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Napad na
taksówkarza

Barbórka
w Głogowie

Oblali benzyną, wrzucili do bagażnika
i wyruszyli na wycieczkę...

U nas radość i liczne przybycie 
mieszkańców, a w Lubinie Doda
z prawie pustą salą

str. 2
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BANERY

REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl
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Noc z piątku na sobotę (11-12 XII) 
głogowski taksówkarz długo bę-
dzie pamiętał. O godzinie 3.30 
dyspozytorka jego korporacji 
w Głogowie, wysyła taksówkarza 
na zamówiony kurs. 33-letni kie-
rowca podejmuje dwóch mężczyzn. 
Już podczas podróży nietrzeźwi 
klienci przekonali taksówkarza, 
że nie należą do spokojnych i opa-

nowanych pasażerów. 
Początkowo odmówili zapłaty 
za kurs. Później byli już bardziej 
brutalni. Pobili kierowcę, szarpali 
go, oblali benzyną i grozili po-
zbawieniem życia, zabierając mu 
wartościowe przedmioty w tym 
pieniądze, złotą obrączkę, gotówkę, 
dokumenty i karty bankomatowe, 
których łączną wartość oszacowa-

no na ponad 2 tys. złotych. Tak-
sówkarza wsadzili do bagażnika 
i pojechali dalej. Awaria samo-
chodu spowodowała, że porzucili 
auto we Wschowie na środku ulicy. 
To nie pozostało niezauważone. 
Nienaturalnie zaparkowane po-
jazd przykuł uwagę przechodnia. 
Kiedy jeszcze usłyszał odgłosy 
z bagażnika otworzył go i uwolnił 

taksówkarza. W ramach ogłoszo-
nego przez komendanta alarmu 
w jednostce, na nogi postawiono 
wszystkich funkcjonariuszy.
Przewodnicy z psami, policjanci 
prewencji, śledczy czy krymi-
nalni zaangażowani byli w jak 
najszybsze rozwikłanie sprawy. 
Taka mobilizacja szybko przy-
niosła efekty. Już w kilkadziesiąt 
minut po zgłoszeniu o napadzie, 
bandyci byli w rękach policjantów 
ze Wschowy. Byli nietrzeźwi. To 
dwaj głogowianie w wieku 20 oraz 
31 lat. Utracone przez taksówkarza 
przedmioty zostały odzyskane.
Sprawcy napadu, kiedy wytrzeź-
wieli usłyszeli zarzuty. Jest ich 
sporo. Odpowiedzą za rozbój, 
uszkodzenie ciała, pozbawie-
nie wolności, posługiwanie 
się cudzymi skradzionymi do-
kumentami, kradzież, a także 
krótkotrwałe użycie pojazdu. 
Sąd po przedstawieniu dowodów 
zgromadzonych przez policję 
i prokuraturę nie miał wątpliwo-
ści, że bandytów należy zamknąć. 
Na razie zostali aresztowani na 
trzy miesiące. Za napad odpowie-
dzą przed sądem. Grozi im do 12 
lat pozbawienia wolności.

 � (inf), fot. KPP Wschowa.

pod paragrafem

Wydział Dochodzeniowo-
Śledczy Komendy 
Powiatowej Policji 
w Głogowie prowadzi 
śledztwo w sprawie 
sprawców, którzy 
w Głogowie przy ul. 
Saturna w salonie 
gier, działając w celu 
wymuszenia zwrotu 
wierzytelności, stosowali 
groźby karalne oraz 
przemoc fizyczną 
wobec innych osób.

Policja poszukuje mężczyzn, 
których wizerunki uwidocznione 
są na sporządzonych portretach 
pamięciowych.
Do zdarzenia doszło 23 czerwca 
2015 roku w jednym z pawilonów 

przy ulicy Saturna w Głogowie. 
Dwaj mężczyźni, których portrety 
pamięciowe decyzją Prokuratury 
publikujemy, podejrzewani są 
o brutalne działanie i użycie siły 
fizycznej oraz gróźb karalnych 
wobec osób poszkodowanych 
w celu wymuszenia zwrotu wie-
rzytelności.

Wszystkie osoby, które mają 
wiedzę na temat zdarzenia oraz 
tożsamości sprawców proszone 
są o pilny kontakt z prowadzącym 
sprawę policjantem - numer tel. 76 
7277257 w godzinach 7.30 – 15.30, 
całodobowo tel. 997 lub z najbliż-
szą jednostką policji. 

 � (red)

Na boisku sprawdzał 
swoje rajdowe 
umiejętności. 
Zapłaci ponad 4 tys. 
zł za naprawę.

Na początku września głogowska 
policja została zawiadomiona 
o uszkodzeniu murawy boiska 
sportowego w Serbach. Dopuścił 
się tego kierowca, który właśnie 
na boisku postanowił sprawdzić 
swoje umiejętności i samochodem 
kręcił tzw. „bączki”. Jego wyczy-
ny spowodowały uszkodzenie 
murawy a straty wyceniono na 
ponad 4000 złotych. Policjanci 
ustalili, że sprawcą jest 41 – letni 
mieszkaniec Serbów. Mężczyzna 
przyznał się do winy.

