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Zagapił się i... Dużo szczęścia miał kie-
rowca ciężarowego renault 
z przyczepą. We wtorek 
rano jechał od strony Choj-
nowa w kierunku Lubina. 
Nie zwrócił uwagi na ozna-
kowanie i nowy objazd drogi 
Krzeczyn-Lubin, staranował 
część drogowskazów zaka-
zujących jazdy. Wcześniej 
chciał ominąć przeszkodę, 
ale gwałtowny manewr 
spowodował przewrócenie 
się ciężarówki. Na drogę 
wysypało się kilka ton jęcz-
mienia przewożonego cię-
żarówką, a w rowie znalazł 
się cały ładunek przyczepy, 
czyli około 10 ton pszenicy 
wymieszanej z żytem. 
Do zdarzenia doszło na 
zamkniętym odcinku drogi, 
dlatego nie były konieczne 
nowe objazdy. Kierowcy nic 
się nie stało.
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Lubińscy policjanci 
zatrzymali młodego 
mężczyznę, który 
dokonał licznych 
kradzieży sklepowych. 
Jak się okazało, kradł 
wszystko, co mógł 
później szybko sprzedać.

Były to przede wszystkim 
kawy i czekolady. Dodatkowo 
funkcjonariusze udowodnili mu 
groźby karalne, jakie kierował 
wobec pracownicy sklepu. 23-letni 
mieszkaniec gminy Lubin był już 
znany policjantom z podobnych 
kradzieży. Prokurator zastosował 
wobec niego dozór policyjny, 
a wkrótce stanie przed lubińskim 
sądem. 
Do lubińskiej komendy wpłynęło 
zawiadomienie o dwóch kradzie-
żach sklepowych. Nad sprawą 
pracowali policjanci wydziału 

kryminalnego. Okazało się, że 
nieznany jeszcze wtedy sprawca 
ukradł z dwóch sklepów na terenie 
Lubina 16 sztuk kawy i ponad 
60 tabliczek czekolady łącznej 
wartości ponad 800 złotych. 
- Policjanci szybko ustalili i za-
trzymali sprawcę tych kradzieży. 
Okazał się nim  23-letni mieszka-
niec gminy Lubin. Znany już poli-
cjantom z podobnych przestępstw 
mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu. Oprócz przestępstwa 
kradzieży, usłyszał również zarzut 
gróźb karalnych, kierowanych 
do pracownicy sklepu, w którym 
dokonał kradzieży - opowiada 
Sylwia Serafin z lubińskiej policji. 
Prokurator na wniosek policji 
zastosował wobec 23-latka dozór 
i nałożył zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonej sprzedawczyni 
sklepu. Teraz losem mężczyzny 
zajmie się sąd.

Nawet do 3 lat 
pozbawienia 
wolności może 
grozić 36-letniemu 
mieszkańcowi 
Lubina, który wpadł 
z narkotykami podczas 
kontroli drogowej. 

Lubińscy policjanci znaleźli 
dwa woreczki strunowe 
z zawartością metamfetami-
ny. Środki odurzające męż-
czyzna chował w portfelu. 
Trafi ł już do policyjnego 
aresztu, a jego sprawą 
zajmie się teraz sąd. 
30 lipca około godziny 20. 
na jednej z ulic Lubina 
policjanci z wydziału pre-
wencji zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego 
skodą. Podczas sprawdzania 
dokumentów mężczyzna był 

bardzo zdenerwowany. 
- Domyślając się, że może 
mieć coś na sumieniu, 
funkcjonariusze postano-
wili to sprawdzić. Nie mylili 
się. Podczas przeszukania 
pojazdu funkcjonariusze 
ujawnili w portfelu 36-lat-
ka dwa woreczki strunowe 
z białą substancją. Badanie 
wykazało, że jest to me-
tamfetamina - relacjonuje 
Sylwia Serafi n z lubińskiej 
komendy policji. 
Mężczyzna został zatrzy-
many i trafi ł do policyjnego 
aresztu. 
- Przypomnijmy, że za po-
siadanie narkotyków grozi 
kara do 3, a gdy przedmio-
tem przestępstwa jest ich 
znaczna ilość, nawet do 10 
lat pozbawienia wolności - 
wyjaśnia S. Serafi n. 
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Do bardzo 
niebezpiecznej sytuacji 
doszło w upalne 
popołudnie 31 lipca. 
Na parterze jednego 
z bloków przy Pawiej 
w Lubinie wybuchł pożar.

Mimo natychmiastowej akcji 
gaśniczej, mieszkanie niemal 
spłonęło doszczętnie. Ratownicy 
udzielili pomocy dwóm poszko-
dowanym mężczyznom, którzy 
zajmowali lokal. Obaj trafili do 
lubińskiego szpitala. Jeden z nich 
doznał poważnych poparzeń cia-
ła. Jak wstępnie ustalili strażacy, 

pożar mógł nastąpić w wyniku... 
rozpalenia grilla w mieszkaniu. 
Ogień w mieszkaniu na parterze 
szybko się rozprzestrzenił. Za-
nim strażacy zdążyli dotrzeć na 
miejsce, płomienie ogarnęły już 
wszystkie pokoje. Na szczęście 
dwaj lokatorzy zdążyli bez-
piecznie się ewakuować. Akcja 
gaśnicza trwała krótko. Część 
mieszkańców - ze względu 
na duże zadymienie na klatce 
schodowej - postanowiło opuścić 
swoje mieszkania. 
Dwóm mężczyznom, którzy 
w chwili wybuchu pożaru prze-
bywali w mieszkaniu, udzielono 

pomocy lekarskiej. Jeden z nich 
był w gorszym stanie, miał po-
parzone niemal całe ciało. Obaj 
trafili do Regionalnego Centrum 
Zdrowia przy Bema w Lubinie. 
Z informacji pozyskanych na 

miejscu ustaliliśmy, że mężczyź-
ni próbowali rozpalić w miesz-
kaniu grilla. Obaj są doskonale 
znani swoim sąsiadom. Utrzymu-
ją się ze zbieractwa, nadużywają 
też alkoholu. 

Robili grilla Złodziej kawy
i czekolady

Narkotyki chował
w portfelu
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W II edycji Konkursu 
Najlepszy Uczeń im. 
Franciszka Ratajczaka 
laureatem został Adrian 
Paczkowski z legnickiego 
ZSTiO. Konkurs ma 
promować zdolnych, 
chcących uczyć się 
zawodu i osiągających 
wyniki w nauce 
uczniów. Ponadto jego 
zwycięzca ma otwartą 
drogę do zatrudnienia  
w KGHM Zanam. 
Konkurs Najlepszy Uczeń dla 
praktykantów i absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych 
ruszył w zeszłym roku. KGHM 
ZANAM organizuje go wspólnie 
z organizacjami związkowymi 
działającymi w spółce. Nagrodą 
jest list intencyjny umożliwiający 
laureatowi zatrudnienie w KGHM 
ZANAM. W ten sposób firma 
promuje edukację zawodową 

i wspomaga kształcenie specja-
listów, a jednocześnie upamiętnia 
Franciszka Ratajczaka, legen-
darnego działacza związkowego 
z legnickiego Legmetu.
W pierwszej edycji konkursu 
listy intencyjne otrzymało 
trzech uczniów. W tym roku do 
ich grona dołączył laureat obecnej 

edycji: Adrian Paczkowski z klasy 
ślusarz–spawacz, Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy.
Rozstrzygnięcie konkursu  
astąpiło podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego 
w ZSTiO. Nagrodę wręczyli 

córka Franciszka, Grażyna Ra-
tajczak-Antoniewicz, p.o. prezesa 
zarządu KGHM ZANAM Janusz 
Cendrowski, dyrektor działu poli-
tyki personalnej Monika Szczotka 
oraz przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w KGHM ZANAM 
Andrzej Dynak.

  (inf/ZANAM)

KGHM Zanam ułatwia pracę zdolnym

Paczkowski najlepszym uczniem

Dwa stanowiska 
wiceprezesów 
KGHM również 
zostaną obsadzone 
w ramach 
konkursu. Rada 
Nadzorcza spółki 
do 17 sierpnia 
czeka na aplikacje 
kandydatów. 

Do obsadzenia są stanowi-
ska wiceprezesa  do spraw 
rozwoju oraz wiceprezesa 
ds aktywów zagranicz-
nych. Termin rozmów 
kwalifikacyjnych zapla-
nowano na 21 sierpnia.
Przypomnijmy, że obecnie 
Polską Miedzią kieruje 
zarząd w niepełnym 3-oso-
bowym składzie. 
 W czerwcu w drodze po-
stępowania konkursowego 
nowym prezesem Polskiej 
Miedzi został wybrany 
Marcin Chludziński, 
stanowisko wiceprezesa 
do spraw produkcji powie-
rzono Radosławowi Stach, 
natomiast odpowiedzialną 
za finanse została Katarzy-
na Kreczmańska-Gigol. 

  (inf)

Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs

KGHM uzupełnia
zarząd

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Radosław Stach

Marcin Chludziński
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Podczas rozpoczęcia prac 
restauratorskich znaleziono 
30 granatów odłamkowych, 8 
pocisków artyleryjskich kal. 80 
mm, jeden pocisk artyleryjski 
kal. 75 mm i cztery  sztuki amu-
nicji karabinowej. Wszystkie 
niewybuchy w dniu znalezienia 
zostały wywiezione przez po-
gotowie saperskie na poligon 
i zutylizowane. 
Park w Raszowej, gdzie znajduje 
się fosa stanowi część terenu 
wpisanego do rejestru zabytków, 

na którym wzniesiony był pod 
koniec XVII wieku barokowy 
pałac dla Jerzego von Lüttichau.
Budowla otoczona była fosą, a do 
pałacu prowadziły trzy mosty 
ze wschodu i zachodu oraz od 
mauzoleum rodowego. 
Przebudowany na przełomie XIX 
i XX wieku pałac, pod koniec 
II wojny światowej, w styczniu 
1945, został niemal doszczętnie 
zniszczony w wyniku bombardo-
wań. Całkowitemu uszkodzeniu 
uległo również mauzoleum rodo-

we usytuowane w południowo-
-wschodniej części parku.
Działania związane z odbu-
dową fosy w Raszowej swoim 
zakresem obejmują wykonie prac 
melioracyjnych, polegających na 
oczyszczeniu  zbiornika, pogłę-
bienia go oraz umocnienie skarp 
narzutem kamiennym.
Na ten cel Gmina Lubin uzyskała 
dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Kwota 
umowna zadania wynosi 776 tys. 
zł, z czego prawie 392 tys. pocho-
dzić będą z preferencyjnej pożyczki 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska we Wrocławiu, 
a 146 tys. z bezzwrotnej dotacji 
przyznanej gminie przez WFOS. 
Termin zakończenia inwestycji 
planowany jest koniec września 
bieżącego roku. 

