i 7.800 m3 
więcej. Zwiększony w tym zakresie zakres robót zostanie rozliczony 
w oparciu o inwentaryzację i w zależności od jej wyników, uregulowany 
zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami z Wykonawcą.
Od początku trwania umowy wykonawca uporczywie przedstawiał do 
zatwierdzenia materiały (w tym materiał kamienny na płyty, kostki 
i obrzeża) niezgodne z dokumentacją projektową, przetargową oraz 
niezgodne z ofertą wykonawcy, których Gmina Miejska Lubin nie 
mogła zaakceptować. Na tym etapie inwestycji muszą być stosowane 
wyłącznie materiały wykazane w ofercie wykonawcy i dokumentacji 
inwestycji. Wykonawca posiadał uprawnienia do zaproponowania 
Inwestorowi rozwiązań/materiałów innych niż opisane w dokumentacji 
przetargowej, jednakże mógł to robić wyłącznie na etapie przygo-
towywania oferty w czasie przetargu a nie w czasie wykonywania 
prac budowlanych. 
Już w dniu okazania Gminie Miejskiej Lubin materiałów kamiennych 
przez Wykonawcę stwierdzono, że nie odpowiadają one złożonej 
przez wykonawcę ofercie na podstawie Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ze względu na barwę oraz 
strukturę). Z tego też powodu przekazano materiały, zgodnie z zawartą 
umową, do badań przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 
Filia Wrocław, którego wyniki badań wykazały i potwierdziły nasze 
spostrzeżenia co do jakości badanego materiału. Materiał przedłożony 
do badań nie spełniał dodatkowo założonych w ofercie wykonawcy 
parametrów wytrzymałościowych (ściskanie, zginanie) a także 
zadeklarowanej odporności na ścieranie. Badanie przeprowadzone 
powtórnie na nowych próbkach potwierdziły wcześniejsze wyniki 
oraz dodatkowo wykazało przebarwienia w kolorze żółtym na jednej 
z próbek.
Na wniosek wykonawcy Gmina Miejska Lubin chciała rozpatrzyć 
wniosek o przedłużenie terminu realizacji inwestycji ustalając, 
w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy, termin spotkania na 
dzień 10.07.2017 r. z pełnomocnikiem wykonawcy. Pełnomocnik 
na umówione spotkanie się nie stawił. Złożone zostało natomiast 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę. 
W związku z powyższym w ocenie Gminy Miejskiej Lubin dalsza 
kontynuacja inwestycji z tym wykonawcą, który nie wyraża woli 
dalszej współpracy, nie dotrzymuje zobowiązań wynikających ze 
złożonej przez niego oferty, nie dawała gwarancji realizacji zadania. 
Z tego też powodu odstąpiono od umowy zapewniając sobie prawo do 
odszkodowania z tytułu nienależytej realizacji kontraktu. 
Zadaniem miejskich urzędników jest dbanie o dobro miasta i prowa-
dzenie inwestycji zgodnie z prawem, sztuką budowlaną i interesem 
mieszkańców. Zarówno Ryszard Dąbrowski jak i Zdzisław Przepiórski 
wraz z zespołem inspektorów nadzoru Urzędu Miejskiego w Lubinie 
nadzorowali i koordynowali najważniejsze inwestycje (między innymi 
„Południowa obwodnica Miasta Lubina”, „mała obwodnica”, czy też 
ostatnio realizowana przebudowa ul. 1-go Maja i Bema) i nigdy nie 
pojawiły się zastrzeżenia do ich pracy. Nasi pracownicy wykazują 
w tym zakresie zawsze najwyższy profesjonalizm.

 �Rzecznik Prasowy Prezydenta 
J. Mamiński

Wykonawca:

ta dziura jest dziurą przeklętą

Kolejny skandal
z dziurą w rynku

odmawiało wydania pozwolenia. Wtedy 
prezydent zmienił taktykę wskazując, że 
to polityczne władze w powiecie hamują 
budowę. W dziurze pojawiły się bilbordy 
z wizerunkami władz powiatu i napisami, 
że to one odpowiadają za dziurę w rynku. 
Kiedy ekipa z Lubin 2006 wygrała wybory 
i wzięła we władanie powiat okazało się, 
że również poplecznicy Raczyńskiego 
...odmówili wydania pozwolenia na bu-
dowę. Pozwolenie na budowę pojawiło 
się dopiero w 2014 roku, ale poza ogro-
dzeniem terenu postawieniem kibla i budy 
kierownika żadne roboty nie ruszyły, choć 
na tablicy informacyjnej było wyraźnie 
napisane że galeria będzie gotowa w 2016 