Na murawie po samochodowym 
rajdzie zostały głębokie ślady. 
Początkowo, jedyną informacją 
jaka mogła pomóc w identy-
fikacji sprawcy była ta, która 
mówiła, że kierowca poruszał 
się prawdopodobnie BMW. 
Czynności policjantów dopro-
wadziły do ustalenia podejrza-
nego. - Okazał się nim 41 – letni 

mężczyzna. Został zatrzymany 
przez policjantów i usłyszał 
zarzuty uszkodzenia mienia. 
Przyznał się do winy, ale nie 
złożył żadnych wyjaśnień co do 
motywów swojego skandalicz-
nego zachowania – informuje 
oficer prasowy głogowskiej 
policji Bogdan Kaleta.

 � (inf), fot. KPP Głogów

Sprawca uszkodzenia boiska w Serbach usłyszał zarzuty

Zniszczył murawę

Oblali benzyną, wrzucili do bagażnika i wyruszyli do Wschowy

Napad na taksówkarza
Najbliższe trzy miesiące dwaj bandyci spędzą w areszcie.
Za napad głogowianom grozi 12 lat więzienia.

Policja poszukuje
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Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów KGHM Polska 
Miedź S.A.  zorganizowało 
Biesiadę Barbórkową 
dla blisko 600 osób. Na 
uroczystość przyjechali 
również głogowianie. 
Świętującym towarzyszył 
m.in. prezydent Głogowa 
Rafael Rokaszewicz, 
starosta głogowski 
Jarosław Dudkowiak oraz 
poseł na Sejm Ewa Drozd.

Biesiada Barbórkowa emerytów 
i rencistów to jedna z wielu 
imprez organizowanych przez 
stowarzyszenie zrzeszające 
byłych pracowników KGHM, za-
równo górników, jak i hutników 
czy załogę innych oddziałów 
Polskiej Miedzi. W uroczystości, 
która odbyła się z okazji Dnia 
Górnika w hali przy ulicy Skła-
dowej w Lubinie, wzięli udział 
emeryci i renciści kilku rejonów 

Stowarzyszenia. Był oczywiście 
Lubin, Legnica, Polkowice, Bo-
lesławiec, Złotoryja, ale nie 
zabrakło również blisko 70 osób 
z Głogowa. 
Wśród zaproszonych gości obec-
ny był prezydent głogowian, 
Rafael Rokaszewicz. – Mam 
wielki szacunek do byłych 
pracowników KGHM, którzy 
kultywują tradycje górnicze 
i hutnicze, którzy spotykają 
się, integrują. To jest niezwykle 
ważne, by mimo tego, że nie 
jest się już czynnym zawodowo 
i nie pracuje się, a jest się na 
emeryturze, żeby być razem 
i chociażby przy okazji świąt 
spotykać się. Uważam to za 
swój obowiązek, by być z tymi 
ludźmi, razem z nimi świę-
tować i przy okazji  takiego 
święta złożyć im  życzenia. 
Od kilku lat staram się być na 
każdym takim spotkaniu i na 
święcie górnika, i na święcie 

hutnika. Mocno współpra-
cuję nie tylko z emerytami 
związanymi z KGHM, ale ze 
środowiskiem senioralnym 

w Głogowie. Mam radę seniora, 
która powstała jako mój organ 
doradczy. Mamy karty seniora 
i różnego rodzaju programy 
dla seniorów. Bardzo silnie 
zaznaczają się tam także byli 
pracownicy KGHM. To bardzo 
aktywna grupa ludzi i wiele 
programów np. prozdrowot-
nych realizujemy razem.  Dla-
tego bycie razem przy takich 
świętach jak Dzień Górnika 
to jest po prostu naturalne  - 
mówił prezydent Rokaszewicz. 
Biesiada Barbórkowa była dla 
emerytów i rencistów okazją 
do spotkania, rozmów i wspo-
mnień, ale co najważniejsze 
do wyśmienite zabawy pełnej 
tańca, śmiechu i doskonałej, 
jak mówili bawiący się, muzyki.

 � (ab)

Świadomy i bezpieczny 
senior – to akcja prewencyjna 
rozpoczęta przez Komendę 
Powiatową Policji w Głogowie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest 
uzmysłowienie pieszym, jak ważne jest 
stosowanie elementów odblaskowych, 
szczególnie na terenach niezabudowa-
nych, wiejskich i nieoświetlonych. 
Piesi, pozbawieni odblasków lub jakich-
kolwiek elementów świetlnych są mało 
widoczni na drodze. Narażeni są więc na 
duże niebezpieczeństwo – gdyż wzrasta 
ryzyko potrącenia.

