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Uwaga przedsiębiorcy

Mieli się wycofać z tej uchwały, 
a skończyło się na gadaniu...

IS
SN

 2
08

3-
91

62

Miasto
zakazuje
reklam!
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możliwy zwrot polisy OC
auta zarejestrowane w kraju

SKUP I SPRZEDAŻ AUT 665 213 629

Przed lubińskim 
sądem stanie wkrótce 
mężczyzna, któremu 
postawiono zarzuty 
rozprowadzania 
i posiadania narkotyków. 

W mieszkaniu, w którym 
przebywał funkcjonariusze 
zabezpieczyli blisko 1300 
porcji marihuany, wagę 
elektroniczną oraz pieniądze, 
które pochodziły z nielegalne-
go procederu. Decyzją sądu 
sprawca został tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące. 
Do zatrzymania doszło na te-
renie Lubina. W wyniku pracy 
operacyjnej lubińscy policjan-
ci z wydziału kryminalnego 
ustalili, że podejrzany może 
posiadać duże ilości narkoty-

ków. W trakcie sprawdzania 
mieszkania, funkcjonariusze 
znaleźli tam środki odurzają-
ce w znacznej ilości.
- Jak się okazało, zatrzyma-
ny to mieszkaniec Lubina. 
W wyniku podjętych działań 
funkcjonariusze przechwycili 
środki odurzające, z których 
podejrzany mógłby przy-
gotować blisko 1300 porcji 
handlowych. Podejrzany 
trafi ł do policyjnego aresztu. 
Zatrzymany usłyszał zarzuty 
posiadania znacznej ilości 
narkotyków oraz udzielania 
ich w celu osiągnięcia korzy-
ści majątkowej, jak i nieod-
płatnie. Zastosowano wobec 
niego tymczasowy areszt na 
okres 3 miesięcy - mówi Syl-
wia Serafi n z lubińskiej policji.

Ukrywał w mieszkaniu 1300 porcji środków odurzających

Na miejscu pracowali policjanci 
z wydziału ruchu drogowego 
lubińskiej jednostki, którzy będą 
wyjaśniać okoliczności i przy-
czyny kolizji. 
Do pierwszego zdarzenia doszło 
na południowej obwodnicy Lubi-
na. Na wysokości skrzyżowania 
Maczka z Chocianowską zderzyły 
się dwa samochody osobowe. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów, 
którzy pracowali na miejscu 
wynikało, że kierująca mazdą 
zatrzymała się przy sygnalizatorze 
na czerwonym świetle. Za nią 
jechała kobieta fiatem. Prawdo-
podobnie zbyt późno zauważyła 
czerwone światła i z impetem 
uderzyła w mazdę. 

Obie kierujące kobiety z obraże-
niami ciała zostały odwiezione 
do lubińskiego szpitala. 
Do drugiego zdarzenia doszło na 
skrzyżowaniu ulic Kaczyńskiego 
z Pileckiego. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynikało, iż kierow-
ca seata ibizy jechał od strony 
centrum i chciał skręcić w lewo 
w Pileckiego. Z przeciwnego 
kierunku nadjeżdżał kierowca 
forda focusa. Kierujący seatem nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
i doszło do zderzenia. Na miejscu 
pracowali policjanci lubińskiej 
drogówki.
W środę pecha mieli też policjan-
ci prewencji. Na skrzyżowaniu 
mieli niegroźną kolizję z renault 

clio. Nikomu nic się nie stało, na 
pojazdach też specjalnych śladów 
zderzenia nie było widać, jednak 
w takiej sytuacji policjantów 

obowiązują szczególne proce-
dury, aby nie było najmniejszych 
wątpliwości kto odpowiada za 
stłuczkę.

Do kolejnego pożaru 
samochodu marki ford 
doszło 28 maja przy ulicy 
Budziszyńskiej w Lubinie.

Tuż po godzinie 5 rano (28 maja) 
spłonęło zaparkowane auto oso-
bowe marki ford mondeo. Na 
miejsce wysłano dwa zastępy 
strażaków, którzy nie tylko uga-
sili samochód ale nie dopuścili 
do rozprzestrzenienia się ognia 
na pobliskie auta. Cała akcja 
trwała ponad 30 minut.
Ogień jako pierwszy zauważyli 
robotnicy pracujący przy ter-
momodernizacji budynku na 
Budziszyńskiej. Na szczęście 
w pojeździe nie było żadnej oso-
by. Z nieoficjalnych informacji 
wiemy, że najprawdopodobniej 

przyczyną pożaru była żarówka 
przedniej lampy, która spowodo-
wała zwarcie lub przegrzanie po 
wyłączeniu zapłonu.
Na miejscu poza Strażą Pożarną 

pojawiła się policja, która zablo-
kowała drogę od wjazdu z ulicy 
Komisji Edukacji Narodowej, 
a także grupa dochodzeniowo-
-śledcza, która wyjaśniała przy-

czyny powstania pożaru.
To kolejny pożar auta w ciągu 
ostatnich kilku dni. w ubiegłym 
tygodniu na Przylesiu spłonął 
dostawczy lublin.

Wypadkowy początek długiego weekendu

Niebezpiecznie na drogach
Pechowo na drogach powiatu lubińskiego rozpoczął się długi weekend. W przeddzień uroczystości 
Bożego Ciała na ulicach Lubina doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych.

Spłonęło kolejne auto w Lubinie

Zatrzymano
dilera narkotyków
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Miał być porządek z reklamami 
w mieście, ale przy okazji tego 
porządkowania ukarano również 
przedsiębiorców segregując ich 
na lepszych i gorszych. Np sklep 
osiedlowy na os. Polne nie może 
mieć na szybach grafik reklamo-
wych, ale markety mogą mieć 
na swoich budynkach reklamy 
wielkoformatowe. Zakład np. 
RTV nie może na szybie wykleić 
informacji że naprawia to lub tam-
to, ale lokale gastronomiczne mają 
już prawo na szybach umieszczać 
swój asortyment. 
Za przykład możemy podać salon 
fryzjerski np. z ul. Modrzewiowej. 
Zarówno damski jak i męski są na 
pierwszym piętrze. Konia z rzę-
dem temu, kto z ulicy zobaczy 
szyld przy wejściu do tych lokali. 
Idący po ulicy człowiek nie będzie 
wiedział, że tam takowe zakłady 
fryzjerskie są. Spółdzielnia po-
maga swoim najemcom i zgadza 
się na umieszczanie informacji 
reklamowej na obiektach. Co 
z tego, skoro miasto, które nie 
jest właścicielem spółdzielczych 
budynków w ramach stanowienia 
prawa miejscowego zakazuje 
powieszenia na barierce przed 

zakładem banera reklamowego, 
albo umieszczenia poza lokalem 
innej formy reklamy. Uchwała 
reklamowa to kolejny przykład 
jak radni z prezydentem szanują 
lokalną przedsiębiorczość. Podat-
ki płacić trzeba, ale reklamować 
się już nie wolno...
Poza tym, z miasta znikają kolejne 
wielkopowierzchniowe reklamy. 
Zarówno spółdzielnie jak i właści-

ciele tych nośników otrzymują od 
miasta uprzejme zawiadomienia 
o obowiązku zdemontowania 
tablic. Termin mija 6 lipca. Od 
tego dnia w Lubinie zacznie obo-
wiązywać niezwykle restrykcyjne 
nie mówiąc wprost durne prawo 
zakazujące reklamowania się 
przedsiębiorcom w miejscu pro-
wadzonej działalności. Na pewno 
nie jest to działanie sprzyjające 

tworzeniu nowych miejsc pracy. 
Na marginesie to nie pierwszy 
przykład, w którym prezydent 
Robert Raczyński robi przedsię-
biorcom pod górkę...
Po protestach uchwała nie została 
zmieniona. Radni z prezydentem 
wycofali się tylko z pobierania 
opłaty reklamowej, którą śmiało 
można było nazwać legalnym 
i wyśrubowanym haraczem, który 