roku. Jak jest wszyscy widzieli...
Sprawa rynku ucichła znowu na jakiś na 
początku tego roku zapowiedziano, że 
rynek zamieni się w deptak z ławeczkami. 
Dotychczasowego właściciela nierucho-
mości wywłaszczono pod pretekstem 
budowy drogi gminnej, czyli inwestycji 
celu publicznego. Uzgodniono projekt, któ-
ry miał nawiązywać do historii, wybrano 
firmę która miała wykonać modernizację. 
Po kilku tygodniach okazało się, że nad 
dziurą ciąży chyba jakieś fatum, albo 
przekleństwo. Wykonawca wypowiedział 
miastu umowę. Stało się to 10 lipca tuż 
po 8 rano. 
- Ta inwestycja nie miała kosztować 7 
mln zł, jak wynikało to z przetargu, ale 13 

milionów. Spotkała nas duża niesprawie-
dliwość – mówi Piotr Duda, pełnomocnik 
Grupy Budowlanej PSS. - Pokazano nam, 
jak się traktuje kogoś, kto jest spoza ukła-
du. Nie jesteśmy polityczni, nie jesteśmy 
z żadnego poręczenia. Nie będziemy ni-
kogo sponsorować, nie będziemy budować 
komuś tarasów w domu ani schodów 
czy parapetów. Nie przypuszczaliśmy, 
że taka była dla nas napisana historia 
w Lubinie. Nie będziemy się z nikim 
układać i nie poddamy się naciskom, które 
w tym mieście zostały na nas wywarte. 
Nasza firma nie będzie sponsorować 
żadnych opcji politycznych. Ta dziura 
jest dziurą przeklętą dla Lubina i mam 
nadzieję, że w tej dziurze całe zło zostanie 
pogrzebane. Nie pozwolimy sobie, by ktoś 
nas szantażował i szargał dobre imię naszej 
spółki – kończy wypowiedź Duda. Dodajmy, 
że w mieście niepodzielnie od 2002 roku 
rządzi Rober Raczyński ze wspierającym 
go Lubin 2006, a dzisiaj prezydent promuje 
też ekipę częściowo wywodzącą się z Lubin 
2006, a określaną mianem bezpartyjnych 
samorządowców, którzy chcą walczyć 
z partiami w samorządach. 
Spór między wykonawcą, a miastem 
niewątpliwie jest. Poza zarzutami pod 
adresem urzędników prezydenta, pojawia 
się kwestia zapłaty za dodatkowe prace. 
Wykonawca, czyli Grupa Budowlana 
Polskie Surowce Skalne szacuje, że spór 
dotyczy 2 mln zł. To co jest związane ze 
sporem ma być opisane w dokumentach, 
które otrzymywało miasto, a nie było 
odpowiedzi, lub odpowiadano z opóź-
nieniem, które nie sprzyjał terminarzowi 
inwestycji.
Wśród punktów spornych jest rodzaj 
kamienia, którym miał być wyłożony 
rynek. Inwestor, czyli miasto wskazy-
wało, że ma to być kamień ze Strzelina 
lub równoważny. Wykonawca wybrał 
kamień równoważny, czyli taki, który 
miał odpowiadać parametrom tego ze 
Strzelina. Wykonawca przekonuje, że ma 
na to ekspertyzy, że kamień jest zgodny 
ze specyfikacją, a miasto udowadnia, że 
kamień jest niewłaściwy. Wykonawca 
kwestionuje ekspertyzę miasta, którą 
miało wykonać nieakredytowane labo-
ratorium, które zajmuje się badaniami 
studzienek, rury czy kształtek z betonu 
i kruszyw, ale jak przekonuje wykonawca 
- nie ma akredytacji do badania kamienia 
naturalnego...
Sprawa najprawdopodobniej będzie 
miała ciąg dalszy, gdyż wykonawca 
zapowiedział złożenie doniesienia do 
prokuratury. Miasto jakby nie przejmuje 
się tym faktem zapowiada, że możliwy jest 
proces przeciwko wykonawcy związany 
z naruszeniem dobrego imienia miasta. 
Prezydencki urząd uważa, że nie ma sobie 
nic do zarzucenia, a to firma z Katowic 
nie potrafiła wywiązać się ze swoich 
obowiązków.
Miasto, poprzez rzecznika prezydenta 
wydało specjalne oświadczenie. Publi-
kujemy je w całości.