Dodajmy, że obowiązek noszenia 
elementów odblaskowych po zmroku 
nałożyła na wszystkich nowelizacja 
Prawa Ruchu Drogowego. Zmiany 
obowiązują od końca sierpnia 2014r., 
ale wciąż okazuje się, że przepisy sobie 
a życie sobie. - Dlatego żeby dotrzeć do 
starszych, którym wydaje się, że są bez-
pieczni na drodze, włączyliśmy gminy 
– mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy 
głogowskiej policji. - W ramach akcji 
promującej odblaski wśród seniorów, 
zwiększające bezpieczeństwo opaski 
otrzymało już blisko 100 mieszkańców 
gminy Jerzmanowa. Policjanci przeka-

zali je seniorom w trakcie świątecznego 
spotkania wigilijnego w Sali Wiejskiej 
w Maniowie. Elementy odblaskowe 
zostały zakupione dzięki pomocy 
samorządu Gminy Jerzmanowa.
Policja przypomina i podkreśla, 
że elementy odblaskowe znacząco 
zwiększają naszą widoczność na 
drodze. Dają tym samym szansę 
kierowcom na zauważenie pieszego 
i bezpieczne ominięcie go na drodze. 
Często też piesi nie zdają sobie spra-
wy, że są mało widoczni na drodze. 
Kierowca widzi bowiem pieszego do-
piero, kiedy jego sylwetka pojawia się 

w zasięgu świateł samochodu, czyli 
zaledwie 20-30 metrów. Natomiast 
elementy odblaskowe powodują, że 
taką osobę widać z odległości 120 - 
160 metrów.
Z policyjnych statystyk wynika, że 
rocznie na polskich na drogach ginie 
około 6 tysięcy osób, a 70 tysięcy 
zostaje rannych. Ponad połowa z nich 
to piesi i rowerzyści. Do wypadków 
dochodzi najczęściej po zmierzchu. 
Odblask może uratować nasze życie. 
Za brak elementu odblaskowego gro-
ził mandat – od 20 do 500 zł.

 � (inf), fot. KPP Głogów

Policjanci chcą poprawić widoczność pieszych

Odblaski ratują życie

Blisko 600 osób na Barbórce Emerytów i Rencistów KGHM

Głogowianie na biesiadzie
r e k l a m a
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24 i 31 grudnia 2015 - autobusy kursu-
ją wg rozkładu dnia roboczego tylko 
do godz. 18:00, natomiast od godz. 
18:50 do 22:00 średnio co godzinę 
(przerwa w kursowaniu autobusów 
pomiędzy godz.18.00 -18.50).

Linia 0 - ostatni kurs z H. Brodatego 
o godz. 17: 25;
Linia 50 do przerwy ostatni kurs 
z Jedności Robotniczej o godz. 17: 
19;
Po przerwie: kursy z Jedności Robot-
niczej o godz. 19:00, 20:00, 21:00.
Linia 53 - do przerwy ostatni kurs 
z Jedności Robotniczej o godz. 17: 
20;
Po przerwie: kursy z Osadników 
w kierunku Jedności Robotniczej 
o godz.: 19:05, 20:05, 21:05.
Kursy z Jedności Robotniczej w kie-
runku Osadników o godz.: 19:29, 
20:34, 21:29.
Linia 54 - do przerwy ostatni kurs 
z Placu 1000Lecia o godz.17: 35;
do przerwy ostatni kurs z H. Broda-
tego o godz. 17: 35;
Po przerwie: kursy z Piastowa w kie-
runku Placu 1000 Lecia o godz. : 
18:50, 19:50, 20:50, 21:40.
Kursy z Placu 1000 Lecia w kierun-
ku Piastowa o godz.: 19:20, 20:20, 
21:20.
Linia 56 - ostatni kurs z Jedności 
Robotniczej o godz. 15: 40;
Ostatni kurs z H. Brodatego o godz. 
15: 30;
Linia 57 - do przerwy ostatni kurs 
z Jedn. Robotniczej o godz. 17: 19;
Po przerwie: kursy z Jedn. Robot-
niczej o godz. : 19:30, 20:30, 21:30.
Linia 61 - do przerwy ostatni kurs 
z H. Brodatego o godz. 17: 05;
Po przerwie: Kursy z H. Brodatego 
o godz. : 19:05, 20:00, 21:00.

25.XII. 15 – autobusy nie kursują
 
26.XII.15:
Autobusy K.M. kursują rozkładem 
niedzielnym
Autobus linii „56” nie kursuje
Autobusy linii „50”, „57”, „61” nie 
zajeżdżają pod Tesco

1.01.2016
Od godz. 6:00 – 14:00 – autobusy 
K.M. nie kursują
Od godz. 14:00 – autobusy kursować 
będą rozkładem niedzielnym
Autobus linii „56” nie kursuje
Autobusy linii „50”, „57”, „61” nie 
zajeżdżają pod Tesco

Szczegółowa informacja zostanie 
zamieszczona na przystankach 
w dniu 21.12.15 oraz 28.12.15 

Autobusy
na święta
i nowy rok

W Bytniku rozstrzygnięto 
konkurs „Jak 
wykorzystać surowce 
wtórne – zaprojektuj 
bożonarodzeniową 
bombkę”.

Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem młodych 
mieszkańców gminy. Ozdoby 
zrobione były z przeróżnych ma-

teriałów i zachwycały zarówno 
pomysłowością, jak i kunsztem 
wykonania. Wszystkie wykona-
ne przez dzieci bombki zostały 
powieszone i zaprezentowane na 
choinkach, tak aby każdy mógł 
obejrzeć wykonane prace.
Atrakcyjne nagrody wręczała 
Wójt Gminy Głogów Joanna 
Gniewosz w towarzystwie sta-
rosty głogowskiego Jarosława 

Dudkowiaka i prezesa Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Andrzeja Krzemienia. 
Konkurs wsparły liczne 
instytucje: Starostwo Powia-
towe w Głogowie, Państwowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Głogowie, NTI 
Sp. z o.o., Hurtownię BEH-POL 
i GPK-SITA Głogów Sp. z o.o., 
za co składamy serdeczne po-
dziękowania. 