miał być płacony do budżetu mia-
sta. Opłaty nie ma, ale uchwała 
zakazująca reklamowania wciąż 
obowiązuje i za chwilę zacznie 
obowiązywać. Za jej nieprzestrze-
ganie grożą kary finansowe.
Uchwała reklamowa dotyka też 
bezpośrednio mieszkańców, bo 
prezydent ze swoimi urzędnikami 
wymyślił również jakie mają być 
np. ogrodzenia posesji, śmietni-
ki, a nawet ławeczki. Kuriozum 
jest olbrzymie! Uchwała to jedno 
wielkie ograniczenie i nakazy, 
albo jak to woli jeden wielki 
zakaz różnorodności. Dotyczy to 
spółdzielni, wspólnot jak i pry-
watnych posesji. Dla przykładu 
prezydent za nas zdecyduje, jaki 
mamy mieć płot wokół domu! 
Dla przykładu weźmy tworzone 
osiedle Polesie. Za chwilę miasto 
zacznie sprzedawać tam grunty. 
Osiedle Polesie będzie pierwszym, 
w którym idiotyczna uchwała da 
się solidnie we znaki tym, którzy 
zechcą tam zamieszkać. Określa 
bowiem kwestie stojaków na 
rowery. Kosze na śmieci mogą 
być tylko w określonych kolo-
rach, ławki mają być drewniane 
w kolorze naturalnym lub brązo-
we i ciemnozielone lub z innego 
materiału, ale też o określonych 
kolorach. Unifikacja będzie 

dotyczyła wszelkiego rodzaju 
szyldów. Miastowi urzędnicy 
z prezydentem pokusili się o bar-
dzo precyzyjne ustalenie co gdzie 
i w jakiej wielkości. Jeżeli ktoś 
będzie chciał np. wykleić całą 
szybę na lokalu użytkowym - 
niech o tym zapomni. 
Dochodzimy do kwestii ogro-
dzenia na nowym osiedlu. 
Właściciele nowych domów 
będą musieli zrobić ogrodzenie 
takie jak sobie życzy prezydent 
z radnymi. Jakie? Minimum 60% 
ogrodzenia musi być ażurowe. 
Jako ogrodzenie, łaskawie dopusz-
czono żywopłot. Bezwzględnie 
zakazano natomiast do budowy 
ogrodzeń używania otoczaków, 
kamienia cyklopowego, o niere-
gularniej łupanej powierzchni, 
oraz kamienia szlifowanego 
(płyt, płytek, bloków, ciosów). 
Trudno zrozumieć dlaczego takie 
ograniczenia są wprowadzane, 
przecież z takich materiałów 
wykonuje się dzisiaj przepiękne 
ogrodzenia. Dlaczego przeszkadza 
to urzędnikom? Jedno jest pewne 
na balkonach dalej będą można 
suszyć gacie, które prezydentowi 
tak przeszkadzały, a przez jego 
publiczne wypowiedzi, z Lubina 
śmiała się cała Polska. W uchwale 
o gaciach nie ma ani słowa...

Mieli się wycofać z tej uchwały, a skończyło się na gadaniu...

Uwaga przedsiębiorcy – 
miasto zakazuje reklam!
O niedopracowanej wręcz idiotycznej w zapisach uchwale pisaliśmy na łamach LubinExtra! 
kilkakrotnie. Okazuje się, że słowa prezydenta Lubina nie są nic warte. Publicznie przeprosił 
ale nie zrobił tego co obiecał nie wycofał sankcjonującej durne prawo uchwały zakazującej 
przedsiębiorcom promować swoją działalność nie tylko w miejscu jej prowadzenia!
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Zarząd Miedziowego Centrum Zdro-
wia wpadł na pomysł, by stworzyć 
biblioteczki na każdym ze swoich 

oddziałów szpitalnych. Pod hasłem „Podaruj 
choremu książkę” zbierane są publikacje, 
które trafią do oddziałowych zbiorów. 
Każdy może wspomóc pomysł i przyczynić 
się do stworzenia kolejnych księgozbiorów. 
Jeżeli ktoś posiada już przeczytane, w do-
brym stanie książki, może je dostarczyć do 
placówki MCZ. Książki podarowała Gminy 
Rudna i Grębocice, Szkoła Podstawowa nr 1 
z oddziałami integracyjnymi w Lubinie oraz 
wielu prywatnych darczyńców. - Wszystkie 
informacje o tym z kim można się skontakto-
wać w sprawie przekazania książek dla MCZ 
znajdują się na naszej stronie internetowej 
i na naszym facebooku.  Książki możemy też 
odebrać bezpośrednio od fundatorów, jeśli 
będzie ich większą ilość. Z pojedynczymi 
egzemplarzami zapraszamy do naszych 
placówek – tłumaczy Waldemar Sułek, 
członek zarządu MCZ w Lubinie.
Jak informują organizatorzy, wybrane 
egzemplarze książkowe mogą posiadać 
dedykację. W ten sposób czytający je pa-
cjenci będą wiedzieli od kogo otrzymali 
podarunek. Zdaniem lekarzy czytanie 

książek przez pacjenta może mieć tylko 
dobry wpływ na jego zdrowie. -  Pobyt 
na oddziale onkologicznym jest  szczegól-
nym okresem w życiu człowieka, ponieważ 
wiąże się 
z intensywnym leczeniem, dużymi ilościami 
kroplówek, nakłuciami dożylnymi, zabie-
gami. Nie jest to komfortowy okres w życiu 
człowieka dlatego wszelkie działania, które 
zmierzają do tego,  by ten okres uprzyjemnić 
są pomocne. Czytanie książek  pomaga, by  
myśli chorego koncentrowały się nie tylko 
na leczeniu. Wydaje się nam, że czytanie 
może wpływać bardzo korzystnie na pa-
cjentów, , dlatego zachęcamy do czytania 
książek podczas leczenia. - mówi Krzysztof 
Forgacz, ordynator oddziału onkologicznego 
MCZ w Lubinie.
Zarząd MCZ zapewnia, że podzieli się 
książkami z innymi placówkami jeśli okaże 
się, że będzie ich dużo. Biały personel MCZ 
zachęca każdego, kto ma na swoich półkach 
przeczytane pozycje, które mogą umilić czas 
pacjentom w szpitalu do dzielenia się nimi 
z pacjentami. Informacje 
na temat projektu i jego realizacji oraz 
kontakt do osoby koordynującej można 
znaleźć na stronie internetowej MCZ.

Pomysł na biblioteczki w szpitalu

Podaruj książkę choremu
Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie zachęca wszystkich do wsparcia projektu „Podaruj choremu 
książkę”. Postanowiono stworzyć biblioteczki dla pacjentów na wszystkich oddziałach szpitalnych. 
Pierwszą z nich, pełną atrakcyjnych pozycji książkowych, zorganizowano na oddziale onkologii 
i laryngologii.  Zbiory cieszą się ogromną popularnością.  

r e k l a m a

Bliższe informacje otrzymasz:

• na stronie internetowej www.mcz.pl

• w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastroenterologicznego 
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. tel. 76 / 84 60 321

• w Pracowniach Endoskopowych w Przychodniach MCZ S.A. 
  * w Legnicy ul. Okrzei 14A tel. 76 / 74 39 540; 
  * w Głogowie ul. Sportowa 1B tel. 76 / 72 76 740

• w Centralnej Rejestracji tel. 76 / 84 60 382

• w ulotkach informacyjnych 

Bliższe informacje otrzymasz:

•

•
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. 

•
  
  

•

•

  MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. 
w Lubinie

W ramach badania pacjent ma zagwarantowane:
• bezpłatnie środek do oczyszczenia jelita
• znieczulenie
• transport zbiorowy zorganizowany z miejscowości o utrudnionym 
 dojeździe do ośrodków wykonywania badań

Z A P R A S Z A  N A

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE 
ADRESOWANE DO OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO 

W WIEKU OD 55 DO 64 ROKU ŻYCIA

Nie czekaj, zbadaj się póki nie jest za późno.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020”