  (MG)

Niewybuchy w zabytkowej
fosie w Raszowej
O tę inwestycję mieszkańcy Raszowej zabiegali od wielu lat. Położona w zabytkowym parku fosa, nie tylko 
straszyła swoim wyglądem, ale także stanowiła zagrożenie dla mieszkańców. Ci najstarsi ostrzegali, że 
w zbiorniku mogą znajdować się niewybuchy z okresu II wojny światowej i jak się okazało nie mylili się. 
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Dawna przychodnia MCZ należy znowu do huty

Huta potrzebowała terenu
Budynek przy Hucie Miedzi Legnica, który do 2013 roku służył legniczanom jako przychodnia lekarska  zmienił 
właściciela. Z chwilą, gdy Miedziowe Centrum Zdrowia wybudowało nową przychodnię przy Okrzei budynek był 
niezagospodarowany.  MCZ poszukiwało kupca na obiekt i tak się złożyło, że trafił on z powrotem w posiadanie 
legnickiej huty.

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.

Budynek przy Hucie 
Miedzi Legnica zanim 
stał się własnością MCZ 

jako przychodnia należał właśnie 
do huty. Teraz  wrócił znowu do 
poprzedniego właściciela. 
- Od jakiegoś czasu zajmowaliśmy 
się sprzedażą. Dziś jest jej finał. 
Szczęśliwy finał dla MCZ i dla 

Huty Miedzi Legnica. To  kolejny 
budynek, który przywrócimy do 
życia w obrębie miasta Legnica 
- mówił Waldemar Sułek, wice-
prezes ds. finansowych MCZ.
W związku z rozwojem huty 
obiekty na terenie zakładu są 
rozbudowywane. Budynki, któ-
re dotąd służyły jako zaplecze 

i biura wielu zewnętrznym fir-
mom wykonującym różne usługi 
remontowe, transportowe czy 
inwestycyjne muszą zniknąć, bo 
huta potrzebuje tego terenu na 
swoje obiekty. 
- Będziemy musieli je zlikwido-
wać a w ich miejsce powstaną 
budynki dla huty związane 

z rozbudową pirometalurgii i elek-
trorafinacji. Zaistniała potrzeba 
pozyskania nowych pomieszczeń 
dla firm wykonujących na rzecz  
huty różne usługi. Obiekt po 
dawnej przychodni  świetnie do 
tego się nadaje - mówi Apolinary 
Lipski, dyrektor ds. finansowych 
w Hucie Miedzi Legnica 

Budynek dawnej przychodni 
jest częściowo zmodernizowany 
i wyremontowany. Huta nie ma 
w planach przebudowy pomiesz-
czeń, bo nie ma takiej potrzeby. 
- Już odbywają się tam spotkania 
firm, które pomagają nam w bu-
dowie różnych nowych urządzeń 
i agregatów oraz w ich  urucho-

mieniu na terenie  Huty Miedzi 
Legnica – dodaje Apolinary 
Lipski, dyrektor ds. finansowych, 
legnickiej huty. 
Obiekt to 2700 metrów powierzch-
ni użytkowej. Taka przestrzeń 
w pełni zabezpieczy potrzeby huty 
w zakresie udostępniania miejsca 
firmom zewnętrznym.
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Komendant Powiatowy 
Policji w Lubinie, 
podinsp. Joanna Cichla, 
podziękowała mieszkance 
powiatu lubińskiego 
za wzorową postawę 
obywatelską i pomoc 
mężczyźnie, który znalazł 
się sytuacji zagrażającej 
życiu i zdrowiu.

Pani Agata nie wahała się wy-
brać numer telefonu alarmowego 
i powiadomić policjantów. Dzięki 
temu funkcjonariusze dotarli do 
mężczyzny w lesie i zapobiegli 
tragedii. 
W liście gratulacyjnym, który 
otrzymała mieszkanka powiatu 
lubińskiego, szefowa lubińskiej 
policji podziękowała za czujność, 
zaangażowanie oraz pomoc męż-
czyźnie znajdującym się w stanie 

zagrażającym jego życiu i zdro-
wiu. Pani komendant podkreśliła, 
iż świadczy to o ponadprzeciętnej 

gotowości do niesienia pomocy. 
Wzorowe zachowanie pokazuje 
ogromne poczucie odpowiedzial-

ności za życie i bezpieczeństwo 
drugiego człowieka i zasługuje 
na gratulacje. 
- Jestem bardzo dumna z postawy 
pani Agaty, bardzo się cieszę, 
że pani właściwie zareagowała. 
Bardzo za to dziękuję. Postawa 
godna naśladowania - powiedziała 
komendant Joanna Cichla.
- Każdy zrobiłby to samo na moim 
miejscu. Zainteresowałam się tym 
człowiekiem kilka dni wcześniej, 
bo widziałam, że idzie do lasu 
i miał tam jakieś prowizoryczne 
legowisko. W nocy było chłodno 
i to był czas, gdy niemal dzień 
w dzień padał deszcz. Gdy 
zapytałam, czy nie potrzebuje 
pomocy, odmówił. Potem jednak 
wezwałam policję, bo obawiałam 
się, że może coś przykrego mu 
się stać - opowiadała pani Agata.

  (red)

Wśród nich było 27 
bardzo dużych i du-
żych pożarów - dla 

porównania: w całym ubiegłym 
roku Państwowa Straż Pożarna 
zanotowała 37 tego typu zda-
rzeń, wśród nich było również 
zdarzenie z Kłopotowa. Te zda-
rzenia są szalenie niebezpieczne. 
W Jakubowie 30 km od Lubina 
na wysypisku składowano plasti-
kowe pojemniki o różnej pojem-
ności, wypełnione m.in. olejami 
i rozpuszczalnikami. Największe 
miały po tysiąc litrów! Strażacy 
opanowali sytuacje dopiero po 
9 godzinach. Ten czas pokazuje 
z jaką skalą ognia mieli do czynie-
nia pożarnicy. Skala akcji też była 
olbrzymia 30 zastępów strażaków, 

78 pojazdów PSP i OSP oraz dwa 
samoloty gaśnicze – w sumie 240 
osób. Koszty tej akcji pójdą w setki 
tysięcy złotych, przekroczenie 
miliona jest bardziej niż  praw-
dopodobne. Sprawcy, właściciele 
składowiska zostali zatrzymani, 
szybko okazało się, że takich 
miejsc z odpadami mają więcej. 
Bezpośrednio przy składowisku 
znajduje się należący do KGHM 
szyb Św. Jakub. Władze spółki nie 
miały się nad czym zastanawiać. 
Praca szybu została wstrzymana. 
Z dołu wycofano 340 górników, 
dwa rasy tyle nie zjechało na kolej-
ne dwie zmiany. Miedziowa firma 
też będzie liczyła olbrzymie straty. 
Górnikom dniówki trzeba zapła-
cić, a swojej roboty nie wykonali. 

Podobne pożary już dwukrot-
nie miały miejsce koło Lubina 
w Kłopotowie. Tutaj również jest 
składowisko tyle, że tworzyw 
sztucznych. Lokalne władze mają 
z nim nie lada kłopot. Kiedy udaje 
się doprowadzić do zakończenia 
działalności składowiska zmienia 
się jego właściciel, a proceder 
dowożenia kolejnych odpadów 
nie ma końca.

Składowiska palą się raz za razem, również w powiecie lubińskim

Kolejny pożar składowiska
Pożary nielegalnych i również tych co prowadzą legalna działalność, składowisk są już na porządku 
dziennym. Tylko w tym roku odnotowano już 63 pożary wysypisk i składowisk śmieci oraz odpadów. 

Pomogła mieszkającemu w lesie

Trwają prace przy ulicach Bu-
dziszyńskiej, Bieszczadzkiej, 
II Armii Wojska Polskiego, 
Jastrzębiej, Leśnej i Legnickiej. 
Każdego roku Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Legnicy w sezonie 
letnim prowadzi szereg prac 
modernizacyjnych z myślą 
o sezonie grzewczym. Im wię-
cej nowych sieci ciepłowni-
czych, tym pewniejsze ciepło 
zimą, bo mniejsza jest wów-
czas ilość awarii. W Lubinie 
trwają obecnie prace  związane  
z dwoma poważnymi zadania-
mi inwestycyjnymi. - Jedno to 
przebudową sieci rozdzielczej 
w rejonie Spółdzielni Nasza 
Chata. Dotyczy to ulic II Armii 
Wojska Polskiego, Biesz-
czadzkiej i Budziszyńskiej. 
Zadanie to  realizujemy w for-
mule zaprojektuj i wybuduj. 
Jego wartość to 1 mln 600 tys. 
złotych – informuje Marek 
Litwiński, członek zarządu 
WPEC w Legnicy S.A. Prace  

w tej części miasta zakończą 
się jeszcze w tym roku. Nieco 
więcej czasu WPEC potrzebuje 
na realizację innego zadania w  
Lubinie. To przebudowa sieci 
i przyłączenie nowych odbior-
ców na terenie SM Przylesie. 
Mowa tu o ulicach   Jastrzębiej, 
Leśnej i Legnickiej. To koszt 3 
mln 700 tys. złotych. Prace te 
rozłożono na kilka lat. Koniec 
tego zadania zaplanowano 
dopiero na 2020 rok. 
Za wszelkie trudności zwią-
zane z przebudową sieci, 
modernizacją i rozwojem 
magistrali WPEC przeprasza 
i zapewnia, że stara się, by 
braki ciepłej wody były jak 
najkrótsze. O ewentualnych 
utrudnieniach zarówno WPEC 
jak i spółdzielnie starają się 
informować na tablicach ogło-
szeń w klatkach schodowych, 
jak i na stornie Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Legnicy S.A. 