Lista osób nagrodzonych: 
Kat. A: I miejsce – Majczak Mag-
dalena, II miejsce – Szczepański 
Bartosz, III miejsce – Rymarkie-
wicz Aleksander.
Nagroda Specjalna Wójta Gminy 
Głogów – Gabriela Pencakowska
Wyróżnienia: Dydzian Kamil, 
Ostrowski Miłosz, Dyk Me-
lania, Czyczyk Aleksandra, 

Mrozkowiak Fabian, Skucha 
Zachariasz, Mrozkowiak Oliwia, 
Všiček Jakub, Figas Zuzanna, 
Przybylski Bastian, Jancz Emilia, 
Ostaszewska Julia,  Szkuta Nad-
ia, Kraszkiewicz Marcel

Kat.B
I miejsce – Jakub Grzegorek, II 
miejsce – Natalia Olejnik, III 
miejsce – Jagoda Marciniak
Wyróżnienia: Kornelia Kosmat-

ka, Milena Żelazowska, Jakub 
Tymecki, Bruno Suszek, Emilia 
Zimny, Patryk Nowak, Laura 
Kurt, Paweł Smorczewski, Kinga 
Amelia Bobowska, Julia Gettner, 
Izabela Urbańska

Kat. C
I miejsce – Angelika Śmigielska, 
II miejsce – Zuzanna Jaworska, 
III miejsce – Bartosz Leciej
Wyróżnienie: Dominik Ciącio

Wyróżnienia i nagrody za pomysł na choinkową bombkę

Wtórna bombka

Trwa sprzątanie terenu 
przy Odrze w okolicach 
ul. Dzieci Głogowskich. Na 
posprzątanie tego od wielu 
lat zaniedbanego miejsca 
zgodę wydał Wojewódzki 
Konserwator Zabytków.

- Szkoda by takie miejsce niszczało 
i służyło za śmietnik. Teren, czysty 
i zielony, powinien służyć głogowianom 
i tak się stanie. Już w przyszłym roku 

będzie to miejsce do rekreacji i wypo-
czynku mieszkańców - mówi Rafael 
Rokaszewicz prezydent Głogowa.
Wywożone są śmieci i gruz, wyci-
nane krzaki, teren jest równany. Po 
wyrównaniu terenu i zasianiu tam 
trawy – będzie służył głogowianom 
do odpoczynku. W kolejnych etapach 
na zadbanym już terenie zamontowane 
będę elementy małej architektury jak 
ławki czy kosze na śmieci.

 � (dgl)

Będzie nowe miejsce rekreacji i wypoczynku

Oddadzą teren głogowianom

W Urzędzie Miejskim 
w Głogowie, z inicjatywy 
prezydenta Rafaela 
Rokaszewicza, po raz 
pierwszy, zorganizowano 
Szlachetną Paczkę dla 
jednej z głogowskich 
rodziny.

- Bardzo dziękuję wszystkim 
pracownikom, którzy pomogli 
w zbieraniu paczek i pieniędzy. 
W Szlachetnej Paczce urząd 
bierze udział po raz pierwszy, ale 
jestem przekonany, że za rok gdy 
poproszę o pomoc odpowiedź 
urzędników będzie podobna. 

Bardzo dziękuję moim pracowni-
kom za każdy gest! Akcję w UM 
prowadzili Bożena Paszkowska 
i Krzysztof Fryczyński (z Działu 
Pomocy Społecznej) , którzy 
zadanie wykonali doskonale! – 
mówi prezydent Głogowa Rafael 
Rokaszewicz. 
W zbieranie darów bardzo 
zaangażowali się pracownicy 
urzędu oraz prezydent. Zebrano 
29 paczek, w tym 25 z żywnością 
i chemią , 1 paczkę z kosmetyka-
mi , 2 kołdry z poduszkami, dwa 
komplety pościeli, 10 ręczników, 
4 pary nowych butów, 2 pary 
kapci, 4 koce, Duży karton no-

wej i używanej odzieży (bluzki, 
bluzy, 4 kurtki zimowe, koszulki, 
ściereczki,) kuchenkę elektrycz-
ną, komplet garnków, patelnie 
i czajnik. Oprócz tego rodzina 
otrzyma 350 zł na pokrycie bie-
żących rachunków.
Urzędnicy zajmujący się pomocą 
dla rodziny pozyskali dodatkowo 
4 sponsorów: Gastro-Pol -Sylwia 
Nowak, Henrom - Czesława 
Szpyra, Przedsiębiorstwo Zaopa-
trzeniowe -Eugeniusz Smoliński 
oraz Xero-Max - Magdalena 
Reszewicz. Wartość pomocy to 
6.000 zł.

 � (dgl)

Pierwszy raz urzędnicy wzięli udział w takiej akcji

Szlachetna Paczka
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Po raz pierwszy w historii 
KGHM centralne obchody 
Barbórki odbyły się 
w całości w Głogowie. Tak 
zakończyło się wojowanie 
prezydenta Lubina 
z KGHM i utrudnianie 
miedziowej firmie 
organizacji górniczego 
święta na ulicach Lubina. 