Kolonoskopia 
jest najskuteczniejszą metodą 

w rozpoznaniu raka jelita grubego.
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Powstał nowy oddział klima-
tyzacji, K-3, żeby nadążyć za 
frontem robót. - Jego utworzenie 
z pewnością usprawni współpracę 
z oddziałami wydobywczymi. 
Cały czas będziemy do dyspozycji 
i znacznie szybciej zrealizujemy 
zadania związane z poprawą 
warunków mikroklimatycznych 
górników pracujących w Rejonie 
GG-3 – mówi sztygar Marek Pa-
zik. Dozorem Działu Klimatyzacji 
dowodzą młodzi, zaangażowani 
inżynierowie, z ambitnymi pla-
nami na dalszy rozwój. Bo rozwój 
Rudnej jest niezbędny. 
Pierwsze plany zastosowania 
urządzeń chłodniczych w KGHM 
sięgają 2003 r. Od tego momentu 
rozpoczyna się historia pio-
nierskiej budowy klimatyzacji 
w kopalni Rudna. Dzisiaj jesteśmy 
świadkami kolejnego etapu jej 
rozwoju i nikt nie ma już chyba 
wątpliwości, jak ogromne ma 
znaczenie w procesie wydobycia 

rudy miedzi. W związku z prze-
noszeniem wydobycia w coraz 
głębsze rejony (poniżej 1200 m) 
priorytetem jest schładzanie po-
wietrza, dostarczanego do miejsc 
pracy załogi kopalni Rudna. Stąd 
konieczność ciągłego rozbudo-
wywania infrastruktury klima-
tyzacyjnej. Dotychczas w kopalni 
zajmowały się tym dwa oddziały: 
K-1 i K-2. Pierwszy odpowiadał 
głównie za urządzenia: zestawy 

wentylatorowo-chłodnicze, 
maszyny chłodzące przodki 
i klimatyzatory stanowiskowe, 
które każdego dnia obecne są na 
kratach wysypowych i komorach 
ewakuacyjnych. 
98 km rur do klimatyzacji
K-2 jest natomiast oddziałem 
eksploatacji sieci rurociągów. Do 
jego zadań należy, między innymi, 
zabudowa rurociągów klimatyza-
cji centralnej o średnicy większej 
niż 110 mm, których w kopalni 
jest w sumie 98 km. Dodatkowo 

odpowiada za eksploatację infra-
struktury odwodniającej oraz za 
wody technologiczne i przeciw-
pożarowe. Łącznie to około 300 
km rur. Podział jest dobry. – Ze 
względu na rozbudowę kopalni 
w kierunku północno-zachod-
nim i rosnący obszar działania, 
w tym logistykę i zarządzanie, 
oraz wydłużenie dróg transportu, 
podjęto decyzję o podzieleniu 
oddziału K-1 na dwa mniejsze: 
K-1, operujący w rejonie GG-2, 
i K-3, który działa w rejonie GG-
3 – wyjaśnia Paweł Borkowski, 
główny inżynier mechanik ds. 
klimatyzacji, kierownik działu. 
- Utworzenie K-3 z pewnością 
usprawni współpracę z oddzia-
łami wydobywczymi. Cały czas 
będziemy do dyspozycji i znacznie 
szybciej będziemy mogli realizo-
wać zadania związane z poprawą 
warunków mikroklimatycznych 
górników pracujących w Rejo-
nie GG-3 – dodaje Marek Pazik. 

Oddział K-1 nadzoruje system 
centralnej klimatyzacji (SKC) 
szybu R-IX, który schładza powie-
trze przepływające wyrobiskami 
w rejonie górniczym GG-2. Nato-
miast oddział K-3 odpowiada za 
SKC zabudowany w wyrobiskach 
rejonu GG-3. Oczywiście nie jest 
to jedyne zajęcie, bo K-1 zajmuje 
się także remontem wentylatorów 
i pomp w komorze remontowej, 
zlokalizowanej przy szybie R-III, 
natomiast K-3 remontuje klima-
tyzatory w komorze pod szybem 
R-VII, a następnie zabudowuje je 
we wskazanych miejscach w do-
łowej części kopalni. 
Nowa kadra ze starej szkoły 
– W ostatnim czasie na emeryturę 
przeszli wieloletni, zasłużeni i do-
świadczeni pracownicy, którzy 
budowali klimatyzację w naszej 
kopalni. „Budowali” też wykwa-
lifikowane kadry inżynierskie, 
które dziś objęły stanowiska 
kierownicze – mówi Paweł Bor-
kowski. – Aktualnie kadrę dozoru 
Działu Klimatyzacji stanowią 
młodzi,  zaangażowani inżynie-
rowie, z ambitnymi planami na 
dalszy rozwój. Szybkie pierwsze 

efekty Po niespełna miesiącu 
funkcjonowania oddziału widać 
już pierwsze efekty. - Utworzenie 
nowego oddziału
 było celnym posunięciem. Mamy 
bezpośredni kontakt z kierownic-
twem nowego oddziału. Mamy 
efektywniejszą przebudowę 
urządzeń chłodniczych tuż za po-
stępem robót górniczych – mówi 
Mariusz Kręgiel, kierownik działu 
górniczego GG-3. Tomasz Ślęzak, 
sztygar G-26, stwierdza: - K-3 
obsługuje tylko Rejon GG-3, co 
ułatwia dokładne zaplanowanie 
prac, związanych z przebudową 
klimatyzatorów. Bezpośrednia 
komunikacja z pewnością ułatwi 
nam współpracę. W podobnym 
tonie wypowiada się Tomasz 
Ligenza, sztygar G-25: – Po-
wstanie K-3 to szybszy kontakt 
z oddziałem klimatyzacji, a to 
oznacza możliwość większego 
wpływu na polepszenie warunków 
środowiska pracy. A to dla nas 
najważniejsze.

KGHM rozbudowuje system chłodzenia najgłębszych rejonów kopalni

Żeby było chłodniej
Wydobycie w kopalni Rudna przenosi się w coraz głębsze rejony. Poniżej 1200 m priorytetem staje 
się dostarczenie załodze schłodzonego powietrza. Dlatego wciąż rozbudowywana jest infrastruktura 
klimatyzacyjna. 

Sztygar zmianowy oddziału K-3 w czasie regulacji rozpływu wody lodowej

Pracownicy oddziału K-3 
w trakcie przebudowy 
wodnej chłodnicy powietrza



6   6 czerwca 2018 r.  •  www.lubinextra.pl aktualności

Wśród zespo łów 
z Polski nie mogło 
zabraknąć repre-

zentacji JRGH z KGHM. Na 
ostatnich zawodach dwa lata 
temu ratownicy rywalizowali 
w kanadyjskim Sudbury. To był 
wielki sukces miedziowej ekipy, 
która startowała się pod nazwą 
White Eagles (Białe Orły). 
W klasyfikacji ogólnej zdobyła 
brązowy medal, a w konkurencji 
polegającej na sprowadzaniu 
rannych z niebezpiecznych 
wysokości za pomocą liny była 
pierwsza! - Nieprzypadkowo 
tej konkurencji nie będzie tym 
razem, bo pokonaliśmy w niej 
Rosjan – śmieje się Bartłomiej 
Tursa, ratownik z ZG Lubin. 
Brak tej konkurencji nie prze-
kreśla szans na sukces miedzio-
wych. Konkurs drużynowy ma 
składać się z pięciu obowiąz-
kowych zadań, rozgrywanych 
w warunkach jak najwierniej 
odwzorowujących prawdziwe 
zagrożenie. 

To prawie 
prawdziwa akcja. 
Najważniejsza konkurencja, 
mająca aż 30-proc. wpływ na 
końcową klasyfikację, to sy-
mulowana akcja ratownicza, 
która odbędzie się w kopalni 
złota Siewiernaja w mieście 

Bierezowski. To podziemna 
kopalnia, do której dostać się 
będzie można wyłącznie szy-
bem. Limit czasowy to 60 minut, 
dopuszczalny pakiet pomocowy 
to mapy i filmy z tej kopalni. 
Zostanie on dostarczony zespo-
łom najpóźniej na miesiąc przed 
zawodami. 
- Symulowana akcja to dla nas 
środowisko naturalne, przygo-
towujemy się głównie do niej, 
bo można w niej sprawdzić 
umiejętności ratownicze. Ta 
konkurencja to nasze oczko 
w głowie - podkreśla Tursa. 

Maski włóż
Druga konkurencja o 20-proc. 
Udziale w punktacji końcowej to 
gaszenie pożaru. Zostanie roze-
grana na specjalnie do tego celu 
stworzonym poligonie w sekcji 
Uroczisze kopalni odkrywkowej 
Szartaszski. - Będzie to walka 
z ogniem na odkrytym terenie 
z użyciem tlenowych aparatów 
roboczych. Kolejny sprawdzian 
rozegra się w tej samej kopal-
ni i zweryfikuje umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy 
(on także ma 20% udziału 
w punktacji końcowej). Jak na 
razie wiadomo, że będą dwa 
etapy - symulowany wypadek 
w niebezpiecznym obiekcie 
przemysłowym oraz resuscy-

tacja krążeniowo- oddechowa 
na fantomie – wyjaśnia Jacek 
Gąsieniec, zastępca kierownika 
Górniczego Pogotowia Ratow-
niczego.