Informacja Gminy Miejskiej w Lubinie jako Inwestora 
na zadaniu Rewitalizacja Rynku w Lubinie o stanie jej 
realizacji oraz odstąpieniu od umowy na roboty budowlane 
zawarte z wykonawcą Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. 
Grupa Budowlana z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
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Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia jest w sieci szpitali NFZ

Nowy system PSZ objął
szpital MCZ w Lubinie 

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. wzięło udział w KGHM Kids Cup, czyli turnieju piłki nożnej 
dla dzieci organizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej Legnica we współpracy 
z KGHM Zagłębie Lubin, ogromnym wsparciu miedziowej spółki, Fundacji KGHM i firm z grupy 
kapitałowej. 18 czerwca MCZ S.A. w swoich namiotach poddawał bezpłatnym badaniom 
profilaktycznym dzieci i dorosłych.

Pod koniec czerwca Naro-
dowy Fundusz Zdrowia 
ogłosił sieć szpitali w całej 

Polsce. Podzielił je na sześć grup. 
Nowy system podstawowego szpi-
talnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ) przewi-
duje na samym Dolnym Śląsku 
45 placówek szpitalnych. Wśród 
nich w grupie II znajduje się szpital 
MCZ S.A. w Lubinie.
Nowa ustawa dotycząca sieci 
szpitali ma pomóc w uspraw-
nieniu organizacji udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej 
przez szpitale oraz przychodnie 
przyszpitalne. Nowe zasady 
mają ułatwić dostęp pacjentów 
do leczenia specjalistycznego 
w szpitalach oraz umożliwić lepsze 
zsynchronizowanie świadczeń 
szpitalnych i ambulatoryjnych. 
Nowe zasady ułatwią także za-
rządzanie szpitalami. - Oznacza 
to w moim odczuciu spokojniejsze 
gospodarowanie środkami. Nowy 
system budżetowy zapewni nam 
to, że będziemy mogli planować 
racjonalnie, gdyż budżet będziemy 
znali na rok z góry. Mam nadzieję, 
że nie będziemy musieli występo-
wać w procedurach konkursowych. 

- mówi Piotr Milczanowski, prezes 
zarządu MCZ S.A. w Lubinie. - Pod-
stawą do naliczania stałego ryczałtu 
na najbliższy okres finansowania 
będzie rok 2015. Z naszych wstęp-
nych obliczeń wynika, że trochę 
na tym zyskamy. 2015 był rokiem, 

kiedy wykonaliśmy dużo procedur. 
Jeżeli wszystkie zostaną wzięte pod 
uwagę, a tak ma to funkcjonować, to 
szpital Miedziowego Centrum Zdro-
wia na tym zyska – dodaje prezes 
Milczanowski - Te pieniądze, które 
otrzymamy ryczałtem będziemy 

otrzymywać na całość funkcjono-
wania naszej działalności i to naszą 
rolą będzie, żeby te pieniądze dobrze 
zagospodarować, żeby wiedzieć na 
co przeznaczyć i w których dziedzi-
nach mamy przeznaczyć w większej 
skali, a w których w mniejszej – 

dodaje Waldemar Sułek, wiceprezes 
zarządu MCZ S.A. i dyrektor ds. 
finansowych.
Zasady oparte na sieci szpitali mają 
zapewnić obok odpowiedniego po-
ziomu usług medycznych, ciągłość 
i stabilność finansowania szpitali.
Wpisanie szpitala do sieci PSZ ma 
być gwarancją, że NFZ zawrze 
z daną placówką umowę bez ko-
nieczności uczestniczenia w po-
stępowaniu konkursowym. Nowy 
system ma też pomóc w skróceniu 
kolejek na Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych i w izbach przyjęć. 
Te placówki z sieci, które mają SOR 
będą też miały przychodnie nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej.
W ramach PSZ określono sześć 
poziomów systemu zabezpieczenia 
świadczeń. Podstawą kwalifikacji 
szpitala do konkretnej grupy jest 
realizacja świadczeń zdrowotnych. 
Szpital MCZ znalazł się w drugiej 
grupie, w której placówki mają 
oddziały: chirurgii dziecięcej, pla-
stycznej, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, otorynolaryngo-
logii, reumatologii, kardiologii, 
neurologii, okulistyki oraz uro-
logii. W tej samej grupie szpitali 
stopnia II są też placówki: ZOZ 