Mieszkańcy hutniczego Głogo-
wa, byli zachwyceni ceremonią. 
W MOK były medale i odznacze-
nia. Potem pochód Lisa Majora 
rondem i ulicami miasta przeszedł 
do rynku, gdzie odbyła się ceremo-
nia skoku przez skórę. Na koniec 
podziwiano pokaz sztucznych 
ogni.
W Lubinie nie można było za-
mknąć kilku ulic na czas pochodu 
Lisa Majora, a w Głogowie bez 
problemu zamknięto nawet 

największe rondo. Mało tego, 
głogowianie potraktowali prze-
niesienie uroczystości do Głogowa 
jako wyjątkowy honor ze strony 
KGHM. Byli dumni, że centralna 
Barbórka z towarzyszącymi jej 
uroczystościami odbyła się w Gło-
gowie, a  nie Lubinie. 
Po Centralnej Akademii Barbórko-
wej, w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Głogowie kolumna prowadzona 
przez orkiestrę i Lisa Majora ru-
szyła ku specjalnej scenie w rynku 
głogowskim. Pochód przeszedł 
rondem Konstytucji 3 Maja, które 
na czas uroczystości zostało za-
mknięte. Wstrzymanie ruchu na 
największym w Polsce, a zarazem 
Europie rondzie nie wzbudziło 
zdenerwowania kierowców. Prze-
ciwnie. Wielu z nich wysiadło 
z samochodów i przyglądało się 
z ogromnym zainteresowaniem 

niecodziennemu wydarzeniu. Uli-
cami miasta wraz z górnikami do 
rynku udało się wielu głogowian. 
Tam mieli okazję obejrzeć trady-
cyjną ceremonię skoku przez skórę 
i przyjęcia w szeregi braci górni-
czej młodych gwarków. Górnicy 
otrzymali od prezydenta Rafaela 
Rokaszewicza symboliczne klucze 
od bram miasta, by mogli święto-
wać w Głogowie najważniejszy dla 
nich dzień w roku.
– Gościnne miasto Głogów wita 
wszystkich górników. Jest to nie-
zwykłe święto dla wielu głogow-
skich górniczych rodzin. Dlatego 
dziękujemy, że centralna Barbórka 
mogła odbyć się w Głogowie. To 
dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy 
miastem hutniczo-górniczym. Po-
zwólcie starszyzno górnicza i wy 
młodzi gwarkowie, że w dowód 
waszej ciężkiej pracy, dla dobra 
i świętności naszej ojczyzny prze-

każę starszemu kopackiemu klucze 
do miasta abyście w dniu waszego 
święta dobrze się bawili i godnie 
rządzili – mówił po ceremonii 
skoku przez skórę prezydent Rafael 
Rokaszewicz.
– Bardzo się cieszę, że w tym roku 
możemy świętować w przeddzień 
św. Barbary, tutaj w tym prastarym 
grodzie. Jeszcze raz serdecznie 
wam, mieszkańcy Głogowa 
dziękuję za tak ciepłe przyjęcie 
pochodu Lisa Majora. Chciałbym 
również złożyć serdeczne podzię-
kowania prezydentowi Głogowa 
za tę przychylność i zaproszenie 
nas z naszymi obchodami do tego 
wspaniałego miasta. Jeszcze raz 
dziękuję i szczęść Boże – mówił 
do zebranych Herbert Wirth, 
prezes KGHM Polska Miedź S.A, 
czym wzbudził duży aplauz wśród 
widzów.

W Głogowie radość i liczne przybycie 
mieszkańców, a w Lubinie Doda z prawie 
pustą salą

Barbórka 2015

Karczmai Comber
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Sztandary, orkiestra, 
wieńce, wiązanki, 
szacunek i hołd – tak 
w kilku słowach można 
opisać coroczną tradycję 
uroczystości pod 
pomnikiem odkrywcy 
złóż miedzi. Jan 
Wyżykowski w Dniu 
Górnika odbiera ukłony 
i kwiaty od przedstawicieli 
KGHM, spółek 
z Grupy Kapitałowej, 
samorządowców, 
młodzieży i mieszkańców 
Lubina.

– Dziękujemy ci mistrzu Janie – 
mówią wszyscy, którzy przychodzą 
złożyć hołd odkrywcy złóż miedzi 
w Dniu Górnika. Pod pomnikiem 
Jana Wyżykowskiego z należytym 
szacunkiem oddawana jest cześć. 
Uroczystość jest zwykle okazją 
do wypowiedzenia kilku słów do 
zebranych. – Dla rozwoju firmy 
górniczej niezwykle istotne są 
zasoby. Najważniejszym są nasi 
pracownicy. Dzisiaj KGHM jest, 
a w przyszłości będzie jeszcze 
w większym stopniu firmą opartą 

