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PREZYDENT: KGHM POLSKA MIEDŹ PREZENTUJE
ŚWIATOWY STANDARD
Prezydent Andrzej Duda ocenił, że spółka KGHM Polska Miedź prezentuje światowy standard. „Cieszę
się, że tak zamożna i wielka ﬁrma jak KGHM inwestuje tutaj w kraju i się rozwija”- mówił prezydent
podczas otwarcia przebudowanego szybu kopalnianego w ZG Lubin.
Prezydent Andrzej Duda we wtorek wziął udział w otwarciu inwestycji i zwiedził szyb tzw. materiałowozjazdowy w KGHM Lubin znajdujący się w pobliżu miejscowości Rynarcice w gminie Rudna.
„Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy ponosili odpowiedzialność za tę inwestycję i tym, którzy o nią
dbali, żeby udało się ją przeprowadzić, żeby zakończyła się powodzeniem.(...) Cieszę się, że ﬁrma (...)
inwestuje tutaj w kraju, rozwija się. To wielka satysfakcja, bo przecież to także bezpieczeństwo
pracowników. Będą teraz mogli bezpieczniej być zwożeni na dół i wywożeni do góry. To są kwestie
ogromnie ważne dla bezpieczeństwa i higieny pracy” - mówił prezydent.
Prezydent Andrzej Duda ocenił, że spółka KGHM Polska Miedź prezentuje światowy standard i na takim
światowym poziomie się rozwija.
Szyb o głębokości 962 metrów i średnicy 7,5 metra powstał trzy dekady temu i był wykorzystywany
do wentylacji kopalni Lubin. Przed modernizacją przepływało przez niego około 27 tys. m sześć.
świeżego powietrza na minutę. Jest jednym z siedmiu szybów tej kopalni.
Gdy powiększył się obszar eksploatacji górniczej w ZG Lubin wydłużał się też dojazd górników na
stanowiska pracy. Rozwiązaniem, które skróciło dojazdy, było przebudowanie szybu L-VI w
Rynarcicach na potrzeby transportu ludzi i materiałów.Roboty trwały ponad dwa lata. Powstał
budynek materiałów petrochemicznych, budynek administracyjno-socjalny i portiernia, stacja
uzdatniania wody ze zbiornikiem wody pitnej, a także węzeł cieplny. Wybudowano też warsztaty oraz
place i drogi dojazdowe wraz z wiatą autobusową i parkingiem.Dzięki tej inwestycji teraz szybem L-VI
będzie w ciągu doby może zjeżdżać pod ziemię około 1300 osób. Według obecnych założeń szyb
będzie w użyciu do końca pracy Zakładów Górniczych Lubin.(PAP)