  (red)

Modernizują sieci
Prawie 4 mln złotych Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy 
S.A., spółka  z grupy kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. wyda na rozbudowę i modernizację 
sieci ciepłowniczej na terenie Lubina.
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Transport taśmowy (teraz trans-
port poziomy) często porównywa-
ny jest do układu krwionośnego. 
Analogia trafna i dobrze podsumo-
wująca znaczenie działu. Cztery 
dekady przyniosły dojrzałość, 
doświadczenie i ugruntowały 
pozycję, wzmocniły poczucie 
dumy z krwioobiegu kopalni.
– Pierwsze przenośniki instalo-
wane były w 1973 dla transportu 
urobku z drążonych upadowych 
centralnych, a sam urobek kiero-
wany był do szybów ZG Polkowi-
ce – opowiada Maciej Kowalczuk, 
główny inżynier mechanik ds. 
transportu poziomego, kierow-
nik działu. – Odstawę stanowiły 
przenośniki PTG o małych dłu-
gościach 100-400 m i niewielkiej 
wydajności rzeczywistej – dodaje 
inżynier. 
Odważni i pierwsi
W założeniach projektowych dla 
ZG Rudna przyjęto, że transport 
urobku z „krat”, do zbiorników 
przyszybowych będzie realizo-
wany jedynie przez przenośniki 
taśmowe, bez transportu szyno-
wego. Pierwsza nitka odstawy 
w kierunku szybu R-I została 
uruchomiona w lipcu 1974 r. Zlo-
kalizowana w upadowej centralnej 
II i chodniku T-210, składała się 
z dziewięciu przenośników typu 
Legmet o szerokości taśmy 1200 
mm i prędkości 2,5 m/s. Łączna 
długość przenośników wynosiła 
wówczas 5 km. – Rezygnacja 
z przewozu szynowego była dość 
odważna i zastosowana po raz 
pierwszy w polskim górnictwie. 
Początki były bardzo trudne: 
wiele awarii przynosiła nie zawsze 
dopracowana konstrukcja prze-
nośników – wspomina Edward 
Lichtański, nadsztygar mecha-
niczny ds. transportu poziomego.
Kwadrat rządzi 
Jednym z kroków milowych roz-
woju Taśmowego było opracowa-
nie  przez Legmet przenośników 
taśmowych z zastosowaniem 
sztywnej konstrukcji trasy. Istotne 
było też przyjęcie koncepcji „kwa-
dratu odstawy”, pozwalającej na 
wybór drogi odstawy urobku oraz 
budowa zbiorników retencyjnych.
– Kwadrat odstawy obowiązuje 
do dziś. Do istniejących w ko-
palni przenośników dołączane 
są kolejne kwadraty, co daje moż-
liwość wyboru alternatywnych 
dróg odstawy – objaśnia Maciej 

Kowalczuk i od razu dodaje: – to 
nie wszystko. Wysoką sprawność 
przenośników uzyskaliśmy rów-
nież dzięki naszej specjalistycznej 
brygadzie, wulkanizatorów, która 
wykonuje połączenia taśm. Po-
wstał też dedykowany oddział 
remontowy, co zapewniło wysoką 
jakość prac. Pierwsi pracownicy 
działu uczyli się od podstaw jak 
wymienić krążnik, jak zrobić 
zgarniak, czy szczotkę. Wszyst-
ko odbywało się metodą prób 
i błędów, jednak potrzeba jest 
matką wynalazków, więc często 
usprawnienia pracownicy wy-
myślali sami, bo chcieli iść dalej 
– szybciej, sprawniej. Dlatego dziś 
mamy przenośnik Truchana*,czy 
„roxony”**.
Krwioobieg wciąż się rozrasta 
Kopalnia Rudna ma już 44 lata, 
system taśmowy funkcjonuje co-
raz sprawniej. Dzisiaj pracownicy 
działu dysponują, oprócz wiedzy, 
dostępem do nowoczesnych 
technologii, są więc lepiej przy-
gotowani do kolejnych wyzwań. 
A tych nie brakuje.
– Realizujemy wieloletnią kon-
cepcję budowy układu transportu 
poziomego, składającego się ze 
zbiorników retencyjnych połączo-
nych pojedynczymi przenośnika-
mi – mówi Kowalczuk. – Maszy-
ny, urządzenia, infrastruktura, czy 
plany - to wszystko jest bardzo 
ważne, jednak najważniejsi są 
ludzie. To oni nadają sens temu, co 
każdego dnia się tu dzieje. Wiemy 
jak ważne jest, by to co robimy, 
nie tylko było fachową robotą, 
ale przede wszystkim robotą bez-
pieczną – dodaje główny inżynier.

 ELŻBIETA SAWICKA

Transport taśmowy ma dla kopalni kapitalne znaczenie

Czterdzieści lat doświadczeń
W Rudnej w roku 1973 powstawały pierwsze przenośniki transportujące urobek z drążenia wyrobisk, rok później uruchomiono pierwszą linię 
odstawy urobku z oddziałów eksploatacyjnych do szybów R-I i R-II. W kwietniu 2014 r. kolejna epokowa rewolucja: uruchomiono odstawę 
z poziomu poniżej 1200 m. Dla Działu Taśmowego, który powstał 1 lutego 1978 r., to były ekscytujące i pracowite cztery dekady. 

* A. Truchan z oddziału taśmo-
wego T-1 opracował przenośnik, 
w którego węzłach siły znosiły 
się nawzajem. Zamontowany 
na obrotnicy umożliwiał wa-
hadłowe kierowanie strumienia 
urobku do różnych zbiorników 
szybowych. Naukowcy z Poli-
techniki Śląskiej przyjechali 
osobiście obejrzeć przenośnik, 
bo nie mogli uwierzyć, że ktoś 
ręcznie wyliczył tak precyzyjnie 
wszystkie rozwiązania. ** Po-
toczna nazwa młotów hydrau-
licznych do rozdrabniania brył 
na wysypach od pierwszego 
urządzenia tego typu fi ńskiej 
fi rmy „Roxon”.
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Z wizją rozwoju monitoringu 
SMG i szukaniu nowych funk-
cjonalności w ramach KGHM 
4.0 zapoznaje nas, kierujący 
stroną techniczną projektu, Paweł 
Śliwiński, główny inżynier ds. 
analiz i optymalizacji produkcji 
departamentu energomecha-
nicznego w Centrali. KGHM 
jako jedna z pierwszych firm na 
świecie wprowadził już w 2013 r. 
monitoring samojezdnych maszyn 
górniczych. Prace projektowe 
i wdrażanie pierwszych rozwiązań 
trwały trzy lata. 
- Zakończyliśmy SYNAPSĘ, ale 
uznaliśmy, że w trybie projek-
towym warto ją kontynuować. 
SYNAPSA wskazała możliwości 
implementacji docelowego roz-
wiązania w zakresie monitoringu 
i lokalizacji maszyn. Uzyskaliśmy 
zdolność rejestracji i transmisji da-
nych technologicznych dla ponad 
stu urządzeń w trzech kopalniach. 
Kontynuacją jest zaplanowany 
na 2 lata projekt doskonalenia 
monitoringu parametrów SMG 
– mówi Śliwiński.
Chcąc wykorzystać dotychcza-
sowe doświadczenia, powołano 
specjalny zespół praktyków-
-użytkowników systemu z kopalń. 
Dodatkowo zaangażowano do 
niego konstruktorów z Zanamu 
oraz ekspertów z Cuprum. Nad 
wszystkim czuwa dedykowany do 
tego typu prac Zespół Inżynierów 

i Konsultantów z COPI, który 
aktywnie uczestniczy w realizacji 
zadań. Na pierwszych warsztatach 
dla użytkowników SYNAPSY 
rozdano ankiety badające do-
świadczenia korzystania z mo-
nitoringu. Inż. 
Śliwiński nie kryje satysfakcji 
z lektur ankiet: - Widać, że system 
okrzepł i jest istotnym elementem 
uwzględnianym w procesie zaku-
pu maszyn. Warsztaty potwier-
dziły, że monitoring to nie tylko 
instrument nadzoru. Chcieliśmy 
ograniczyć taki sposób myślenia. 
Chcemy, by użytkownicy systemu 
dostrzegli możliwość wykorzysta-
nia go do zapobiegania awariom, 
co jest główną ideą projektu - 
tłumaczy Śliwiński.
Warsztaty, w których udział wzięli 
członkowie zespołu projektowego, 
znacząco poprawiły komunikację 
między stronami procesu monito-
ringu. Inżynierowie mechanicy 
i konstruktorzy musieli porozu-
mieć się z partnerami naukowymi. 
- Cieszę się, że strony wypracowu-
ją wspólny język. Chcemy w ten 
sposób wyłowić liderów zmian, 
osoby z ruchu, którzy patrzą na 
system szeroko: w sposób bizne-
sowy i techniczny – widzą budżet, 
skalę kosztów remontów i napraw, 
wiedzą, gdzie szczegółowa dia-
gnostyka i predykacja awarii jest 
najważniejsza - dodaje Śliwiński.
Jednym z wyróżniających się 