na wiedzy. To wiedza stanowi 
najcenniejszy zasób KGHM. Nasz 
wieloletni i stabilny rozwój jest 
w dużej mierze efektem współ-
działania. Jednocześnie źródłem 
istnienia i rozwoju naszego sukcesu 
jest miedź. Ten czerwony metal, 
w który w ostatnim okresie czasu 
zabrakło wiary, że jest perspekty-
wiczny  jest jednym z najbardziej 
niezwykłych metali na ziemi od 
tysiącleci odgrywającym kluczową 
rolę w rozwoju cywilizacyjnym. 
Dlatego drugim cennym dla firmy 
górniczej zasobem są złoża. Takiej 
skali prac eksploracyjnych, jak dziś 
w historii KGHM jeszcze nie było. 
Prowadzimy wiercenia w rejonie 
starego zagłębia miedziowego po 
obu stronach granicy z Niemca-
mi, na terenie koncesji Głogów 
i Retków – Ścinawa. Na terenie 
koncesji Gaworzyce i Radwanice 
już wstępnie udokumentowaliśmy 
złoże o zawartości ponad 4 mln 
ton miedzi, jako metalu – mówił 
Herbert Wirth, prezes KGHM Pol-
ska Miedź S.A. Sprawcą sukcesu 
Zagłębia Miedziowego i KGHM 
był właśnie Jan Wyżykowski, który 
przed laty odkrył złoża miedzi.

Podziękowali
Wyżykowskiemu

Karczmai Comber
Jeden z przyjemniejszych elementów świętowania 

Barbórki to karczma i comber. W tym roku na centralnych 

uroczystościach bawiło się setki pracowników KGHM 

i zaproszonych gości. Panowie świętowali pod hasłem 

Globalnej Sztygarówki, panie zaś w klimacie Bollywood.

Centralna Karczma Piwna odbyła się w hali widowiskowo–

sportowej w Głogowie. W żartobliwym klimacie podsumowano 

ubiegły rok w KGHM. Podkreślano globalny charakter spółki, ale 

co najważniejsze śpiewano i bawiono się. 

Panie postawiły na kolorowy klimat, bawiąc się w Cechowni ZG 

Lubin. Tematem przewodnim Centralnego Combra Babskiego był 

bollywood i indyjski wydźwięk. Wśród zabaw zorganizowano 

zawody w biegu z rikszami, które wzbudziły w zebranych paniach 

gromki śmiech.
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19 grudnia, w godz. 
10.30 – 13.30 możemy 
pomóc półtorarocznej 
dziewczynce cierpiącej 
na wrodzoną wadę 
przełyku. Wystarczy coś 
kupić na jarmarku.

Dochód z Jarmarku zostanie 
przeznaczony dla małej Anity. 
Anita ma 1,5 roku i cierpi na 
wrodzoną wadę przełyku i prze-
tokę tchawiczno-przełykową 
uniemożliwiającą normalne 
spożywanie posiłków, ma nie-
dowagę – waży 7 kg, wymaga 
rehabilitacji i wsparcia. Anita 
jest pod opieką Stowarzyszenia 
Otwarte Drzwi.
Na placu targowym, w wyzna-

czonym miejscu, wszystko co 
się pojawi jest sprzedawane 
za datki do puszek, które będą 
pod opieką wolontariuszy. Do 
nabycia będą: wyroby cukierni-
cze, wypieki domowe, pierogi, 
rękodzieło-ozdoby choinkowe, 
bombki, mikołaje, wyroby 
ceramiczne, wyroby z drewna 
i inne.
Czas kiermaszu uatrakcyj-
nią konkursy i zabawy oraz 
występy estradowe lokalnych 
wykonawców: pokaz ręcznego 
zdobienia renomowanych bom-
bek firmy Vitbis ze Złotoryi, 
pokaz dekoracji świątecznej 
i rękodzieła artystycznego.
Podczas kiermaszu dzieci 
będą mogły skorzystać z mini 

warsztatów: ozdoby świąteczne, 
zrobić swoją bombkę, wypiec 
pierniki oraz je udekorować. 
Swoje dzieła będą mogli zabrać 
do domu lub oddać na licytację.
O godz. 13 rozpocznie się licy-
tacja atrakcyjnych wyrobów 
świątecznych, biletów wstępu, 
ozdób choinkowych, specjal-
nych wyrobów cukierniczych.
O godz. 13.30 dla uczestni-
ków kiermaszu wylosujemy 
nagrodę główną za udział 
w akcji (każdy kto wyda co 
najmniej 10 zł bierze udział 
w losowaniu).
Patronat nad Jarmarkiem objął 
Prezydent Głogowa. Organiza-
torem jest Radio Plus Głogów.

 � (dgl)

Na placu targowym na osiedlu Kopernik będzie bardzo 
świątecznie

Jarmark dla Anity
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r e k l a m a

tradycja

Barbórka to górnicze 
święto religijno–rodzinne, 
obchodzone od dawna 
przez katolików 
i protestantów na Górnym 
Śląsku w dniu św. Barbary 
z Nikomedii, która jest 
patronką dobrej śmierci 
i trudnej pracy. 