Teoria i sztafeta
W zawodach nie zabraknie też 
egzaminu teoretycznego. Jego 
wartość w ogólnej klasyfikacji 
to 10%. Ostatnią konkurencją 
jest  sztafeta sprawnościowa. 
Bierze w niej udział cały zastęp. 
Rozgrywana będzie na stadionie, 
na trzech równoległych torach. 
Każdy zawodnik będzie miał 

do przebiegnięcia określony 
dystans, będzie musiał wyko-
nać zadanie siłowe, i pobiegnie 
w masce tlenowej. 
- Ostatni zawodnik musi 
pokonać wyznaczoną trasę 
z fantomem poszkodowanego – 
mówi Gąsieniec, a jego kolega 
Bartłomiej Tursa nie ukrywa, że 
te trudności nie są przypadkowe. 
- Ratownicy z Rosji to zawodo-
wi żołnierze, faceci o żelaznej 
kondycji. Ale nie uważamy, że 
jesteśmy na przegranej pozy-
cji: intensyfikujemy zadania, 
wzmacniamy kondycję, myślę, 

że w sztafecie nie oddamy pola 
– zapowiada. 
Dodatkową konkurencją, która nie 
będzie miała wpływu na punkta-
cję, będą zawody w VR - wirtu-
alnej rzeczywistości. Kondycja 
to za mało Zawodnicy każdej 
z drużyn muszą spełniać wiele 
warunków: oprócz dobrego stanu 
zdrowia i sprawności fizycznej, co 
oczywiste, wymagane są także 
certyfikaty szkoleń z udzielania 
pierwszej pomocy oraz z ratow-
nictwa górniczego. Drużyna do 
każdej konkurencji składa się 
z kapitana i czterech zawodników. 

Na razie na liście ekip zareje-
strowanych na mistrzostwa są 
Kirkland Lake Gold - zwycięzcy 
klasyfikacji ogólnej z Kanady 
z 2016 roku, Wambo Coal Mine 
– najlepsi w udzielaniu pierwszej 
pomocy w 2016, polska ekipa 
Węglokoksu Kraj – zwycięzcy 
mistrzostw w Katowicach z 2014 
roku i najlepsi w gaszeniu pożaru 
z Sudbury 2016. Jak widać, nasi 
ratownicy
nie będą mieli łatwo, tym bar-
dziej życzymy PABIEDY (ros. 
zwycięstwa)!

  (red) 

Do Rosji po zwycięstwo!
Co 2 lata ratownicy górniczy z całego świata uczestniczą w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Ratowników Górniczych. W tym roku we wrześniu 12. edycja odbędzie się w Rosji.

6. Bieg Firmowy 
we Wrocławiu 
przerósł oczekiwania 
organizatorów.

1400 zespołów firmowych, czyli 
prawie 7000 osób - te liczby robią 
wrażenie! Większe wrażenie robią 
jedynie miejsca wywalczone przez 
Klub Sportowy KGHM ZG Run. 
To była prawdziwa dominacja! 
Wrocławskie zawody co roku 
przyciągają coraz więcej firm, 
które mają możliwość wysta-
wienia dowolnej liczby drużyn 
w sztafecie 5x5 km. 
W tym roku zgłosiły się aż 1374 
zespoły, w tym 5 drużyn reprezen-
tujących KGHM. Odbywający się 
od 2013 roku Bieg Firmowy łączy 
popularyzację zdrowego trybu 

życia z pomocą chorym i niepełno-
sprawnym dzieciom. Uczestnicy 
wspierają podopiecznych Fundacji 
Everest, którym przekazywane są 
dochody z biegu. 
- W gronie zawodników z Gło-
gowa, Polkowic i Lubina przez 
całą drogę do Wrocławia trwały 
dyskusje co do taktyki i ustawienia 
naszych biegaczy. Decyzje okaza-
ły się na szczęście trafne – mówi 
Jakub Plewko, operator samojezd-
nych maszyn górniczych oddziału 
C-15, prezes Klubu Sportowego 
ZG Run.
- Pięciokilometrowa pętla wio-
dła wokół stadionu i bulwarami 
wzdłuż Odry – opowiada Marcin 
Moskal, starszy mierniczy górni-
czy, administrator społeczności 
biegaczy. – Liczba uczestników 

robiła wrażenie. 
- Zgodnie z regulaminem wszyscy 
mieli jednakowe koszulki, więc 
zacząłem się zastanawiać, czy 
w tym tłumie w ogóle się rozpo-
znamy w strefie zmian. Na szczę-
ście nie było z tym problemów 
– relacjonuje Marek Warchala. 
Nasi zawodnicy jeszcze przed 
zawodami po cichu mówili o tym, 
że mają duży apetyt na sukces. 
Nie był to przecież pierwszy bieg 
w sezonie. 
Reprezentanci ZG Run startowali 
już w kilku dużych zawodach, na 
których udowodnili, że mają moc 
w nogach. 5-km dystans, który 
mieli do pokonania zawodnicy, 
nie pozostawiał wielkiego pola 
do kalkulacji. Trzeba było od 
początku do końca dać z siebie 

wszystko. I nasi reprezentanci 
właśnie to zrobili! Zajęli prawie 
całe podium, tylko drugie miej-
sce oddali zawodnikom innej 
drużyny. – Pierwsze i trzecie 
miejsce na 1374 zespoły w kate-
gorii open to dla nas spełnienie 
marzeń. Nie spodziewaliśmy się 
aż takiego sukcesu – opowiada 
Karol Winniczuk, ślusarz- spa-
wacz oddziału T-7, zawodnik 
zwycięskiej drużyny. W składzie 
zwycięskiej sztafety KGHM 1 
pobiegli: Fabian Sternik, Grzegorz 
Jankowski, Jakub Plewko, Jerzy 
Mazurkiewicz i Karol Winniczuk. 
W składzie sztafety KGHM 2, 
która zajęła 3. miejsce, biegli: 
Robert Walkowiak, Dariusz So-
cha, Grzegorz Pawłowski, Patryk 
Pieniążek i Dominik Wujtak. 

Pozostałe drużyny także zajęły 
wysokie miejsca, bo 11., 15. i 166. 
na 1374 zespołów. Oto, co mówią 
zwycięzcy: Fabian Sternik, apa-
ratowy oczyszczalni elektrolitu 
Wydziału  Elektrorafinacji P-27 
Huty Miedzi Głogów: - Wyjazd na 
sztafetę do Wrocławia uważam za 
bardzo udany. Udowodniliśmy, że 
KGHM ZG Run liczy się w Polsce 
i na kolejnych zawodach cel jest 
dla nas tylko jeden. Zwycięstwo! 
Jakub Plewko, operator samo-
jezdnych maszyn górniczych 
oddziału C-15: - Cieszy mnie to, 
że naszą firmę reprezentowali 
nie tylko pracownicy ZG Rudna, 
ale również trzech kolegów z ZG 
Polkowice -Sieroszowice, dwóch 
z PeBeKa  Lubin oraz  Fabian 
Sternik z Huty Głogów. Dominik 

Wujtak, operator samojezdnych 
maszyn górniczych oddziału 
C-29: - Bieg Firmowy Wrocław 
2018 to nie tylko duży rozmach, 
ale i superinicjatywa, by połączyć 
sport z pomocą niepełnospraw-
nym dzieciom. To dla mnie 
podwójne szczęście: biegałem 
i mogłem jeszcze uczestniczyć 
w akcji charytatywnej. Oby 
więcej takich „mistrzostw z po-
mocą”. Marek Warchala, główny 
inżynier mierniczy, kierownik 
Działu Mierniczego: – Ogarnąć 
taką liczbę uczestników, tyle 
sztafet – za to naprawdę należy 
się szacunek dla organizatorów. 
To była wielka przyjemność móc 
brać udział w zawodach z tak 
szczytnym celem.

  (red)

Złoto i brąz dla ZG Run!
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W maju Zespół Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) odwiedził Zakład Hydrotechniczny

Pilnują i doradzają w przy Żelaznym Moście
Współpraca KGHM ze światowej klasy 
specjalistami w zakresie nadzoru 
naukowego nad bezpieczeństwem 
eksploatacji Żelaznego Mostu sięga 
1992 r. Efektem są wiarygodne 
opinie i raporty geotechniczne. ZEM 
to elita niezależnych ekspertów.