uczestników 
warsztatów 

był Tomasz 
Wolański, nad-
sztygar maszyn 
dołowych na 
rejonie Rudna 
Główna. – Jeste-
śmy nastawieni 
na szkolenie 
załogi. Dane 
z monitoringu wy-
korzystujemy do 
porównania pracy 
operatorów i prze-
konania ich do 
dobrych praktyk. 
Stanowią swoistego 
rodzaju informację 
zwrotną o kulturze 
pracy i sposobie 
eksploatacji parku 

maszynowego. 
Przedstawianie, jak 
wiodący operatorzy 
eksploatują maszyny, 
pomaga w przekona-
niu pozostałych członków załogi 
do konieczności dokonania zmian 
w dotychczasowym sposobie pra-
cy. Istotą całego przedsięwzięcia 
jest praca maszyn w zakresie 
dopuszczalnych parametrów 
w sposób bezpieczny, a jedno-
cześnie maksymalizacja stopnia 
ich wykorzystania. Na podstawie 
danych z systemu monitoringu 
dokonujemy analiz oraz ostatecz-

nych decyzji w sprawie wprowa-
dzanych zmian konstrukcyjnych 
w eksploatowanych urządzeniach. 
Przykład? – Podniesienie mocy 
silnika wysokoprężnego w ma-
szynie LKP 1601 B - wykonane na 
nasz wniosek przez Zanam. Eks-
ploatacja tych maszyn w naszych 
trudnych warunkach doprowadzi-
ła nas do pomysłu podniesienia 
mocy silnika wysokoprężnego do 
wartości 315 kW – wystąpiliśmy 
z takim wnioskiem do producenta. 
W celu eliminacji ewentualnych 
negatywnych wpływów tej 
zmiany, badaliśmy za pomocą 
systemu monitoringu parametry 
pracy przed i po zmianie. Brak 
negatywnych oznak oraz pozy-
tywna opinia załogi potwierdziły 
trafność rozwiązania – tłumaczy 
Wolański.
Zwiększenie efektywnego czasu 
pracy maszyn na oddziale, przez 
ograniczenie zjazdów na komorę 

maszyn ciężkich, 
wiązało się z ko-
niecznością kontroli 
stanu ogumienia. 
Aby umożliwić ope-
ratorom taką kon-
trolę, zdecydowano 
o wprowadzeniu 
monitoringu tem-
peratury i ciśnienia 
opon w ładowar-
kach ŁKP 1601 B. 
Rejestracja i ana-
liza parametrów 
eksploatacji opon 
umożliwia ustale-
nie momentu tzw. 
separacji war-
stwy bieżnika. 
- To świadczy 
o konieczności 
wymiany takiej 
opony, z uwagi 
na jej stan 

techniczny. 
W normalnych wa-

runkach trudno byłoby określić 
ten moment. Analiza biznesowa 
i wczesne wykrywanie nieprawidło-
wości to istota monitoringu maszyn. 
To się po prostu  opłaca – twierdzi 
Wolański.
Inżynier Śliwiński nie ukrywa, 
że jest pod wrażeniem: - Takich 
liderów trzeba nam więcej – mówi 
i dodaje. - Szczególnie w miejscach, 
gdzie niezawodność maszyn jest 
niezbędna. Dzięki monitoringowi 
poprawiliśmy niejednokrotnie ich 
konstrukcje i dostroiliśmy opro-
gramowanie do warunków pracy, 
np. zapobiegając przeciążeniu. 
Liczba awarii istotnie spadła - 
wyjaśnia.
Śliwiński dostrzega też kolejne 
korzyści z wprowadzania nowinek 
technicznych. - Młodzi ludzie przy-
chodzący do pracy są zaznajomieni 
z nowymi technologiami, ale nie 
mają doświadczenia w diagnozowa-
niu urządzeń. Tablet dla operatora 

może go zwyczajnie zainteresować 
i pomóc zrozumieć maszynę. Przy 
wsparciu danych z BI (Business 
Intelligence - analityka biznesowa, 
czyli przekształcanie danych w in-
formacje, a informacji w wiedzę 
zwiększającą konkurencyjność 
firmy) taki młody człowiek może 
pokazać dokładnie na wykresie 
pracy maszyny początek swojej 
reakcji na potencjalny problem. 
Monitoring daje szansę na wczesną 
diagnozę usterek, zanim dojdzie do 
poważnych awarii mechanicznych 
podzespołów maszyny, co ma ko-
losalne znacznie dla ograniczenia 
kosztów ich serwisowania – pod-
sumowuje Śliwiński.
 Rozszerzeniu możliwości wcze-
snego dostrzegania przekroczenia 
parametrów zagrażających pracy
maszyny sprzyjają testy urządzeń 
mobilnych wspierających mo-
nitoring.
Wcześniej maszyna musiała 
podjechać do punktu tankowa-
nia – tam zabudowane są punkty 
dostępowe do sieci wi-fi - żeby 
przekazać dane z rejestratora, co 
opóźniało sam proces diagnozo-
wania. Jeśli utknęła po drodze, 
było to niemożliwe, a przecież 
mogła wtedy ulec uszkodzeniu. By 
to usprawnić, sięgnięto właśnie po 
urządzenia mobilne. - Testujemy 
tablety na trzech kopalniach. 
Koledzy z Zanamu opracowali 
prototypowe urządzenie do mo-
bilnego raportowania na potrzeby 
serwisowania – mówi Śliwiński. - 
Każda maszyna ma książkę pracy, 
zawierającą wszystkie usterki, bo 
tego wymagają przepisy górnicze, 
ale tablet mógłby ją zastąpić. Do-
datkowo nie umkną nam bardzo 
dynamiczne i szybkozmienne 
procesy, a pomoże w tym szybko 
rozwijająca się sieć wi-fi w wy-
robiskach górniczych – tłumaczy 
ideę Śliwiński.

  (inf: KGHM)

Edukacja maszyn
Gdy powstawała SYNAPSA, system monitoringu parametrów maszyn górniczych (SMG), termin „Internet 
rzeczy” nie był jeszcze znany. Dziś wielu fachowców uważa, że pilotażowy program KGHM zapowiadał 
wzajemne komunikowanie się maszyn. 
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stawie danych z systemu 

monitoringu dokonujemy 

analiz oraz ostatecznych 

decyzji w sprawie wpro-

wadzanych zmian kon-

strukcyjnych w eksplo-

atowanych urządzeniach. 

Przykład? – Podniesie-

nie mocy silnika wyso-

koprężnego w maszynie 

LKP 1601 B - wykonane na 

nasz wniosek przez Za-

nam. Eksploatacja tych 

maszyn w naszych trud-

nych warunkach dopro-

wadziła nas do pomysłu 

podniesienia mocy silnika 

wysokoprężnego do war-

tości 315 kW - wystąpili-

śmy z takim wnioskiem do producen-

ta. W celu eliminacji ewentualnych 

negatywnych wpływów tej zmiany, 

badaliśmy za pomocą systemu mo-

nitoringu parametry pracy przed i po 

zmianie. Brak negatywnych oznak 

oraz pozytywna opinia załogi po-

twierdziły trafność rozwiązania - tłu-

maczy Wolański.

Zwiększenie efektywnego cza-

su pracy maszyn na oddziale, przez 

ograniczenie zjazdów na komorę 

maszyn ciężkich, wiązało się z ko-

niecznością kontroli stanu ogumie-

nia. Aby umożliwić operatorom taką 

kontrolę, zdecydowano o wprowa-

dzeniu monitoringu temperatury 

i ciśnienia opon w ładowarkach ŁKP 

1601 B. Rejestracja i analiza parame-

trów eksploatacji opon umożliwia 

ustalenie momentu tzw. separa-

cji warstwy bieżnika. - To świadczy 

o konieczności wymiany takiej opo-

ny, z uwagi na jej stan techniczny. 

W normalnych warunkach trudno 

byłoby określić ten moment. Analiza 

biznesowa i wczesne wykrywanie 

nieprawidłowości to istota monito-

ringu maszyn. To się po prostu opłaca 

– twierdzi Wolański. 

Inżynier Śliwiński nie ukrywa, że 

jest pod wrażeniem: - Takich lide-

rów trzeba nam więcej – mówi i do-

daje - Szczególnie w miejscach, gdzie 

niezawodność maszyn jest niezbęd-

na. Dzięki monitoringowi poprawili-

śmy niejednokrotnie ich konstrukcje 

i dostroiliśmy oprogramowanie do 

warunków pracy, np. zapobiegając 

przeciążeniu. Liczba awarii istotnie 

spadła - wyjaśnia. 

Śliwiński dostrzega też kolejne 

korzyści z wprowadzania nowinek 

technicznych. - Młodzi ludzie przy-

chodzący do pracy są zaznajomie-

ni z nowymi technologiami, ale nie 

mają doświadczenia w diagnozowa-

niu urządzeń. Tablet dla operatora 

może go zwyczajnie zainteresować 

i pomóc zrozumieć maszynę. Przy 

wsparciu danych z BI (Business Intel-

ligence - analityka biznesowa, czyli 

przekształcanie danych w informa-

cje, a informacji w wiedzę zwiększa-

jącą konkurencyjność firmy) taki 

młody człowiek może pokazać do-

kładnie na wykresie pracy maszyny 

początek swojej reakcji na potencjal-

ny problem. Monitoring daje szansę 

na wczesną diagnozę usterek, zanim 

dojdzie do poważnych awarii mecha-

nicznych podzespołów maszyny, co 

ma kolosalne znacznie dla ograni-

czenia kosztów ich serwisowania – 

podsumowuje Śliwiński.

KGHM 4.0 I INNOWACJE

KGHM

4.

KGHM 4.0 – kontynuujemy cykl o czwartej rewolucji przemysłowej, w której KGHM zamierza odegrać istotną rolę. Dziś przedstawiamy kolejne projekty z obszaru produkcji (Industry) i IT.

Edukacja maszyn
ANTENA
WI-FI

W pobliżu punktu dostępowego

następuje transmisja danych

o parametrach pracy.