Wraz z odkryciem pokładów 
innych surowców święto to zado-
mowiło się w nowo powstałych 
kopalniach węgla brunatnego, 
rud miedzi, cynku, ołowiu i soli 

a także zakładów wydobywczych 
nafty i gazu, wód leczniczych 
i termalnych. Oprócz górników 
świętują także geolodzy i pracow-
nicy innych zawodów związanych 
z poszukiwaniem i wydobywa-
niem kopalin. Kiedyś obchody 
tego święta wyglądały zupełnie 
inaczej. Był to wyjątkowy czas, 
w którym całe rodziny modliły się 
za swoich mężczyzn pracujących 
w kopalniach. Tego święta nigdy 
nie kojarzono z alkoholem. Dzień 
rozpoczynał się uroczystą mszą 
poranną w kościele lub cechowni, 

przy figurze św. Barbary. O świcie 
orkiestra przechodziła przez gór-
nicze osiedla, zatrzymywała się 
przed domami dyrekcji, budziła 
wszystkich zachęcając jednocze-
śnie do świętowania.
Dzień Górnika, to wg. dr Beaty 
Piechy–van Schagen zupełnie inne 
święto wymyślone przez komu-
nistów - „Najpierw w Związku 
Radzieckim, a od 1948 r. w Polsce 
i innych krajach obozu wschod-
niego zaczęto obchodzić święto 
„przodowników pracy”. Chodziło 
o to, żeby zmotywować górników 

do jeszcze cięższej pracy i zachęcić 
ich do naśladowania Stachanowa 
czy Wincentego Pstrowskiego” 
(cyt. wyborcza.pl). Na początku nie 
były to huczne spotkania. W dobie 
powszechnej indoktrynacji górnicy 
spotykali się w małym rodzinnym 
gronie przy świątecznym obie-
dzie. Dopiero w latach 80-tych 
pod koniec epoki Gierka, zaczęto 
organizować męskie karczmy 
piwne, duże imprezy górnicze suto 
zakrapiane piwem. Dziwne, bo od 
samego początku piwne karczmy 
nazywano tradycyjnymi, choć o ja-
kiejkolwiek tradycji nie mogło być 
mowy. Karczmy związane z Dniem 
Górnika nie miały nic wspólnego 
z religijną Barbórką. Dziś są to 
huczne imprezy, na które wstęp 
mają tylko górnicy. Jak twierdzi dr 
Beata Piecha-van Schagen, władze 
Polski Ludowej organizując świec-
kie imprezy chciały zmniejszyć 
ich religijny charakter. Kobiety 
nie mogły świętować ze swoimi 
mężami, więc w latach 90-tych 
wymyślono combry babskie, które 
kiedyś były imprezą karnawałową.
Równie młodym zwyczajem jest 
skok przez skórę, obowiązkowy 
punkt górniczego świętowania, 
który w tym roku po raz pierwszy 
widzieliśmy na centralnych uro-
czystościach KGHM w Głogowie. 

Przywędrował do nas z uczelni 
górniczej w Leoben, w Austrii. 
Był to rodzaj „okocin”. Młodymi 
lisami dowodził lis major, by 
włączyć się do grona starszych 
studentów podkomendni musieli 
przeskoczyć górniczą skórę. Ten 
zwyczaj początkowo praktyko-
wany był w Akademii Górni-
czo–Hutniczej w Krakowie, po 
II wojnie światowej pojawił się na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
a dziś stał się tradycją górniczą. 
Adepci górnictwa wprowadzani 
są przez lisa majora. Każdy składa 
ślubowanie a następnie przeskakuje 
przez skórę, którą trzymają stare 
strzechy, czyli dwóch seniorów 
stanu górniczego. Na koniec lis 
major uderza szpadą po ramieniu 
młodego górnika i przypasowuje 
mu skórę. Dopiero teraz młody lis 
staje się prawdziwym górnikiem.
Tradycje górnicze są nam szczegól-
nie bliskie, gdyż Dzień Górnika jest 

hucznie obchodzony  w kopalniach 
miedzi, w których pracuje około 18 
tys osób. Do tego dochodzą firmy 
z otoczenia Polskiej Miedzi. - łącz-
nie kilkadziesiąt tysięcy osób jest 
bezpośrednio lub pośrednio zwią-
zanych z miedziową spółką. Nasz 
region związany jest z górnictwem 
od 1957r. kiedy to Jan Wyżykowski 
odkrył pokłady miedzi.
Praca w kopalni nie należy do 
lekkich i bezpiecznych. Mogą się 
o tym przekonać najbliżsi gór-
ników, korzystając z możliwości 
zjazdu pod ziemię z okazji Dnia 
Górnika. Byłam, widziałam, 
szanuję pracę górnika.
Wszystkim górnikom pracującym 
w kopalniach węgla, soli, rud me-
tali, nafty i gazu, wód termalnych 
i leczniczych w Dniu Górnika 
życzymy tego co w ich zawodzie 
najważniejsze - tyle wyjazdów ile 
zjazdów. 

 �Grażyna Sroczyńska

Niech żyje nam górniczy stan!
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W trakcie gali 
zatytułowanej 
„Głogowskie życiorysy”, 
głogowscy regionaliści 
zostali uhonorowani 
odznaczeniami i listami 
gratulacyjnymi. 
Wyświetlono również 
film dokumentalny 
ze wspomnieniami 
osób zaangażowanych 
w krzewienie 
i popularyzowanie 
wiedzy o Głogowie 
i ziemi głogowskiej. 