Zespołowi przewodniczy prof. Michele Jamiołkowski, 
kierownik Katedry Geotechniki Politechniki w Turynie, 
członkowie to m.in. dr W. David Carrier, konsultant do 
spraw składowisk i osadników przemysłowych z Lakeland 
(USA), prof. Kaare Höeg, specjalista w dziedzinie 
hydrotechniki Uniwersytetu w Oslo, dr Jamie Standing, 
geolog z Imperial College w Londynie.
Ekspertyzy wykonywane przez zespół są wykorzysty-
wane w postępowaniach administracyjnych o udzielenie 
pozwoleń na budowę i eksploatację Żelaznego Mostu. 
Podstawą analiz jest bieżący monitoring (z zastosowaniem 
metody obserwacyjnej, najbardziej odpowiedniej dla 
obiektów o długim okresie eksploatacji) oraz wyniki 
badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, 
w których uczestniczy kilkanaście jednostek naukowych 
i laboratoriów w kraju i na świecie.

Festyn z okazji Dnia 
Matki i Dnia Dziecka 
rokrocznie organizowany 
przez Związek 
Zawodowy Pracowników 
Dołowych KGHM Polska 
Miedź cieszy się dużą 
popularnością. I tym 
razem dla uczestników 
przygotowano 
mnóstwo atrakcji. 
Zabawy, konkursy, pokazy tańca 
i szermierki, smakołyki, dmu-

chane zamki, zjeżdżalnie, konie 
i mnóstwo innych niecodziennych 
atrakcji przygotowali organizato-
rzy dla uczestników festynu z oka-
zji Dnia Matki i Dnia Dziecka. 
Związek zawodowy Pracowników 
Dołowych KGHM Polska Miedź 
dla członków z oddziałów ZG 
Lubin i ZG Polkowice – Sieroszo-
wice przygotowuje taką imprezę 
od 26 lat.
– Atrakcji jest bardzo wiele, ale 
skupiliśmy się głównie na tym, 
by skorzystały na tym dzieci. 

Mamy sporo animacji i konku-
rencji sportowych rodzinnych, jest 
pokaz szermierki i taniec Ocelotu. 
Każde dziecko ma dziś bogate 
menu. Pogoda dopisała a ludzie 
są uśmiechnięci więc tylko się 
chwalić. To jest jeden dzień w  
roku, gdy mogą się spotkać całe 
rodziny, a pracownikom KGHM 
to się po prostu należy, bo ciężko 
pracują cały rok.   – mówił Jan 
Młynarczyk, przewodniczący 
KZZPD KGHM Polska Miedź 
S.A. 

Dołowcy dzieciom i matkom
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Setki wiernych przeszło ulicami Lubina w procesjach 
Bożego Ciała. Uroczyste pochody do czterech 
ołtarzy zorganizowano w sześciu parafi ach. 
Najliczniejszą procesją była ta, która odbyła się 
w parafi i pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe. 

Większość procesji odbyło się przed południem. Uroczystości Bożego 
Ciała odbyły się w parafiach św. Jana Bosko, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, św. Jana Sarkandra, św. Barbary, Matki Bożej Częstochowskiej 
i jako ostatnia szła procesja z św. Maksymiliana Kolbe. Ta ostatnia była 
zresztą najliczniejsza. Podczas każdej procesji kapłan niesie Najświętszy 
Sakrament, a wierni modlą się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane 
są fragmenty Ewangelii. 
Każdą procesję zabezpieczali lubińscy policjanci. 

Boże Ciało w Lubinie
Procesje do czterech ołtarzy
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Do Bombaju przylecieliśmy w no-
cy, rano zjedliśmy to, co zostało 
nam z podróży i wyruszyliśmy 
„w miasto” - gorące, głośne 
i tłoczne. Po przejściu kilkuset 
metrów, dopadł nas niesamowity 
fetor, poczuliśmy się jak w starej 
peerelowskiej toalecie. Nam, 
wymytym i wyperfumowanym 
europejczykom wykręcało nosy. 
Po kilkudziesięciu metrach smród 
przeszedł w piękny zapach drzewa 
sandałowego. Okazało się, że 
w tym zakątku skupiły się zakłady 
produkujące olejki i kadzidełka 
zapachowe. Są to małe manufak-
tury lub domowe wytwórnie, które 
szumnie nazywa się fabrykami, 

by przyciągnąć turystów. Kupić 
tu można przeróżne zapachy, 
choć często turystom pokazuje 
się jedno, a sprzedaje drugie. Ceny 
wyższe niż na lokalnym targo-
wisku, a jakość towaru ta sama. 
Choć bywają wyjątki od tej reguły. 
Sama wizyta w takim sklepiku 
była niesamowitym wytchnieniem 
od smrodu spalin wydalanych 
przez miliony pojazdów. Według 
przeprowadzonych badań jeden 
dzień spędzony w Bombaju można 
przyrównać do wypalenia pięciu 
paczek papierosów. Zapachy 
z kadzidełek towarzyszyły nam 
jeszcze przez chwilę, po której 
musieliśmy zmierzyć się oparami 

smoły z prymitywnych kotłów 
ustawionych wzdłuż ulicy. Kła-
dziono nową nawierzchnię. 
Najciężej pracowały kobiety 
dźwigając na głowach ogromne 
kosze wypełnione kamieniami, 
inne deskami wyrównywały 
powierzchnię. Słońce paliło 
niemiłosiernie, my ledwo to 
znosiliśmy, a ci ludzie pracowali 
w pocie czoła i w tak prymitywny 
sposób. Po kryjomu otarliśmy to-
czącą się łezkę i poszliśmy szukać 
klimatyzowanej knajpki, w której 
przeczekalibyśmy ten nieznośny 
upał. Wczesnym popołudniem 
poczuliśmy głód i postanowiliśmy 
spróbować lokalnych przysmaków 
z budek ustawionych wzdłuż 
ulicy. Wybór ogromny, trudno 
było podjąć decyzję, wszystko 
wyglądało i pachniało smako-
wicie. Kusiły placki smażone na 
suchych patelniach wyglądających 
jak odwrócone woki, ale obok 
podawano pachnący na odległość 
ryż z przyprawami, który później 
był dla nas „pewniakiem” przez 
całą podróż. Gorący, pachnący 

i smaczny. To, że należało do tego 
dodać określenie „ ostry”, przeko-
naliśmy się bardzo szybko. Tubyl-
cy na każdym kroku okazywali 
nam respekt, pewnie wynikało to 
z czasów kolonialnych, ale dla nas 
było trochę krępujące. Natomiast 
oni, kiedy tylko podeszliśmy do 
straganu zbudowanego na rowerze 
trójkołowym, wycofali się z kolejki, 
gestami rąk pokazując, że możemy 
zamawiać. Ryż dostaliśmy na liściu 
bananowca, ale najczęściej pakuje 
się wszystko w gazety. Świadczy 
to o jakości papieru tamtejszych 
gazet, po zjedzeniu posiłku ze spo-
kojem można przeczytać artykuły 
w nich zamieszczone. Nie mieliśmy 
pojęcia, że trzeba poprosić o przygo-
towanie w stylu europejskim, czyli 
mniej ostro, więc dostaliśmy pełen 
wypas po hindusku. Pewnie nie 
ma żadnej różnicy, bo sprzedawca 
nagarnia z jednego ogromnego 
kotła, choć ostatecznie polewa 
jakimś sosem. Zapach powodo-
wał ślinotok, wszyscy łapczywie 
zabraliśmy się do jedzenia, dobrze, 
że z uśmiechem dali nam jakieś 

plastikowe łyżki, bo tubylcy 
mieszali wszystko palcami, nie 
potrzebowali sztućców. Musie-
liśmy nieźle wyglądać, kiedy po 
pierwszym kęsie wszyscy wy-
bałuszyliśmy oczy, zaczęliśmy 
kaszleć i ocierać łzy. Tubylcy mieli 
niezły ubaw, poklepywali nas po 
plecach i z uśmiechem podawali 
małe miseczki z jogurtem. To 
było nasze wybawienie, które ła-
godziło pieczenie. Prawie nikt nie 
sięgnął po więcej, wszyscy nadal 
byliśmy głodni. Kolejna budka 
oferowała jakieś potrawy smażone 
na głębokim oleju, zamówiliśmy 
odpowiednie porcje i po krótkim 
oczekiwaniu przystąpiliśmy do 
konsumpcji. Niestety to też było 
piekielnie ostre.
Najbardziej jednak smakowała 
nam masala dosa, którą można 
było zamówić w każdej restau-

racji. Jest to placek (przypomi-
nający naleśnik) ze zmielonego, 
sfermentowanego ryżu podany 
z różnymi dodatkami i sosami. 
Urywa się kawałki przez które 
nabiera się farsz z ziemniaków, 
w smaku przypominający nasze 
ruskie pierogi. Do tego sosy i ma-
rynowane papryczki chilli. Palce 
lizać. Owoce morza i egzotyczne 
ryby to kolejne doświadczenie. 
Rekin wyśmienity, natomiast 
marlin mniej smaczny. Rewela-
cyjne krewetki, kalmary i inne 
żyjątka morskie. A wszystko za 
śmieszne pieniądze, 200 – 500 
rupii, co w przeliczeniu daje 10 
-25 zł. za królewską ucztę. Więcej 
opowiemy na kolejnym spotkaniu 
z cyklu „Fotostopem przez świat” 
w bibliotece 12 czerwca o godz. 
18.00. Zapraszamy.

 Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Byłam przekonana, że najsmaczniejsza jest kuchnia indochińska, a potrawy indyjskie są mdłe w porównaniu  
do tych z Wietnamu, Tajlandii czy Kambodży. Już pierwsze zamówione danie wyprowadziło mnie z błędu.

Indie od kuchni

Z  okazji rocznicy odbędzie się 
szereg uroczystości i imprez. 
Najważniejszą z nich będzie Ro-
dzinny Festyn, który odbędzie się 
16 czerwca na terenach RCS przy 
hali sportowej. Kopalnia chce w ten 
sposób podziękować pracownikom 
ZG Lubin, ale także, co podkreśla-
ją organizatorzy, emerytom i ich 
rodzinom. Chcemy aby rocznica 
była wyjątkowym świętem dla 
pracowników, emerytów i rencistów 
ZG Lubin. Wynajęliśmy całe tereny 
wokół RCS wraz z halą widowi-
skowo-sportową. Przygotowaliśmy 
wiele atrakcji.
Organizatorzy mają kłopot z do-
tarciem do emerytów i rencistów 
– brak jest danych kontaktowych. 
Dlatego też, za naszym pośrednic-
twem proszą ich o kontakt. Zapisy 
i wydawanie talonów konsumpcyj-
nych prowadzi Dział Socjalno-Admi-

nistracyjny biurowiec LG, pokój nr 
5, 89 i 108. Informacje można także 
uzyskać pod numerami telefonów: 
76 748 26 04, 76 748 23 36, 76 748 
24 99, 76 748, 76 748 25 35, 76 748 
24 57 i 76 748 22 36. Zabawa na 
terenach RCS zaplanowana na 16 
czerwca jest adresowana do pra-
cowników obecnych i tych byłych 
oraz ich rodzin. 
Festyn rozpocznie się o ósmej rano 
biegiem o Puchar Dyrektora na 
terenach leśnych przy lotnisku. 
Później podczas festynu będzie 
znacznie więcej rywalizacji 
i działań kulturalnych. Na scenie 
wystąpią lokalne zespoły: Pozy-
tywny Stan, Liverpoool, Aquqplning 
i Andrzeja Piasecznego. Oczywiście 
nie zabraknie Męskiego Chóru Gór-
niczego oraz Orkiestry Górniczej. 
Rozegrane zostaną także turnieje  
w kręglach, wędkarstwie na trawie, 

tenisie i wiele innych. Początek 
imprezy na terenach RCS przy ul. 
Odrodzenia przewidywany jest na 
godz. 12 w południe. Festyn po-
trwa do godz. 22. Impreza nie jest 
otwarta dla wszystkich: organiza-
torzy przewidują, że weźmie w niej 
udział ok. 5000 osób związanych 
z ZG Lubin.
To nie jedyna impreza dla uczcze-
nia 50 rocznicy istnienia ZG Lubin. 
Przygotowano na te okazje zna-
czek okolicznościowy. W sierpniu 
i wrześniu będzie można obejrzeć 
w Parku Wrocławskim wystawę 
z historią ZG Lubin czyli 50 lat 
w formie tablic i informacji, które 
przybliżą mieszkańcom, dzieje 
i historie zakładu. W październiku 
odbędzie się uroczysta akademia 
50-lecia w CK Muza. 17 lipca pra-
cowników będzie witać orkiestra 
górnicza.

ZG Lubin świętuje 50 lat!
Zbliża się w tym roku 50-lecie ZG Lubin, najstarszej kopalni w naszym regionie. ZG Lubin 
otworzono 17 lipca 1968 roku. Przez zakład przewinęło się przez  te pół wieku ponad 25 
tys. pracowników – to całkiem spore miasteczko. - Niektórzy pracowali tutaj przez całe 
swoje życie zawodowe, przechodzili na emerytury- mówi Ryszard Ptasznik, kierownik 
działu socjalnego ZG Lubin. – Zakład w znaczący sposób wpłynął na rozwój naszego 
miasta. Pamiętam taki fi lm agitacyjny „Miedzy Wrocławiem a Zieloną Górą”, w którym 
namawiano do przyjeżdżania do Lubina  podejmowaniu pracy w nowym miejscu. 
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W przeddzień manewrów organi-
zatorzy zapoznali ratowników ze 
sprzętem medycznym udostępnio-
nym na czas akcji. Główny nacisk 
położono na nosze typu SKED, 
które znakomicie sprawdzają się 
w trudnym terenie i umożliwiają 
transport zarówno w poziomie, 
jak i w pionie. Nie obyło się 
bez wykładów dotyczących 
postępowania z poszkodowa-
nym - przypomnienie pozycji 
transportowych w zależności od 
doznanych urazów oraz sposobów 
zaopatrywania ran. Nazajutrz 
nabyte umiejętności ratownicy 
mogli sprawdzić w praktyce. - Po 
pierwszej edycji manewrów nasi 
ratownicy czuli lekki niedosyt - 
organizatorzy sami przyznali, że 
nie docenili naszej sprawności. 
Tym razem zapowiedzieli, że 
będzie dużo trudniej. I dotrzymali 
słowa - mówi Jacek Gąsieniec, 
zastępca kierownika GPR i kie-
rownik pozorowanej
akcji ratunkowej.

Gdzie oni są?
O godzinie 10 ratownicy zameldo-
wali się przy szybie. Po przebraniu 
się w kombinezony i uprzęże do-
stali też od organizatorów mapy 
poziomów i informację dotyczącą 
zdarzenia. Scenariusz zakładał 
brak kontaktu z grupą eksplorato-
rów, nieznana też była dokładna 
liczba poszkodowanych – podano 
tylko, że może być od 4 do 8 osób 

potrzebujących pomocy. Ta in-
formacja oznaczała, że wszystkie 
dostępne rejony kopalni muszą 
zostać spenetrowane. Kierownik 
akcji Jacek Gąsieniec podzielił 
18 ratowników na cztery zastę-
py (trzy 5-osobowe oraz jeden 
3-osobowy) i wyznaczył zastępo-
wych. - Według obowiązujących 
przepisów zastęp ratowników 

górniczych musi zawsze liczyć 
minimum 5 osób, ale w nieofi-
cjalnych manewrach można 
sobie pozwolić na eksperyment 
– tłumaczy Gąsieniec. Ustalono 
taktykę – dwa zastępy zjeżdżają 
na poziom 4., a jeden na poziom 2. 
Skontrolowano łączność, ustalono 
sposób komunikacji na wypadek 
utraty łączności bezprzewo-

dowej i można było przystąpić 
do akcji. Trzyosobowy zastęp 
tworzyli doświadczeni ratownicy 
służby specjalistycznej do pracy 
z wykorzystaniem technik al-
pinistycznych - to oni opuścili 
wszystkich ratowników na dół 
kopalni, a sami zjechali na linach 
na poziom czwarty.

Szli po omacku 
Na niespodzianki zastępy nie mu-
siały długo czekać. Niemal od razu 
po tym, jak ratownicy zjechali 
pod ziemię, jeden z chodników 
został zadymiony, aby ograniczyć 
widoczność, co znacznie utrudniło 
działania poszukiwawcze. Dzięki 
zastosowaniu światła chemicz-
nego, tzw. light-sticków, ratow-
nicy mogli oznaczyć sobie drogę 
powrotu. To w tym wyrobisku 
zastęp kierowany przez Jakuba 
Lewickiego z JRGH odnalazł 
pierwszego rannego. Trudno 
było go wydostać przez wąską 
szczelinę, a kiedy się to udało, 
poziom zadymienia wzrósł tak 
bardzo, że ratownicy poruszali się 
prawie po omacku. SKED z ran-
nym podawano sobie z rąk do rąk 
w wyrobisku miejscami niskim na 
kilkadziesiąt centymetrów. 