w Kłodzku, Szpital „Latawiec” 
w Świdnicy, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy, Wie-
lospecjalistyczny szpital - SPZOZ 
w Zgorzelcu, Łużyckie Centrum 
Medyczne w Lubaniu i Dolnoślą-
skie Centrum Rehabilitacji w Ka-
miennej Górze. - To, że Miedziowe 
Centrum Zdrowia znalazło się 
w sieci, jest bardzo ważne, nie 
tylko z naszego punktu widzenia, 
ale z punktu widzenia miesz-
kańców Zagłębia Miedziowego. 
Wiedzieliśmy, że takie szpitale, 
jak ten w Głogowie, Legnicy czy 
RCZ w Lubinie znajdą się na liście 
od razu. Nie spodziewaliśmy się 
jednak, że MCZ znajdzie się na 
niej w pierwszym rzucie. Jest to 
olbrzymi sukces nie tylko dla nas, 
ale i dla Lubina. Myślę, że nie ma 
na Dolnym Śląsku takiego powiatu, 
w którym jedno miasto o takiej 
wielkości miałoby dwa szpitale 
będące w sieci. To ewenement na 
skalę Polski– dodaje Waldemar 
Sułek. - Warto wspomnieć, że 
MCZ S.A. jest jedynym na Dol-
nym Śląsku prywatnym szpitalem 
wielospecjalistycznym w sieci – 
dodaje Piotr Milczanowski, prezes 
zarządu MCZ S.A.

r e k l a m a
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Mieszkańcy Miroszowc 
walczyli o to od lat. 
GDDKiA wreszcie znalazła 
pieniądze na remont.

Na ten dzień mieszkańcy Miro-
szowic czekali od wielu, wielu 
lat. Pisali pisma, przekonywali 
parlamentarzystów, pukali 
gdzie się da i do kogo się da, 
aby tylko pomógł w rozwiąza-
niu problemu feralnego skrzy-
żowania dróg nr 3 i 36 i drogą 
gminną (ul. Miroszowicka) pod 
Castoroamą.
– Zabiegaliśmy wszędzie o mo-
dernizację tego skrzyżowania. 
Za poprzedniej kadencji mę-
czyliśmy parlamentarzystów 
z PO i pomogli zarezerwować 
pieniądze na projekt tej 
inwestycji. W tej kadencji 
parlamentu męczyliśmy posłów 
PiS i dzisiaj jest podpisana 
umowa z wykonawcą inwe-

stycji. Skrzyżowanie zostanie 
przebudowane i wyposażone 
w sygnalizację świetlną. 
Wreszcie! – mówi Barbara 
Skórzewska, radna gminy 
Lubin i zarazem mieszkanka 
Miroszowic.
Wiadomo, że mieszkańcy 
kilkakrotnie byli u posła 
PiS Krzysztofa Kubowa. Jak 
mówią, dzięki jego wsparciu 
pieniądze na remont znalazły 
się w tegorocznym budżecie, 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.
GDDKiA w ubiegłym tygodniu 
podpisała umowę na reali-
zacje przebudowy. Zadanie 
opisano pod hasłem poprawy 
bezpieczeństwa w ramach 
Programu Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych. Remont bę-
dzie kosztował ponad 4,5 mln 
zł. Zakres jest duży. Będzie 
obejmował przebudowę dodat-

kowych pasów do skrętu z dróg 
krajowych nr 3 i 36. Przebudo-
wane zostaną również wyspy 
rozdzielające pasy ruchu. Do 
tego dojdzie poszerzenie wlotu 
na skrzyżowanie z Miroszowic.
Łącznie przebudowa obejmie 
odcinek około 500 metrów 
dróg krajowych w obrębie 
skrzyżowania, a także około 
35 metrów drogi gminnej. Co 
najważniejsze skrzyżowanie 
zostanie wreszcie doposażone 
w sygnalizację świetlną, która 
usprawni przejazd przez to 
szalenie niebezpieczne miejsce.
Modernizacja potrwa 11 mie-
sięcy. Zakończy się najpóźniej 
w czerwcu przyszłego roku. 
Dodajmy, że jesienią przyszłe-
go w naszym regionie powinna 
zakończyć się największa 
w historii LGOM inwestycja 
drogowa – budowa drogi S-3.