Zespół koordynujący

i zespoły praktyków

Synapsy
omawiających
z naukowcami nowe

potrzeby systemu.

Wyławianie liderów.

Wykorzystanie danych

do Business Intelligence

i analizy procesów 

szybkozmiennych.

Diagnostyka nastawiona

na prognozy stanów 

przedawaryjnych.

Punkt odczytu, tzw. bramka 

pobiera informacje o przebiegu

pojazdu i zużyciu elementów.

REJESTRATOR
elementy ładowarki

objęte monitoringiem

układ roboczy

opony

przeniesienie
napędu

silnik

PROJEKT  SYNAPSA
Monitorowanie pracy maszyn wiercąco-kotwiących,

ładowarek oraz wozów odstawczych

MONITORING SMG
Rozbudowa sieci monitoringu o nowe

funkcjonalności

PILOTAŻ 2013-2016

110 maszyn

KONTYNUACJA 2017-2019

docelowo 400 maszyn

Punkt
tankowania

Punkt
dostępowy

Urządzenia mobilne pobierają

parametry z maszyn dzięki 

czemu można przewidzieć lub 

błyskawicznie  zareagować 

na awarie. Możliwość funkcjo-

nalnego mobilnego raportowania 

dla potrzeb serwisowania. 

- Dane 
z monitoringu 

wykorzystujemy 

do porównania 

pracy operatorów 

i przekonania 

ich do dobrych 

praktyk. 

Tomasz Wolański, 

nadsztygar 

maszyn dołowych 

na rejonie Rudna 

Główna.

- Młodzi ludzie przychodzący do pracy są 

zaznajomieni z nowymi technologiami, ale 

nie mają doświadczenia w diagnozowaniu 

urządzeń. Tablet zbierający dane z monitoringu 

maszyny dla operatora może go zwyczajnie 

zainteresować i pomóc zrozumieć maszynę.

Paweł Śliwiński, główny inżynier ds. analiz 

i optymalizacji produkcji departamentu 

energomechanicznego w Centrali. 

- Naszym głównym zadaniem 

w Zakładzie Hydrotechnicznym jest 

koncentrowanie się na bieżącej eks-

ploatacji i rozbudowie zbiornika Że-

lazny Most. Raz na trzy lata jesteśmy 

zobowiązani do przeprowadzenia 

ćwiczeń w ramach zewnętrznego 

planu operacyjno-ratowniczego. 

Przy okazji ćwiczymy nasz we-

wnętrzny plan operacyjno-ratunko-

wy – tłumaczy Przemysław Nowak, 

dyrektor naczelny Zakładu Hydro-

technicznego. 

Najpierw przepływ

informacji 

Ćwiczenia zaczęły się wczesnym 

rankiem od odprawy dla przedsta-

wicieli służb i struktur zarządzania 

kryzysowego. Uczestników akcji 

zapoznano z zagrożeniami i syste-

mami bezpieczeństwa funkcjonu-

jącymi na terenie zbiornika Żelazny 

Most, z topografią terenu zbiornika 

i drogami dojazdu. Potem testowa-

no obieg informacji o zaistnieniu 

poważnego wypadku oraz decydo-

wano o kolejności działań. System 

wymiany informacji pomiędzy Za-

kładem Hydrotechnicznym, sta-

nowiskami kierowania i centrami 

zarządzania poszczególnych służb 

działał bardzo sprawnie. Następ-

nie sprawdzono system alarmowy 

z transmisją ćwiczebnego komuni-

katu akustycznego do okolicznych 

miejscowości. We wszystkich 

wioskach, które powinny być 

powiadomione, było słychać 

rzeczowe informacje. 

Kilometry węży

i namioty 

Oba sztaby zewnętrzny i we-

wnętrzny obradowały w Zakła-

dzie Hydrotechnicznym. Z tego 

punktu monitorowano ćwi-

czenia praktycznych epizodów 

wypadkowych. Pierwszy obej-

mował podjęcie pracownika, 

który z pomostu wpadł do wody 

w zbiorniku. Na pomoc ruszyli 

motorówką strażacy z OSP Grę-

bocice, którzy podjęli fantom 

ofiary obok jednej z wież i szybo 

zaczęli reanimację. 

Drugi epizod zakładał scena-

riusz osunięcia się skarpy obwało-

wania i powodziowego uwolnienia 

wody nadosadowej na zaporze za-

chodniej. Strażacy, policja i służby 

Zakładu Hydrotechnicznego ro-

zegrały tę akcję przy zbiorniku 

Lipówka. Dziesiątki ratowników 

rozwijało kilometry węży łącząc 

je tak, by mocne pompy odciągnę-

ły szybko wodę. Na brzegu rozbi-

jano namioty do dekontaminacji, 

scenariusz zakładał bowiem usu-

nięcie i dezaktywację szkodliwej 

substancji u 20 osób.

Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Dokończenie ze str. 1
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Kilka par butów to duże 
obciążenie dla bagażu, 
dlatego najcięższe 

zakładamy na nogi lub przywią-
zujemy do bagażu podręcznego. 
Wygodne, sprawdzone zabieramy 
na każdą wyprawę i chodzimy 
w nich „do końca”, choć żal się 
z nimi rozstać. Kiedy zaczyna-
liśmy podróżować zakładaliśmy 
pełne sznurowane buty. Szybko 
przekonaliśmy się, że sprawiają 
dużo kłopotu zwłaszcza podczas 
zwiedzania świątyń. Przed wej-

ściem musieliśmy zostawiać je 
pod drzwiami. Kiedy wychodzi-
liśmy prosta czynność założenia 
ich w lejącym się z nieba żarze 
była ogromnym wysiłkiem. Za 
każdym razem trzeba było schylić 
się lub przykucnąć. Przeszkadzał 
plecak z wodą, a tu jeszcze należa-
ło zawiązać sznurówki. Sandały 
były mniej kłopotliwe, ale też 
wymagały schylenia się. Wtedy 
to dostrzegliśmy fenomenalność 
japonek, wystarczyło tylko wyjąć 
nogi, w drodze powrotnej „wcho-

dziliśmy w biegu” w te cudne buty. 
Podczas podróży po Afryce Po-
łudniowej tak odcisnęłam sobie 
duże palce od nóg, że po kilku 
dniach zeszły mi z nich paznokcie. 
O założeniu pełnych butów nie 
było mowy, a wybieraliśmy się 
w góry. Nie pozostało nic innego 
tylko wspinaczka w japonkach. 
Góry okazały się górkami i nie 
miałam najmniejszego problemu, 
ale wszyscy się za mną oglądali, 
niektórzy wręcz pokazywali 
palcami. Początkowo czułam się 

niezręcznie, jakbym w szpilkach 
wchodziła na Giewont. Japonki 
świetnie się sprawdziły, a ja unik-
nęłam bólu i dalszych uszkodzeń 
stóp. Niestety te ukochane buty 
chyba nie wytrzymają kolejnej 
wyprawy, żal się z nimi rozstawać 
bo przeszły kawał świata.
Wymarzona podróż do Peru to też 
przygoda z butami. Nowiutkie, 
znanej marki, zakupione w do-
brym sklepie specjalnie na ten 
wypad. Schodziliśmy do najgłęb-
szego na świecie Kanionu Colca, 
kilka godzin marszu po wijących 
się serpentynach. Buty mojego 
męża zaczęły puchnąć, pięta 
wyglądała jak kopyto wielbłąda. 
Buty o dziwo wytrzymały, choć 
tylne ich części prawie się wy-
kruszyły. Przed nami była jeszcze 
wędrówka w górę i wizja bosego 
pokonania stromego podejścia. 
Tym razem podczas wchodzenia 
wykruszyła się przednia część 
podeszwy. Po wyjściu z kanionu 
wyrzuciliśmy buty do kosza, 
mąż został na boso. Po krótkim 
odpoczynku wybraliśmy się 
na poszukiwania sklepu w po-
bliskim miasteczku, kupiliśmy 
dobre firmowe buty za niewielkie 
pieniądze.
W Argentynie mieliśmy okazję 

pojeździć na nartach, reklamówki 
z butami zostawiliśmy pod płotem 
przy wypożyczalni, bo do auta 
było zbyt daleko. Wokół kręciło 
się kilka wesołych piesków. Kiedy 
przyszło założyć buty, nasz ko-
lega stwierdził, że jego są jakby 
lekko mokre. W pokoju nie mógł 
zmrużyć oka bo przeszkadzał mu 
jakiś nieprzyjemny zapach. Po 
długich poszukiwaniach źródła 
okazało się, że to pieski zrobiły 
sobie toaletę z jego reklamówki 
i butów. 
Kiedy lecieliśmy do Indochin na-
sza koleżanka przez roztargnienie 
zostawiła buty przywiązane do 
dużego plecaka, który powędro-
wał do luku bagażowego. Nikt 
na to nie zwrócił uwagi. Kiedy 
odbieraliśmy bagaże w Bangkoku 
po jej butach nie pozostał naj-
mniejszy ślad. Całe szczęście, że 
ceny w Tajlandii są przystępne 
więc mogła poczynić zakupy. 
Śmieszne sytuacje spotykały 
nas na każdym kroku. W Nowej 
Zelandii w jednym z parków sta-
ło drzewo obwieszone butami. 
Kolega dla żartu podrzucił buty 
swojej żony. Zawisły wysoko i nie 
było sposobu na ich ściągnięcie, 
koleżanka musiała wydać niezłą 
kasę na nowe. W Indiach podczas 

wsiadania do pociągu był taki tłok, 
że ktoś ściśnięty w tłumie pozo-
stawił but na peronie i nie mógł się 
po niego schylić, by go podnieść. 
Pasażer pojechał, but został. Na 
dworcu spało kilku bezdomnych, 
jeden z nich pozostawił japonki 
obok ławki. Zjawiło się dwóch 
osobników, przespacerowali się 
obok, zawrócili i jeden z nich 
dosłownie wszedł w buty i jak 
gdyby nigdy nic poszedł dalej.
Dobre, sprawdzone buty służą 
latami i mogłyby opowiedzieć 
niejedną historię. Najczęściej 
zostają gdzieś, gdzie „się zdar-
ły”. Do plecaka warto wrzucić 
popularne na całym świecie ja-
ponki, są niezawodne, bo można 
je wykorzystać pod prysznicem 
i na mniej forsownych trasach.

 Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Solidne buty i odpowiedni plecak, dwie rzeczy niezbędne w podróżach. Każdy wyjazd to dziesiątki kilometrów w nogach i na plecach

Wyprawa – dobre buty to podstawa

Adela Szklarz już star-
towała w wyborach 
samorządowych w 2014r. 

Uzyskała wówczas ponad tysiąc 
głosów i trzeci wynik.
- Podejmujemy wyzwanie, żeby 
wprowadzić normalność w tej 
gminie, zwiększyć jej rozwój. 
Cieszymy się, że mamy bardzo 
silnego kandydata w tej gminie. 
Pani Adela Szklarz startowała już 
w poprzednich wyborach z bardzo 
dobrym wynikiem. Tym razem nie 
ukrywamy, że te wybory wygra-
my - powiedział na konferencji 
prasowej poseł PiS, Krzysztof 
Kubów.
Sama kandydatka wstępnie na-
kreśliła program wyborczy. - Na 
pewno darmowa komunikacja na 
terenie gminy Rudna i do Lubina. 
Praca dla wszystkich, zwłaszcza 
dla młodych osób. Stawiamy na 
dobrą współpracę z największym 

pracodawcą, jakim jest KGHM, 
ale także chciałabym utworzyć 
w Rudnej filię specjalnej strefy 
ekonomicznej, która jak weźmie 
się za nią porządny gospodarz, 
to w końcu w Lubinie powsta-
nie. Poza tym - poprawa dróg, 
budowa ścieżek rowerowych, 
powstanie domu seniora, zwięk-
szenie zdrowotnych programów 
profilaktycznych dla wszystkich 
mieszkańców gminy, powrót ga-
binetów stomatologicznych do 
szkół - mówiła na konferencji pod 
ratuszem w Rudnej Adela Szklarz.
Kandydatka PiS chce odwiedzić 

wszystkie miejscowości sołeckie, 
by rozmawiać z mieszkańcami 
i przedstawić swoją wizję i pomysł 
na rozwój gminy.
Walkę o fotel wójta Rudnej zapo-
wiedział już obecny gospodarz 
gminy Władysław Bigus. To 
oznacza, że będzie apelacja od wy-
roku, który wydał na niego . Kilka 
tygodni temu Władysław Bigus 
został skazany przez lubiński 
sąd za popełnienie przestępstwa 
wyborczego polegającego na 
nielegalnym dopisaniu do rejestru 
mieszkańców.

  (red)

PIS udzieliło poparcia Adeli Szklarz w wyborach na wójta gminy Rudna

W Rudnej Szklarz kontra Bigus
Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swojego kandydata w wyborach samorządowych 
w Rudnej. O najwyższe stanowisko w tej gminie powalczy Adela Szklarz. Kandydatkę 
ofi cjalnie przedstawił podczas konferencji prasowej poseł PiS, Krzysztof Kubów.
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Przedstawiciele 
Zagłębia Lubin na 
czele z prezesem 
Mateuszem Dróżdżem 
odwiedzili górników 
pracujących w Zakładach 
Górniczych „Lubin”.

Wizyta miedziowego klubu 
kilkaset metrów pod ziemią 
miała związek z prowadzoną ak-
cją #MiedziowaTożsamość i była 
połączona z obchodami 50-lecia 

kopalni ZG, które przypadają 
w tym roku. 
Wizyta rozpoczęła się od spo-
tkania prezesa Mateusza Dróż-
dza z dyrektorem naczelnym 
ZG Lubin, Dariuszem Jachem. 
W gabinecie dyrektora prezes 
miedziowego klubu w imieniu 
klubu przekazał okolicznościo-
we upominki – między innymi 
puchar w kształcie piłki oraz list 
gratulacyjny. Dyrektor najstarszej 
kopalni wręczył natomiast figurkę 

świętej Barbary, patronki wszyst-
kich górników. 
- Klub Zagłębia Lubin oraz zarząd 
klubu czują się mocno związani 
górnictwem, kopalniami Polskiej 
Miedzi, co jest widoczne poprzez 
to, że piłkarze Zagłębia w tym 
sezonie grają w koszulkach z wi-
zerunkiem szybu naszej kopalni. 
W ten sposób identyfikują się 
z bracią górniczą honorując doko-
nania zakładu i szanując jubileusz, 
który ZG Lubin obchodzi w tym 

roku - mówił dla Telewizji KGHM 
dyrektor ZG, Dariusz Jach. 
Przebywające w ZG Lubin Zagłę-
bie przekazało wielu górnikom, 
którzy są jednocześnie fanami 
„Miedziowych”, koszulki oraz 
vouchery na spotkanie z Zagłę-
biem Sosnowiec. Prezes Dróżdż 
rozmawiał także z kibicami 
o funkcjonowaniu klubu oraz 
zmaganiach pierwszej drużyny 
na boiskach Lotto Ekstraklasy. 
- Zostaliśmy tutaj bardzo mile 

przywitani przez górników, którzy 
w większości są kibicami Zagłębia 
Lubin. Ta wizyta w kopalni jest 
kontynuacją akcji „Miedziowa 
tożsamość” utożsamiania kibiców 
klubu z właścicielem - KGHM Pol-
ska Miedź S.A. Rozmawialiśmy 
z górnikami o klubie, o sytuacji 
w Zagłębiu, te uwagi są dla nas nie-
zwykle istotne, na miarę, może nie 
złota, ale miedzi na pewno. Takie 

rozmowy są na pewno potrzebne, 
bo to są ludzie, którzy ciężko pracują 
pod ziemią mając w sercu Zagłębie - 
podsumował na antenie TV KGHM, 
prezes Mateusz Dróżdż. 
Ponadto podczas wizyty wspólnie 
z pracownikami ZG Lubin premie-
rowo zamontowano na pojazdach 
SWT specjalne chorągiewki, które 
kilka godzin później oficjalnie 
trafiły do sprzedaży.

Miedziowa tożsamość z górnikami

Zakończyła się budowa pętli 
autobusowej w Szklarach Gór-
nych. Inwestycja kosztowała 
322 tys. zł. 
Zakres zadania objął budowę 
pętli autobusowej długości ok 
84,50 m i szerokości jezdni 
5,5 m o nawierzchni z kostki 
betonowej oraz budowę chod-
nika wraz z peronem i wiatą 
przystankową. 
Powstał system odwadniający, 
na który składają się ścieki 
przykrawężnikowe, wpusty, 
przykanaliki i studnie chłonne. 
Przy nowej pętli stanęły dwa 
słupy słupy oświetleniowe wraz 
z oprawami typu LED. 

  (RI/MG) 

Zakończyła się 
realizacja zadania pod 
nazwą „Przebudowa 
istniejącego placu zabaw 
w miejscowości Obora”.

Dotychczas znajdujące się tam 
urządzenia zostały zdemontowane 
i zutylizowane. W ich miejsce 

pojawiło się nowe wyposażenie.
Drewniana piaskownica, huś-
tawka bocianie gniazdo, liczy-
dło, kółko i krzyżyk, labirynt, 
linowa piramida czy karuzela 
„Młynek” – to tylko część 
nowych zabawek, z których 
mogą już korzystać najmłodsi 
mieszkańcy Obory.

Zakres zadania obejmował także 
montaż małej architektury m.in. 
ławek i stojaków na rowery, 
wykonanie nowej trawiastej 
nawierzchni oraz przebudowę 
ogrodzenia.
Inwestycja kosztowała 84 tys. 
870 zł.

  (EP/MG)

Nowa pętla autobusowa

w Szklarach Górnych
Nowy plac w Oborze
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W tym roku za inicja-
tywy pracownicze 
zostało wyróżnio-

nych siedem osób. Niezwykle 
pomysłowy okazał się wydział 
elektrorafinacji P-7 - nagrodzo-
no 5 pracowników – a kolejni to 
członkowie ekip z wydziału pieca 
elektrycznego i konwertorów P-23 
oraz z fabryki kwasu siarkowego 
P-26. - Jedną z najciekawszych 
inicjatyw zgłoszonych w ramach 
SZIP w roku 2017 jest pomysł Ro-
mana Ściebury z kategorii popra-
wy efektywności energetycznej, 
związany ze zmianą organizacji 
pracy chłodni prędkościowych 
na wydziale pieca elektrycznego 
i konwertorów P-23 - mówi Jacek 
Buczyński, główny specjalista-
-oddziałowy koordynator Lean 
Management, pełnomocnik 

dyrektora naczelnego ds. Lean.
- Dotychczasowy układ chło-
dzenia wody obiegowej po za-
kończonym spuście żużla z pieca 
elektrycznego odbywał się przez 
pierwszy i drugi stopień chłodni 
prędkościowej i trwał ok. dwóch 
godzin – mówi autor pomysłu. - 
W proponowanym rozwiązaniu 
czas chłodzenia wydłuża się o 30 
minut, ale wykorzystywana jest 
wyłącznie chłodnia prędkościo-
wa drugiego stopnia. Zmiana 
ta pozwala ograniczyć zużycie 
energii elektrycznej o 825 kWh 
na każdym cyklu. Dla porównania 
roczne zużycie energii elektrycz-
nej 4-osobowej rodziny w domu 
o powierzchni 150 m2 wynosi 
od 1700 do 2500 kWh. Dodat-
kowo wyłączenie celek chłodni 
prędkościowych pierwszego 

stopnia ogranicza poziom hałasu 
w rejonie pompowni granulacji 
żużla i poprawia warunki pracy 
obsługi sterowni. Rozwojem 
SZIP wprowadzane są zmiany 
w regulaminie, które usprawniają 
i przyspieszają tryb decyzyjny 
oraz przepływ informacji. 
Uwzględniliśmy m.in. możliwość 
złożenia odwołania przez autora 
pomysłu w przypadku odrzucenia 
inicjatywy, szerszą skalę ocen (od 
1 do 10) oraz wprowadziliśmy 
możliwość częściowej realizacji 
inicjatywy - mówi Buczyński. 
- W dalszym ciągu zachęcamy 
wszystkich pracowników Huty 
Miedzi Głogów do aktywności 
i składania swoich projektów 
w skrzynkach umieszczonych 
przy stołówkach.