Ratownik też ranny
Tak jak wszędzie, i tutaj znaj-
dował się sędzia, który oceniał 
działania ratownicze, postępo-
wanie z ofiarami i ich transport na 

podszybie. W sumie odnaleziono 
pięciu poszkodowanych na obu 
poziomach z różnymi obrażenia-
mi: złamaniami, urazami głowy, 
brzucha i głębokimi ranami. Po-
nadto trzeba było udzielić pomocy 
jednemu z ratowników. Scenariusz 
zakładał bowiem,  że doznał on 
kontuzji stawu skokowego ze 
zmiażdżeniem, więc w sumie 
ewakuowano 6 osób.

Dekompresja
mile widziana - Ratownikom wy-
dawało się, że to już koniec... Ale 
wtedy w szybie poniżej poziomu 
4. na powierzchni wody pojawił 
się nurek, który „ostatkiem sił” 
wydusił z siebie, że wynurzył się 
z samego dna szybu - opowiada 
Gąsieniec. Przy zastosowaniu 
technik linowych nurek został 
wydobyty i poddany tlenoterapii. 
- To była doskonała okazja do 
omówienia postępowania przy 
chorobie dekompresyjnej - mówi 
kierownik akcji. Pierwszy na gó-
rę wyszedł trzyosobowy zastęp 
specjalistyczny. Wydostał się 
na linach, a potem za pomocą 

wyciągarki akumulatorowej wy-
dobył poszkodowanych w noszach 
SKED i wszystkich ratowników. 
Akcja trwała 6 godzin. Na po-
wierzchni organizatorzy omówili 
realizację zadań. Warto dodać, że 
manewry są pomysłem ratowni-
ków JRGH i wszyscy partycypo-
wali finansowo w dodatkowym 
szkoleniu. Każdy z nich wie, że 
im więcej potu na ćwiczeniach, 
tym mniej krwi w akcji.

  (red)

Dziura w ziemi na niewielkim wzniesieniu w malowniczej Sobótce to ślad po dawnym szybie nieczynnej 
kopalni magnezytu Maria Concordia. Szyb ma 80 metrów głębokości, z czego połowa jest zalana. 
W wodzie stoją trzy z siedmiu poziomów kopalni: to tu rozegrała się pozorowana akcja ratownicza, jaką 
przeprowadzili ratownicy z KGHM. Manewry rozgrywały się wyłącznie na suchych poziomach. Organizatorami 
drugiej już edycji ćwiczeń w Sobótce była grupa Vertical Team z dr. Piotrem Szetelnickim na czele.

Manewry ratowników
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Sobota 2 czerwca to dzień, który 
mocno wpisał się w historię SMK 
Lubin, bo po raz pierwszy odbył 
się turniej koszykówki młodzi-
ków zorganizowany w Lubinie 
i przez lubinian. Jak podkreślał 
trener Młodzików, rocznika 
2004-2005 głównym organiza-
torem rozgrywek byli rodzice, 

którzy postarali się o najmniejszy 
szczegół sobotnich zmagań na 
parkiecie hali RCS. -  Dziś jest 
święto dla naszych zawodników. 
To podsumowanie sezonu i ich 
ciężkiej pracy. To dla nich nagroda 
i mam nadzieję, że będą dobrze się 
bawić. Nie przygotowywaliśmy 
się jakoś specjalnie. Ten cały rok 

jest specjalny, bo to mój pierw-
szy rok pracy tutaj. Dzisiejszy 
turniej dla nich ma być zabawa 
i pamiątką a jeśli sprawdzą się 
dodatkowo jeszcze sportowo 
to tym lepiej. Każdy taki tur-
niej i każdy rozegrany mecz to 
coś cenniejszego niż dziesięć 
pojedynczych treningów. W na-

stępnym tygodniu 8 czerwca 
wyjeżdżamy na ogólnopolski  
turniej do Osiecznej. Będzie tam 
8 zespołów. Chłopcy mają się 
tam dobrze bawić. B0ędziemy 
tam trzy dni i liczymy na dużo 
doświadczenia i dużą przygo-
dę. - mówił Szymon Pietraszek, 
trener drużyny Młodzików SMK 
Lubin.
Młodzi koszykarze rozegrali 
dwa mecze. W pierwszym mini-
malnie ulegli zespołowi Sparta 
Legnica i wynikiem 36:38 oddali 
gościom zwycięstwo. Drugi z za-
wodnikami z Trzebnicy wygrali 
36:35. W ten sposób zapewnili 
sobie III miejsce w turnieju. 
Mecz o finał należał do zespołu 
z Legnicy i Rawicza.
Wydarzenie wspierała m. in. 
Fundacja KGHM Polska Miedź. 
SMK Lubin od września planuje 
nabór do drużyny młodszej niż 
roczniki 2004-2005. - Jestem za 
tym by tych drużyn było jeszcze 
więcej, tak byśmy w każdym 
roczniku mieli drużyny aż do grup 
młodzieżowych. - mówił Szymon 
Pietraszek, trener Młodzików.

Młody i utalentowany 
libero – Jędrzej 
Gruszczyński dołącza 
do Miedziowej 
drużyny. Razem 
z Bartoszem Makosiem 
w nadchodzącym 
sezonie stworzą duet 
na pozycji libero.

Jędrzej jest absolwentem 
SMS PZPS Spała. Nasz nowy 
zawodnik był reprezentantem 
kadry narodowej kadetów U19 
w 2015 roku, z kórą zdobył 
Mistrzostwo Europy oraz Mi-

strzostwo Świata. W 2017 roku 
Gruszczyński wszedł w skład 
kadry narodowej juniorów 
U21, tej samej, która w swych 
międzynarodowych potycz-
kach nie przegrała ani jednego 
meczu a finalnie zdobyła tytuł 
Mistrza Świata.
Jędrzej od 2016 roku był za-
wodnikiem plusligowego AZS 
Politechnika Warszawska/obec-
ne ONICO/. Teraz przyszła pora 
na Miedziowe barwy. Zawodnik 
związał się z klubem dwuletnim 
kontraktem.

  inf./fot Cuprum Lubin

Damian Boruch, bo 
o nim mowa, jest 
Olsztynianinem i swoje 
studia ukończył 
na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim. 

Jest siatkarskim wychowankiem 
Indykpolu AZS Olsztyn, barwy 
którego reprezentował grając 
w Młodej Lidze i II lidze. Na 

plusligowy parkiet trafił jednak 
na Górnym Śląsku, za sprawą 
Jastrzębskiego Węgla, którego 
zawodnikiem był ostatnie 3 
sezony.
W nadchodzącym sezonie 
Damian Boruch będzie środko-
wym bloku w drużynie Cuprum 
Lubin. Zawodnik związał się 
z klubem rocznym kontraktem. 

  inf./fot. Cuprum Lubin

W 30-stopniowym upale 
toczyły się zawody 
drużyn Oddziałów 
o Puchar Prezesa KGHM. 
Z gorących pojedynków 
jako zwycięzcy wyszli 
piłkarze z kopalni 
Lubin, którzy pokonali 
w fi nale Polkowice-
Sieroszowice 2:1.