 � (pit)

Skrzyżowanie pod Castoramą do remontu!

Cztery rozwiązania zgłoszone przez KGHM Polska Miedź S.A. zostały nagrodzone w konkursie Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego, organizowanym przez Radę 
Federacji SNT NOT ‘Zagłębia Miedziowego’. Tytuł Mistrza Techniki za rok 2016 otrzymali: KGHM Polska Miedź S.A. za rozwiązanie ‘System monitoringu ładunku 
chlorków i siarczanów zawartych w wodach kopalnianych, pochodzących z odwodnienia kopalń KGHM Polska Miedź S.A. oraz Oddział ZG Polkowice-Sieroszowice 
za rozwiązanie: „Maszyna wielozadaniowa typu ŁS-2 WIG – wraz z układem roboczym przeznaczonym do czyszczenia spod przenośników taśmowych.

Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego – Polska Miedź wyróżniona

Nowocześnie w KGHM

Tytułem wicemistrza Techniki zostało 
nagrodzone rozwiązanie „Numeryczny 
model hydrogeologiczny 3D w strefie 
oddziaływania obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych Żelazny Most’ 
przygotowane przez Zakład Hydrotech-
niczny. Wyróżnienie przyznano Zakładowi 
Wzbogacania Rud za rozwiązanie ‘Po-
prawa bezpieczeństwa pracy w oddziale 
młynowni O/ZWR poprzez zastosowanie 
urządzenia do automatycznego załadunku 
i rozładunku prętów do młynów – UPM”.
Zwycięskie projekty są wdrażane 
w KGHM, ale mogą mieć też zastosowanie 
w innych gałęziach przemysłu. System 
monitoringu ładunków zanieczyszczeń 
pobieranych z wodami wprowadzanymi 
do procesów technologicznych jest wy-
korzystywany w OUOW (Żelazny Most). 
Zamontowanie urządzeń pomiarowych: 
stacji poboru próbek i przepływomie-
rzy, spowodowało zmniejszenie opłaty 
za zrzut wód nadosadowych do Odry 
o ponad 11 mln zł. w skali jednego roku. 
System pozwala też, z wielką dokładno-
ścią, dokonywać pomiarów ilościowych 
i jakościowych wód wypompowywanych 
z górotworu. Dane te są wykorzystywane 
na bieżąco w technologii przez oddziały 

górnicze i zakłady wzbogacania rud.
Nagrodzona laurem Mistrza Techniki 
maszyna wielozadaniowa usprawnia 
czyszczenie tras przenośników taśmowych 
(ZG Polkowice-Sieroszowice ma ich ponad 

70 km). Jej główną zaletą są małe gabaryty, 
umożliwia więc pracę w trudno dostępnych 
miejscach. Maszyna posiada wielokierun-
kowy wysięgnik do wygarniania urobku, 
jest też przydatna do montażu i demontażu 

przenośników. Jej zastosowanie pozwala 
zwiększyć efektywność, poprawia też 
bezpieczeństwo pracowników i zmniejsza 
ilość osób pracujących w trudnych warun-
kach mikroklimatycznych.

Na tytuł Wicemistrza Techniki zasłużył 
model hydrogeologiczny, przy użyciu 
którego wykonano szereg prognoz dla 
potrzeb rozbudowy obiektu Żelazny Most 
powyżej rzędnej 180 m n.p.m. Model 
hydrogeologiczny obiektu Żelazny Most 
jest narzędziem wykorzystywanym w mo-
nitoringu jego oddziaływania na wody 
podziemne i powierzchniowe oraz do 
wykonywania prognoz z uwzględnieniem 
modelowania zabezpieczeń technicznych 
dla ograniczenia oddziaływania.
Wyróżnione urządzenie UPM w O/ZWR 
zmieniło sposób operowania prętami 
do młynów. Dzięki jego zastosowaniu 
w znacznym stopniu ograniczono ciężkie 
i niebezpieczne prace ludzi wewnątrz 
młyna oraz skróciło procesy obsługowe.
Nagrodzone zostały także dwie Spółki 
z Grupy Kapitałowej: Wicemistrzem 
Techniki została Inova Centrum Innowacji 
Technicznych sp. z o.o. a wyróżnieniem 
uhonorowano KGHM Zanam S.A.
Nagrody wręczono podczas obchodów Dni 
Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego 
w Legnicy. Najlepsze rozwiązania zostaną 
zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu 
Mistrza Techniki FSNT-NOT.