  IWONA JUREK-WOWER

KGHM

Suzie Disanza, koordynator ds. 
bezpieczeństwa z kopalni KGHM 
Robinson w amerykańskim stanie 
Nevada, została wyróżniona pre-
stiżową nagrodą. Tytuł „Kobiety 
Roku 2018” przyznało jej znamie-
nite Holmes Mine Rescue Associa-
tion za wkład w bezpieczeństwo 
w przemyśle wydobywczym. 
Suzie jest wzorowym pracowni-
kiem. Jej priorytet to dopilnowa-
nie, by każdego dnia każdy czło-
nek górniczej rodziny Robinsona 
wrócił do domu. Stowarzyszenie 
ratowników górniczych im. Jose-
pha A. Holmesa zawdzięcza nazwę 
twórcy ratownictwa górniczego 

w USA. Holmes był autorem hasła 
„Safety first” („Przede wszystkim 
bezpieczeństwo”) i pierwszym 
dyrektorem federalnego urzędu 
górniczego. Promował standar-
dy bezpieczeństwa w trudnych 
dla górnictwa amerykańskiego 
czasach. W dekadzie 1900-1910 
w USA w wypadkach zginęło 
24,376 górników. Już rok po 
śmierci Holmsa, w 1915 r. władze 
rządowe, federalne i organizacje 
górnicze zawiązały stowarzysze-
nie jego imienia, którego głównym 
zadaniem jest promocja zdrowia 
i bezpiecznych rozwiązań pracy 
pod ziemią i na powierzchni. 

Od 1919 r. pracownicy kopalń 
i ratownicy honorowani są zło-
tymi medalami za akty heroizmu 
w wykonywaniu zadań.

W 1998 roku w ramach 
optymalizacji 
istniejących 
w KGHM struktur 
organizacyjnych, 
podjęto decyzję 
o utworzeniu 
nowego Oddziału. 

Z trzech niezależnych zakładów 
przeróbczych istniejących przy 
kopalniach powstał samodzielny 
organizm – Oddział Zakłady 
Wzbogacania Rud z siedzibą 
w Polkowicach. Dzisiaj nie 
trzeba nikogo przekonywać, 
że podjęta wtedy decyzja była 
trafna i wpłynęła korzystnie na 

rozwój przeróbki oraz uspraw-
niła zarządzanie tym istotnym 
etapem procesu produkcji 
miedzi.
Cykl produkcyjny w KGHM 
jest procesem technologicznie 
ściśle zintegrowanym. Rozpo-
czyna się od wydobycia rudy 
miedzi w zakładach górniczych, 
a kończy przetopem koncentratu 
w hutach. Produkt końcowy jed-
nej fazy technologicznej stanowi 
półprodukt wykorzystywany 
w kolejnej. Zazębianie się na po-
ziomie technologii i organizacji 
gwarantuje płynność i ciągłość 
działań. Jednym z elementów 
tego cyklu jest wzbogacenie flo-

tacyjne. Efektem przeróbki jest 
koncentrat, który jako docelowy 
produkt ZWR trafia do hut. 
Od efektywności działania 
zakładów wzbogacania zależy, 
ile z wydobytego w postaci rudy 
metalu zostanie „odzyskane” 
z urobku i trafi do hut jako kon-
centrat, a ile zostanie „utracone” 
i w odpadach flotacyjnych zde-
ponowane w zbiorniku  Żelazny 
Most. Z okazji 20-lecia całej 
załodze za wspaniałe wyniki, 
ambicje i zaangażowanie w bu-
dowanie obrazu przeróbkarza 
podziękowania składa w imieniu 
dyrekcji Oddziału Rafał Pęp-
kowski, dyrektor ds. produkcji.

W głogowskiej hucie roi się od pomysłów
Program wdrażania narzędzi Lean Management w Hucie 
Miedzi Głogów ma już blisko trzy lata. Równolegle 
działa i jest rozwijany System Zgłaszania Inicjatyw 
Pracowniczych, gdzie każdy może zgłosić swój pomysł. 
Do tej pory złożono 437 inicjatyw. Większość (ponad 61%) 
zostało zaakceptowanych do realizacji.

ciekawostki

ZWR – 20 lat w rodzinie KGHMKobieta Roku
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Arogancka lubińska 
władza zaliczyła wpadkę 
wizerunkową w wyniku 
zamieszania z rekrutacją do 
szkół średnich, którą zresztą 
ze wszech swych sił starała 
się nazwać aferą wywołaną 
przez walczących o stołki 
nauczycieli III LO. Ci ostatni 
okazali się nie w ciemię 
bici i cały swój protest 
zorganizowali w sposób nie 
tylko skuteczny, ale i przej-
rzysty, wykorzystując media 
społecznościowe do tego, do 
czego i komu powinny służyć. 
Nie obrażano nikogo, nie 
pluto jadem, ale codziennie, 
cierpliwie i z uporem tej 
sprawy godnym, informowali 
społeczność Lubina o celu 
swego protestu, ideach mu 
przyświecających i – co 
arogancką władzę tyleż 
zaskoczyło co rozwścieczyło 
- o niesłychanie niegodziwym 
i pogardliwym postępowaniu 
rządzących naszym miastem, 
o ich bucie, zadufaniu i ła-
maniu nie tylko słowa danego 
wcześniej kierownictwu 
placówki i jej personelowi, 
ale także o łamaniu prawa. 
I tu jest pies pogrzebany, 
jako rzecze przysłowie, 
a przysłowia są, jak 
powszechnie wiadomo, 
mądrością narodów. Bo oto 
choć raz, ludzie walczący 
w swojej sprawie, okazali się 
mądrzy przed szkodą. Brawo! 
Filmik, który zobaczyła cała 
Polska, z włodarzem miasta 
czmychającym, uciekającym 
(i to w stroju wskazującym 
na cudowny, wakacyjny 
luzik!) przed czekającymi 
na niego, zdesperowanymi 
ludźmi wpisuje się wspaniale 
w obraz Polski samorządo-
wej, w której o samorządzie 
mieszkańców dawno już 
zapomniano, a wpływ gło-
sujących na losy i dzieje miej-
sca, w którym żyją, kończy 
się... nazajutrz po wyborach. 
Żyć, nie umierać-i rym, cym, 
cym, i tra, la, la- w Lubinie 
się rządzi wesoło!
Zaliczywszy wizerunkową 
wpadkę sekretarz miasta 
uderzył w ton żałosny, ob-
wieszczając apokaliptyczne 
wieści na temat zdrowia 
prezydenta. Przedziwne 
to było larum, bo wszak 
prezydent na żadnym choro-
bowym nie był, a sugerując 

się odpowiedzą rzecznika, 
wychodzi na to, że od 6 lipca 
cały czas jest na urlopie. Co 
ciekawe znajduje czas na 
podpisywanie dokumentów, 
ale nie ma czasu dla 
mieszkańców Lubina. 
Zagranie z chorobą na litość 
mieszkańców brać miało, 
ale efekt jest odwrotny, bo 
pojawiły się pytania. Jeżeli 
ktoś jest chory to nie jest 
zdatny do pracy, a w przy-
padku prezydenta tak wynika 
z dokumentów ...pracuje, ale 
nikogo nie przyjmuje. Coś tu 
nie gra... 
Niektórzy sugerowali, 
że nauczyciele są marni 
i walczą o stołki. Gimna-
zjum, na bazie którego ma 
powstać III LO uchodziło 
za najlepsze w mieście, 
mogło się pochwalić wielu 
olimpijczykami i laureatami 
konkursów nie tylko o za-
sięgu wojewódzkim, ale 
i ogólnopolskim, wystarczy 
przejrzeć powszechnie do-
stępne dokumenty, artykuły 
i kroniki. I cóż to się stało 
raptem i nagle? Nauczyciele 
to rzekomo miernoty? 
Pamiętajcie ci, którzy dziś 
cieszycie się względami 
obecnej władzy, są jej 
pieszczochami, jutro wasz 
budynek może okazać się 
potrzebny i poproszą was 
o opuszczenie go. Nie liczcie 
na zawodową solidarność, 
mieliście tego namacalne 
dowody.. Tak się składa, 
że słowa o walce o stołki 
wypowiadali przede wszyst-
kim ci, którzy te stołki od 
kilkunastu lat w Lubinie 
zajmują i którym nie na rękę 
był protest III LO. A przecież 
to tylko wierzchołek góry 
lodowej społecznego nieza-
dowolenia, które w Lubinie 
nabrzmiewa a którego 
wypatrująca wakacji władza 
nie zauważyła.
Borek Wszędobylski
P.S. Pani od matematyki, 
która wyrosła obok 
dyrektora Artura Pastucha 
na przywódcę strajkujących, 
życzę z całego serca, by nie 
opuszczała drogi społecznika 
walczącego o uczciwość 
i przyzwoitość. Warto to 
kontynuować np. w nowej 
Radzie Miejskiej Lubina. 
Takich ludzi w Lubinie nam 
trzeba!

Władzo, odrób lekcje
z demokracji!

Prace idą pełną 
parą zmienia się 
odcinek dojazdowy 
do Strefy Aktywności 
Gospodarczej 
w Ścinawie.