W turnieju zagrały ekipy Energe-
tyki, ZG Rudna, ZG Polkowice-
-Sieroszowice, Centrala KGHM, 
ZWR, ZG Lubin, ZH, Coyote 

(firma z Wrocławia), MM (dział 
szybowy ZG Rudna) i Ratownicy 
ZG Rudna. Na boisku bocznym 
Zagłębia Lubin, tam, gdzie 
zwykle grają młodzi piłkarze 
Akademii Zagłębia, toczyły się 
boje, zaciętością przypominające 
mundialowe rozgrywki. Nikt nie 
odpuszczał, ale od początku widać 
było faworytów.
Bardzo mocne drużyny ZG 
Lubin, Sierpolu i ZH gromiły 
przeciwników wysokimi wy-
nikami. Dość powiedzieć, że 
w ćwierćfinale Lubin strzelił 

zawodnikom Coyote 9 goli, nie 
tracąc żadnego, a na boisku obok 
Sierpol zaaplikował ratownikom 
z Rudnej 7 bramek, tracąc 3. Pił-
karze Zakładu Hydrotechniczne-
go z Albertem Muzeją (wywiad 
na stronie obok) na czele, też 
nie ustępowali, aż do półfinału, 
gdzie Polkowice-Sieroszowice 
wcisnęły im 5 goli. W drugim 
półfinale ZG Rudna dała sobie 
strzelić 6 goli Lubinowi i skład 
finału był jasny. To był wyjąt-
kowo wyrównany pojedynek. 
Dobrze zaczęły Polkowice-Sie-

roszowice i bramkarz lubinian 
jako pierwszy wyciągnął piłkę 
z siatki. W drugiej połowie 
lubinianie wyrównali i kiedy 
już wyglądało, że będziemy 
świadkami rzutów karnych, 
Damian Podziewski, najlepszy 
zawodnik turnieju, przytomnie 
dobił piłkę sparowaną po strzale 
Łukasza Bednarza. Uwaga piłka-
rze, to jeszcze nie koniec zmagań 
o Puchar Prezesa KGHM. 23 
czerwca kolejna edycja turnieju, 
kolejna szansa na zwycięstwo!

  (red)

ZG Lubin najlepsze!

Inżynier informatyki
 środkowym
Miedziowego bloku

Pierwszy turniej koszykówki 
młodzików w Lubinie
Puchar za I miejsce pojechał do Rawicza. II miejsce zdobyli młodzi koszykarze z z Legnicy. 
Gospodarze wywalczyli III miejsce, a tuż za nimi uplasowali się goście z Trzebnicy. 
Rozgrywki zorganizowano na zakończenie sezonu, ale też z okazji Dnia Dziecka.

Siła młodości
na pozycji libero
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horoskop
rozrywka

Baran
Najgorsze masz już za sobą. 
Teraz możesz oczekiwać 
uśmiechu fortuny. Pod warun-
kiem jednak, że nie  spoczniesz 
na laurach. Jeśli się dobrze 
przyłożysz, wszystko ułoży 
się po Twojej myśli. Nawet 
w  sprawach osobistych, cho-
ciaż czeka Cię jeszcze trochę 
kłopotów.

Byk
W pracy niemiła atmosfera. 
Zachowaj dyplomatyczne mil-
czenie i skoncentruj się na sto-
jących przed Tobą  zadaniach. 
Zwłaszcza na negocjacjach, 
bo gwiazdy ześlą Ci dobre 
pomysły dotyczące pewnych  
inwestycji. Pod koniec tygo-
dnia spotkasz kogoś dawno 
nie widzianego. 

Bliźnięta
Czeka Cię bardzo interesujący 
tydzień. Odczujesz wyraźnie 
przypływ energii życiowej 
i chęci do pracy.  Pojawią się 
nowe propozycje rozpoczęcia 
inwestycji i realizacji wielkich 
planów. Nie marnuj szans! 
Zwłaszcza że możesz liczyć na 
zrozumienie ze strony partnera.

Rak
Gwiazdy wróżą Ci powodze-
nie w sprawach finansowych. 
Mimo tego ostrożnie planuj 
wydatki. W sferze  uczuć mogą 
pojawić się pewne problemy. 
Pod żadnym pozorem nie mo-
żesz dać się ponieść emocjom.  
Jedynie spokój może przynieść 
poprawę sytuacji. Nie zapomi-
naj też o przyjaciołach! Będzie 
miło i przyjemnie.

Lew
To będzie spokojny ale bardzo 
pracowity czas. W drugiej 
połowie tygodnia możliwa 
interesująca  rozmowa, która 
może zaowocować nowymi 
propozycjami zawodowymi. 
Warto się nad nimi poważnie 
zastanowić. Twój spokój i po-
goda ducha wpłyną na poprawę 
sytuacji w rodzinie.

Panna
Czeka Cię udany tydzień. 
Nareszcie poczujesz w sobie 
wewnętrzną siłę i odporność, 
przestaniesz  zamartwiać się 
drobiazgami. Poprawi się 
również Twoja sytuacja ma-
terialna i nareszcie będziesz 
mógł pozwolić sobie na ku-
pienie rzeczy, o których tylko 
marzyłeś.

Waga
W pracy kłopoty. Zawinił ktoś 
inny, ale to Ty będziesz ponosić 
konsekwencje. A co gorsze, nie 
masz co  liczyć na zrozumienie, 
bo interesy nie idą najlepiej. 
W piątek lub sobotę czeka 
Cię niezbyt miła rozmowa z  
najbliższą osobą. Wyjaśnij 
powstałe nieporozumienia, 
bo sytuacja może wymknąć 
się spod kontroli.

Skorpion
W tym tygodniu możesz 
rozpocząć realizację nowych 
pomysłów. Gwiazdy dodadzą 
siły Twoim  argumentom, 
a szef przychylnie spojrzy na 
wszelkie poczynania. To zaś 
może oznaczać awans albo 
podwyżkę. Ostrożnie z nowy-
mi znajomościami.

Strzelec
Nie przejmuj się drobnymi 
nieporozumieniami w pracy, 
aby się z nimi uporać, wy-
starczy trochę  zrozumienia. 
Możesz też zdać się na intuicję. 
Na pewno Cię nie zawiedzie. 
W drugiej połowie tygodnia  
czeka Cię kilka spotkań to-
warzyskich. Niewykluczony 
nawet interesujący flirt.

Koziorożec 
Nie odkładaj niczego na póź-
niej. Jeśli pojawią się ciekawe 
propozycje, podejmuj decyzje 
natychmiast i  bądź wytrwały 
w postanowieniach. Ale nie za-
niedbuj uczuć. Wenus sprzyja 
Twoim poczynaniom, postaraj  
się więc jak najwięcej czasu 
spędzać z bliską Twemu sercu 
osobą.

Wodnik 
Układ planet sprawi, że w tym 
tygodniu z łatwością będziesz 
sobie radzić z wszelkimi 
obowiązkami. Wiele  spraw 
znajdzie korzystny finał, 
a Ty poczujesz, że wszystko 
zmienia się na lepsze. Staraj 
się jednak być  wyrozumiały 
w kontaktach z najbliższą 
rodziną. Przymknij oko na 
drobne niedociągnięcia w ich  
zachowaniu.

Ryby
Mimo nerwowej atmosfery 
w pracy, będziesz mieć wiele 
satysfakcji z pomyślnie za-
kończonych spraw. A  jeśli się 
trochę postarasz, osiągniesz to, 
czego już od dawna pragniesz. 
Sobotę koniecznie zarezerwuj 
dla  najbliższej osoby. 

horoskop

23 maja w Hucie Miedzi 
Głogów zaobrączkowano 
trzy śliczne sokolątka, 
które mieszkają wraz 
ze swoimi rodzicami na 
kominie „Koniczynka”.

Obrączkowaniem zajęli się pracow-
nicy ze Stowarzyszenia na rzecz 
Dzikich Zwierząt „Sokół” oraz Pa-
weł Frąckowiak, starszy specjalista 
ds. ochrony środowiska i ochrony 
przyrody z HMG:  - W tym roku na 
kominie „Koniczynka” trwają prace 

remontowe. Służby HMG dostoso-
wały terminy tych prac, żeby okres 
lęgowy sokołów nie został zakłócony 
– mówi. 
Aż trudno uwierzyć, że te małe, pu-
szyste, słodkie kuleczki już za dwa 
miesiące będą samodzielne i wyfruną 
z rodzinnego gniazda, by zakładać 
własne. Dzięki obrączkom będziemy 
wiedzieli, skąd pochodzą, dokąd wy-
ruszą i jak potoczą się ich losy. - Sokół 
to ptak bardzo rzadki, dlatego każda 
informacja ornitologiczna jest bardzo 
cenna. Dzięki identyfikacji wiemy, że 

jedna z hutniczych sokolic, o imieniu 
Giga, obecnie gnieździ się w Warsza-
wie – opowiada Frąckowiak.
Pierwsze sokoły na terenie huty 
pojawiły się w 2007 r. Po wybudo-
waniu platformy lęgowej zadomowiły 
się na dobre. Od 2009 r. zaczęły na 
świat przychodzić młode. Przez 9 
lat z obecnymi maluchami łącznie 
w hucie wykluło się 25 piskląt. Przy-
pominamy, że trwa konkurs na imiona 
sokolego rodzeństwa – zapraszamy do 
głosowania na stronie peregrinus.pl 

  (red)

Sokole pisklęta z obrączkami