 �Fot. KGHM
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Po raz 109 spotkali 
się sympatycy 
biegania, chodzenia 
i maszerowania. Tak 
rozpoczęty weekend to 
pewność dobrego nastroju 
w ciągu całego dnia.

Park Wrocławski w Lubinie, jak 
zawsze pogodny dzień, a na 
trasie 46 osób, którzy wiedzą, 
że sobota bez parkrun to dzień 
stracony.
Dzisiaj odwiedził nas Bar-
tosz Andrzejewski z parkrun 
Poznań. Był to jego 77 bieg 
łącznie uzyskując nowy swój 
rekord – 21:38. Robert Kapiec 
kiedy zaczynał przygodę z bie-
ganiem w 2015 roku uzyskiwał 
czas powyżej 30 minut. Dziś 
jego czas to 20:20. Podobnie 
jak Marcin Kaczanowski, któ-
rego zawsze widać w czołówce 

a jego obecny czas wynosi 
20:21.
Jak widać systematyczne bie-
ganie to poza przyjemnością 
i satysfakcją również poprawa 
kondycji. Zachęcamy osoby 
niezdecydowane do biegania 
razem z nami.
W Polsce mamy już 44 lokaliza-
cje od Gdyni poprzez Poznań, 
Wrocław, Kraków, Łódź, War-
szawę, Rzeszów aż po Białystok 
czy Augustów nie zapominając 
o Lubinie, gdzie pierwszy bieg 
odbył się 20 czerwca 2015 roku.
Należy pamiętać, że biegi 
parkrun są bezpłatne, a każ-
dy, kto dokona jednorazowej 
rejestracji, może brać udział 
w biegach na całym świecie. 
Więcej informacji można uzy-
skać na stronie: parkrun Lubin 
oraz na Facebook-u.

 � (rm)

Po raz 109 pobiegli
na parkrun

W siedzibie Europejskiej 
Federacji Piłki Ręcznej 
w Wiedniu odbyło się 
losowanie europejskich 
pucharów. Metraco 
Zagłębie Lubin w 
pierwszej rundzie 
Pucharu EHF zmierzy się 
ze szwajcarskim LK Zug 
Handball. W przypadku 
awansu miedziowe 
zagrają z węgierskim 
Debreczynem.

Pierwszy pucharowy rywal mie-
dziowych LK Zug Handball to 
aktualny wicemistrz Szwajcarii, 
który rundę zasadniczą sezonu 
2016/17 zakończył na trzecim 
miejscu, a w finale play-off w 
rywalizacji do dwóch zwycięstw 
przegrał 2:1 z LC Brühl Handball. 
Rywal Miedziowych to jedna z 
czołowych ekip w swoim kraju 
i stały bywalec europejskich 
pucharów. LK Zug Handball od 
sezonu 2001/2002 tylko raz nie 

występowało na europejskich 
parkietach (sezon 2002/2003). W 
sezonach 2011/2012 i 2013/20014 
po zdobyciu mistrzostwa kraju 
zespół z Zug rywalizował w 
eliminacjach do Ligi Mistrzów. 
W sezonie 2007/2008 dotarł do 
1/8 Challenge Cup, a sezonie 
2009/2010 do czwartej rundy 
Pucharu EHF.

LK Zug Handball swój skład 
opiera głównie na młodych 
zawodniczkach z kraju – Tra-
filiśmy na rywala, który jest 
nam kompletnie nieznany, ale 
na tym etapie rozgrywek moż-
na się było tego spodziewać. 
Pierwszy mecz zagramy u siebie 
i musimy wygrać jak największą 
ilością bramek. W przypadku 

awansu czekać nas będzie już 
dużo trudniejsze zadanie – mówi 
Bożena Karkut, trener Metraco 
Zagłębia Lubin.
Pierwszy mecz pierwszej rundy 
Pucharu EHF zostanie rozegrany 
9 lub 10 września w Lubinie, re-
wanż odbędzie się tydzień później 
w Szwajcarii.

 � inf/fot. zaglebie.lubin.pl

Miedziowe poznały rywalki w EHF

W pierwszej kolejce 
Korona Kielce przegrała 
z Zagłębiem Lubin 0:1. 
Gola na wagę trzech 
punktów zdobył z rzutu 
karnego Filip Starzyński.