Zakres robót będzie jednak 
szerszy, ponieważ zmoderni-
zowana zostanie także droga 
wylotowa z miasta, już poza 
obszarem zabudowy, aż do 
przecięcia się z dawnym toro-
wiskiem na odcinku w kierunku 
Ręszowa. Równolegle do ulicy, 
na całym przewidzianym do 

remontu fragmencie, powstanie 
oświetlona ścieżka rowerowa.
Inwestycja związana z prze-
budową drogi poza strefą 
zamieszkania jest możliwa do 
zrealizowania dzięki pozy-
skanym przez powiat lubiński 
środkom z Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. 
Kwota przyznanej dotacji to 
1.769.600,00 zł, jednak łączna 
wartość robót budowlanych 
przy realizacji całej inwestycji 

(ulica Legnicka i wylot z mia-
sta) wyniesie 5.814.746,33 zł. 
Prace zakończyć się mają pod 
koniec tego roku.
Radni powiatowi na sesji 28 
czerwca, w związku z pozyskaną 
dotacją z programu rządowego, 
zwiększyli w bieżącym budżecie 
środki finansowe na inwestycje 
na drogach powiatowych zlo-
kalizowanych na terenie gminy 
Ścinawa z dotychczasowych 1.1 
mln zł do 4,4 mln zł. 
– Dzięki bardzo dobrej współpra-
cy obydwu samorządów możliwe 
było zwiększenie środków na 

inwestycje na drogach powiato-
wych znajdujących się na terenie 
naszej gminy. Dodam, że nie 
dotyczy to tylko bieżącego roku, 
albowiem wzrost funduszy za-
planowano także na kolejne lata, 
ma to swoje odzwierciedlenie 
w przyjętej ostatnio przez radę 
powiatu uchwale oraz zawartym 
już porozumieniu, co w związku 
z dużymi potrzebami w zakresie 
modernizacji nawierzchni na 
powiatówkach bardzo mnie 
cieszy- komentuje burmistrz 
Ścinawy Krystian Kosztyła.

  (scinawa.pl)

Przebudowują Legnicką
w Ścinawie
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PRZEBUDOWA PARKU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LUBINIE W RAMACH ZADANIA 
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LUBINIE"

1:50/ 1:20

A3.1

Pomnik Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w parku tego samego 
patrona, czekają poważne zmia-
ny. Ma zostać przebudowany 
a teren wokół pomnika inaczej 
zagospodarowany. Prace mają 
zostać wykonane do 5 listopada.
Projekt przewiduje, że popiersie 
Marszałka zostanie zdemonto-
wane i przechowane do czasu 
ponownego montażu.  Rozebrana 
ma zostać dotychczasowa na-
wierzchnia placu oraz istnieją-
cy postument. Plac ma zostać 
wyłożony płytami granitowymi 
o grubości 10 cm. Ma powstać 
postument w postaci schodów 
z płyt granitowych o wysokości 
45 cm. Na nim umieszczony bę-
dzie cokół z granitu o wysokości 
2,1 m. Na cokole stanie popiersie 
Marszałka z obecnego pomnika. 
Na cokole będzie znajdował się 
napis „Józef Piłsudski Marszałek 
Polski 1867-1935”. Wykonany 

będzie z liter i cyfr z brązu. Nad 
napisem umieszczony zostanie 

Orzeł w postaci płaskorzeźby 
z brązu. Całość będzie ilumino-

wana dwoma reflektorami.
Fot. BIP Lubin

Marszałek do remontu
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rozrywka

Kibice Zagłębia Lubin w szczególny sposób 
postanowili zaprosić mieszkańców miasta 
na mecz z Zagłębiem Sosnowiec.

Grupa kilkuset fanów miedziowego klubu skrzyknęła się 
spontanicznie w rynku i w barwnym pochodzie przeszła na 
stadion. Podczas marszu odpalono race świetlne i petardy. 
Policja nie odnotowała żadnych incydentów. 
To była spontaniczna akcja. Od wielu tygodni zapraszano na 
nią na portalach społecznościowych. Kibice się skrzyknęli 
i w liczbie kilkuset stawili się w lubińskim rynku. W centrum 
miasta pojawiły się fan kluby z wielu zaprzyjaźnionych 
miast, m.in. z Bolesławca, Chojnowa, Wschowy, Złotoryi. 
Byli też kibice Arki Gdynia, Polonii Bytom i żużlowego 
Falubazu Zielona Góra. Kibice niosąc transparenty i machając 
fl agami ruszyli z rynku w kierunku lubińskiego stadionu. Szli 
rozkopaną ulicą Niepodległości, dalej Skłodowskiej-Curie, 
by znaleźć się na stadionie. 
Cały marsz nie był nigdzie zgłoszony, zabezpieczała go 
lubińska policja. Podczas przejścia kibiców nie odnotowano 
żadnych incydentów. Pełna kultura! Tak trzymać!

Barwny przemarsz kibiców Zagłębia Lubin

Pełna
kultura!

Baran
Gwiazdy sprawią, że w tym tygodniu 
wzrośnie Twój zapał do nowych 
przedsięwzięć. Zwłaszcza że  podczas 
spotkania towarzyskiego otrzymasz 
ciekawą propozycję zawodową. Warto 
się nad nią zastanowić i przedyskutować 
z bliską osobą. Znacznie poprawi się 
również Twoja sytuacja finansowa. 

Byk
W najbliższych dniach zachowaj 
szczególną ostrożność i rozwagę. 
Planety mącą Ci w głowie i pozbawiają  
poczucia realizmu. Nie wierz więc 
tym, którzy obiecują góry złota i nie 
daj wciągnąć się w zasadzkę. W  czasie 
weekendu możesz wydać przyjęcie. 
Atmosfera będzie na pewno wesoła 
i przyjemna.

Bliźnięta
W najbliższych dniach towarzyszyć 
Ci będzie sprzyjająca aura. Możesz 
spodziewać się sukcesów w  pracy, 
zawarcia korzystnych transakcji, a także 
poprawy stanu finansów. Ogarnie Cię 
również, jak to w lecie, romantyczny 
nastrój. Nie rzucaj się jednak pochopnie 
w miłosne przygody, bo możesz się  
rozczarować.

Rak
Ostatnio udawało Ci się zręcznie dys-
ponować czasem i dzielić go między 
rozrywki i obowiązki. Ten  tydzień 
powinieneś jednak poświęcić wyłącznie 
pracy i nadrobić wszelkie zaległości. 
Zwłaszcza że już za kilka dni przybę-
dzie Ci nowych obowiązków. Musisz 
także znaleźć trochę czasu dla bliskiej 
osoby.

Lew
W tym tygodniu położenie gwiazd 
pozbawi Cię energii, zwolnij więc 
nieco tempo życia i w miarę  możli-
wości unikaj sytuacji stresujących. 
Najbliższe dni to również dobry czas 
na uporządkowanie prywatnych spraw. 
W sferze uczuć nie nastawiaj się na nic 
nadzwyczajnego. 

Panna
Przed Tobą bardzo ważny tydzień. 
Otwierają się drzwi do kariery, możesz 
liczyć na udane negocjacje, a  także na 
pomyślną realizację planów zawodo-
wych. Uczuciowe komplikacje grożą 
jedynie tym Pannom, które już od dłuż-
szego czasu nie mogą się  porozumieć 
z partnerem.

Waga 
Skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci 
korzystny wpływ planet i zmobilizuj 
się, bo będzie okazja, aby  pchnąć 
sprawy na właściwe tory. Ale z fi-
nansami postępuj bardzo ostrożnie. 
Wydatki ogranicz do  minimum i nie 
podejmuj wiążących decyzji w spra-
wie nowych inwestycji. Ktoś bardzo 
pragnie Cię poznać. Rozglądnij się 
więc dobrze wokoło, bo możesz coś 
ważnego przeoczyć.

Skorpion
Najbliższe dni mogą się okazać dość 
trudne. Nie porywaj się więc z motyką 
na stonce i pamiętaj, że plany  nakreślo-
ne ze zbyt dużym rozmachem mogą nie 
wypalić. Na szczęście planety sprzyjają 
sprawom  sercowym. Nawet w starych 
związkach uda się rozgrzać atmosferę 
i wykrzesać nieco romantyzmu. 

Strzelec
Tydzień zacznie się interesująco po-
nieważ gwiazdy dodadzą Ci energii 
i wzmocnią siłę Twoich  argumentów. 
Możesz załatwić kilka bieżących spraw 
i spotkać się z kimś ważnym. W stałych 
związkach  będzie trochę pretensji 
o spóźnienia, roztargnienie i zapomi-
nanie o obietnicach. Lepiej przyznaj 
się do  winy i poproś o przebaczenie.

Koziorożec 
W najbliższych dniach nie będziesz 
w stanie wykrzesać z siebie entuzjazmu 
do pracy, więc nie nastawiaj  się na to, ze 
dokonasz teraz czegoś nadzwyczajnego. 
Postępuj więc spokojnie i pilnuj termi-
nów. Zwłaszcza że uzbierało się trochę 
zaległości. Ponadto na jakiś czas Twoją 
uwagę zaprzątnie nowa  znajomość.

Wodnik
Ten tydzień powinien upłynąć Ci bez 
większych wrażeń. Praca, dom, kilka 
spotkań w sprawach  zawodowych. 
Unikaj większych wydatków, ponie-
waż układ planet może Cię uczynić 
podatnym na  najrozmaitsze pokusy. 
W sobotę lub w niedzielę daj się wy-
ciągnąć z domu. Na pewno będziesz 
się doskonale bawić.

Ryby
Zapowiada się dobry tydzień. Pojawi 
się wreszcie szansa, aby wykazać się 
operatywnością i zwrócić na  siebie 
uwagę przełożonych. Prawdopodobnie 
ktoś podsunie Ci jakąś korzystną ofertę 
finansową. Pojawi  się również ktoś 
interesujący. Pozbądź się nieśmiałości 
i zaproponuj spotkanie. Serce przysypia, 
a  temperament słabnie.

horoskop