Podczas poniedziałkowego 
spotkania na boisku w Kielcach 
zadebiutowało dwóch piłkarzy 
w nabytych podczas okienka 
transferowego.
Od samego początku na boisku 
pojawił się Jakub Świerszczok, 
który od samego początku mocno 

naciskał na obronę kieleckiego 
zespołu. W trakcie meczu oddał 
3 strzały na bramkę. Dodatkowo 
jego podania do kolegów z zespołu 
były bardzo celne. W 81 minucie 
został zastąpiony na boisku przez 
Martina Nespora.

W drugiej połowie na boisku 
pojawił się Bartłomiej Pawłowski 
jako zmiennik Łukasza Janoszki. 
Niejednokrotnie podczas spo-
tkania wychodził zwycięsko z 
pojedynków i zwodów. Kluczową 
akcją meczu był faul na zawodni-
ku w polu karnym.

Piotr Stokowiec, trener KGHM 
Zagłębia Lubin powiedział 
po meczu: Myślę, że byliśmy 
świadkami ciekawego wido-
wiska z obu stron. Mecz był 
wyrównany, wynik był spra-
wą otwartą praktycznie do 

ostatniego gwizdka sędziego. 
Stworzyliśmy kilka bardzo 
dobrych okazji, tak jak Korona. 
Taka jest piłka - czasami trzeba 
przeczekać pewne fazy w meczu 
i wykorzystywać swoje atuty. 
Szczególnie na tak trudnym 
terenie, jak w Kielcach. Dziś 

obie drużyny wystartowały z 
pewnymi obawami, ale los był 
łaskawszy dla nas. Zdajemy 
sobie sprawę, że pewne rzeczy 
trzeba szybko korygować i po-
prawiać, ale z drugiej strony były 
też momenty dobrej gry.

Korona Kielce 0-1 KGHM 
Zagłębie Lubin
Bramka: Filip Starzyński 71 (k)
Korona: 33. Zlatan Alomerović 
- 26. Bartosz Rymaniak, 99. 
Bartosz Kwiecień (55, 2. Krystian 
Miś), 5. Adnan Kovačević, 19. Ken 
Kallaste - 17. Dani Abalo (11, 21. 
Łukasz Kosakiewicz), 14. Jakub 
Żubrowski, 8. Mateusz Możdżeń 
(84, 90. Piotr Poński), 10. Nabil 
Aankour, 22. Ivan Jukić - 16. 
Maciej Górski.
KGHM Zagłębie: 1. Martin Pola-
ček - 4. Aleksandar Todorovski, 
33. Ľubomír Guldan, 5. Jarosław 
Jach, 23. Daniel Dziwniel - 7. 
Krzysztof Janus (73, 9. Arkadiusz 
Woźniak), 24. Jakub Tosik, 20. 
Jarosław Kubicki, 18. Filip Sta-
rzyński, 14. Łukasz Janoszka (65, 
11. Bartłomiej Pawłowski) - 70. 
Jakub Świerczok (81, 13. Martin 
Nešpor).

 � Inf. zaglebie.com.
 �Fot. Tomasz Folta

Inauguracyjne trzy punkty Zagłębia
Mecz był wyrównany, wynik był sprawą otwartą
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horoskop
Baran 21.03-20.04
Cokolwiek zamierzasz, pozytyw-
ny wariant wydarzeń wydaje się 
bardzo prawdopodobny. W ser-
cowych sprawach masz zielone 
światło! Nie próbuj działać despe-
racko, czegoś komuś udawadniać 
lub odgrywać się za coś. Stracisz 
energię na próżno. Szanuj cudzy 
punkt widzenia.

Byk 21.04-21.05
Najbliższe dni spędzisz intere-
sująco. To dobra pora na urlop. 
Wyjedź więc i odpocznij, nic 
ciekawego cię nie ominie. Twoja 
kariera może tylko na tym zyskać. 
W wolnym czasie poszukaj rozry-
wek. Cieszyć cię będzie bliskość 
przyjaciół. Okażesz się pomy-
słowy w organizowaniu sympa-
tycznych przyjęć. W Związkach 
szansa na udane dni. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Przyjemne kontakty ze światem 
okażą się mottem najbliższych 
dni. Kariera nie będzie teraz za-
przątać ci głowy. Zredukuj bieg 
i w ogóle wrzuć na luz. Wybierz 
się na wakacje. Po powrocie 
z pewnością zastaniesz swój świat 
takim, jakim go zostawiłeś, nie 
zanosi się bowiem na rewolucyjne 
zmiany. 

Rak 21.06-22.07
Przyciągasz do siebie ludzi i ko-
rzystne okoliczności tym silniej, 
im mocniej wierzysz, że masz coś 
do ofiarowania światu. Spotykaj 
przyjaciół, rozwijaj pasje. Sprawy 
finansowe i uczuciowe wymagają 
ostrożności. Wystrzegaj się nie-
życzliwych osób oraz własnych 
impulsywnych działań. 

Lew 23.07-22.08
Nie zabraknie wokół ciebie ludzi 
ani też sprzyjających okolicz-
ności. Jednak z uwagi na to, że 
słoneczna bateria jest na wyczer-
paniu, warto ograniczyć trochę 
aktywność, z korzyścią dla życia 
wewnętrznego. W uczuciach 
i finansach cała naprzód. Nie 
zapominaj, że od czasu do czasu 
warto poświęcić czas na refleksję. 

Panna 23.08-22.09
Na wakacjach oddaj się przyjem-
nościom. Zwiedzaj, delektuj się 
latem i wolnością. Jeśli nie masz 
możliwości wyjechać na urlop, 
zrób sobie prezent, poświęć jeden 
dzień na gruntowny relaks, pójdź 
do kosmetyczki, do kina. Nastaw 
swój wewnętrzny kompas na po-
zytywne rozwiązania, poszukuj 
najlepszych dróg i wyjść, właści-
wych rozwiązań. Świat chętnie 
odwzajemni twój uśmiech. 
Waga 23.09-23.10

To niezły czas na to, aby po-
buszować po sklepach, kupić 
sobie coś twarzowego, dobrać 
nowe perfumy lub zminić styl 
ubierania. W miłości również 
dobry klimat, miło nadrobicie 
zaległości. Ostrożnie prowadź 
samochód. Nie pędź! Twoje 
działania wymagaja teraz ela-
styczności. 

Skorpion 24.10-21.11
Obudzi się w tobie pragnienie 
poznawania ludzi, zwiedzania 
nowych miejsc, doświadczania 
nowych rzeczy, odkrywania wa-
kacyjnych przyjemności. Zadbaj 
o swoje potrzeby emocjonalne. 
Łącz przyjemne z pożytecznym. 
W pracy twoim atutem okaże się 
szybkość myślenia i łatwość ko-
jarzenia faktów. Znajdź szczęście 
ukryte w drobiazgach. 

Strzelec 22.11-21.12
Będziesz w towarzyskim nastro-
ju. Niejednego zauroczy twoje po-
czucie humoru, bezpośredniość, 
inteligencja. Dla pracujących 
czas dużej kreatywności i szans. 
Podejmij wezwanie, rozwiąż pro-
blem! Chodź szykuje się trochę 
wydatków, twój portfel nie będzie 
świecił pustkami

Koziorożec 22.12-19.01
Pielęgnuj więzi z gronem bliskich 
ci osób. Tym, co dostarczy ci 
przyjemności, a także satysfakcji, 
będzie życie rodzinne i zajęcia 
domowe. W ważnych sprawach 
trzymaj rękę na pulsie, nie ryzy-
kuj też z niczym, bo straty mogą 
przewyższyć zyski. Bądź bardzo 
ostrożnym kierowcą, a jeśli wy-
bierasz się w podróż, zabezpiecz 
swoje mieszkanie i sprawdź stan 
techniczny auta. 

Wodnik 20.01-18.02
Sprawy, które wcześniej mogły 
cię niepokoić, korzystnie zmienią 
bieg. Skorzystaj z tego i przemyśl 
dalsze kroki. W sprawach zawo-
dowych będzie to okres spotkań 
i ożywionych dyskusji. Skup się 
na sprawach partnerskich i na 
tym, co stanowi twoje źródło 
wewnętrznego spokoju, bez-
pieczeństwa i poczucia własnej 
wartości. 

Ryby 19.02-20.03
Czas sprzyja rozrywkom, na-
wiązaniu nowych znajomości, 
budzi ciekawość świata, czyni 
z ciebie interesującego i bystrego 
rozmówcę. Dla samotnych to 
bardzo obiecujący etap. Masz 
w sobie pokłady dobrych uczuć. 
Pozwól im się ujawnić. 
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imię z
noweli

galowy
strój
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zęby na
murach
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