Najstarsza wzmianka o regionalnej 
organizacji w Głogowie pochodzi 
już z XIX wieku. Dokładnie 26 li-
stopada 1823 roku, powstało w nie-
mieckim Glogau „Stowarzyszenie 
Dla Dziejów Głogowa”. W polskiej 
rzeczywistości, po zakończeniu 
działań II wojny światowej w 1945 
roku, w zniszczonym mieście, osie-
dlili się pierwsi polscy osadnicy, 
wśród których był Adam Królak 
– wiceburmistrz miasta. Z jego 
inicjatywy powstało w mieście 
„Koło Kulturalno-Oświatowe”. 
Koło te prowadziło szeroką 
działalność, organizując m.in.: 
amatorskie przedstawienia teatral-

ne czy zwiedzanie ruin miasta. 
Podjęto również pierwsze próby 
odtworzenia miejskiego muzeum. 
Dzięki akcji zbierania polskich 
książek, z inicjatywy Koła, pod 
zarządem Władz Miejskich, roz-
poczęła funkcjonować Biblioteka 
Miejska.
W 1951 roku na fundamentach 
Koła powstało Towarzystwo 
Ziemi Głogowskiej. Wówczas 
działacze; na czele z Adamem 
Królakiem; za cel postawili sobie 
szersze zadania m.in. współudział 
w odbudowie miasta i organizację 
życia kulturalnego we wsiach zie-
mi głogowskiej. Ówczesne realia 
polityczne doprowadziły jednak 
do rozproszenia TZG na kilka 
różnych organizacji. W połowie 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
działalność zaczęła podupadać, 
stąd po 1956 roku powołano do 
życia kilka nowych organizacji: 
Klub Inteligencji Miasta Głogowa 
i Społeczny Komitet Redakcyjny 
Radiowęzła. Wzmożona działal-
ność społeczników spowodowała 
też reaktywację m.in. Domu 
Kultury oraz powstanie Ogniska 
Muzycznego. 
31 stycznia 1965 roku nastąpiło 
połączenie wszystkich rozdrob-

nionych form w jedno, pod nazwą 
„Głogowskie Towarzystwo Kultu-
ry”, którego pierwszym przewod-
niczącym został Marian Tusz. Do 
ważniejszych przedsięwzięć GTK 
należy zaliczyć organizowanie se-
sji popularno-naukowych i wystaw. 
Realizowano też inne projekty, jak 
choćby utworzenie Izby Muzealnej 
w Bibliotece Powiatowej, współ-
udział w organizacji Muzeum 
Hutnictwa i Odlewnictwa Metali 
Kolorowych, powołanie Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika 
Dzieci Głogowskich oraz konkursu 
na odbudowę Starego Miasta.
12 maja 1977 roku, postanowiono 
zmienić dotychczasową nazwę 
GTK na Towarzystwo Miłośników 
Głogowa. Przewodniczącym nowej 
organizacji został Mieczysław 
Kaczkowski. Warto odnotować, 
że 1 września 1979 roku powstał 
z inicjatywy TMG, pomnik Dzieci 
Głogowskich. W 1983 roku TMG 
popisało się ciekawą inicjatywą, 
dzięki której powstał miejski hej-
nał, autorstwa głogowianina Kazi-
mierza Walendzika. W tym czasie 
również, przy TMG funkcjonował 
Komitet Pionierów Głogowa.
Wraz z nastaniem nowej – politycz-
nej rzeczywistości, TMG. Szczegól-

nie przy współpracy z głogowskim 
Muzeum Archeologiczno–Histo-
rycznym, organizuje szereg prelekcji 
poświęconych przeszłości ziemi 
głogowskiej. Spotkały się one ze 
sporym zainteresowaniem głogo-
wian, do tego stopnia, że pod koniec 
1994 roku TMG powołało do życia 
Uniwersytet Ziemi Głogowskiej. 
Zainteresowanie mieszkańców taką 
formą działalności spowodowało, 
że dr Chutkowski zaproponował 
w TMG wydawanie serii zeszytów 
z hasłami pt. Encyklopedia Ziemi 
Głogowskiej - opublikowano 74 
numery.
Towarzystwo Miłośników Gło-
gowa, pod taką nazwą funkcjono-
wało do 30 września 1995 roku. 
Wówczas uchwalono powrót do 
dawnej nazwy - Towarzystwo 
Ziemi Głogowskiej.
W 1992 roku prezesa Towarzystwa 
Miłośników Głogowa Leszka Le-
narczyka zastąpił Jerzy Sadowski. 
Obok niego, największe zasługi 
w rozwój TZG w latach dziewięć-
dziesiątych, wniósł wspominany 
już dr Janusz Chutkowski. Obaj 
zostali uhonorowani przez Władze 
Głogowa zaszczytnym tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta 
Głogowa (J. Sadowski – 1994, dr 

J. Chutkowski – 1995).
W 2001 roku prezesem TZG został 
były prezydent Głogowa – Jacek 
Zieliński, którego po 3 latach zastąpił 
Rafael Rokaszewicz – pełniący tę 
funkcję przez 10 lat. W 2004 roku 
przy współpracy TZG oraz Telewizji 
Polskiej, powstał film dokumentalny 
„Festung Glogau”, dotyczący oblę-
żenia miasta w 1945 roku.
Przez wiele lat w Głogowie, obok 
tzw. zawodowych instytucji, 
jedyną organizacją społeczników 
zajmującą się historią było TZG. 

Sytuacja ta zmieniła się dopiero 
w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy 
to powstały: Bractwo Rycerskie 
Ziemi Głogowskiej, Stowarzy-
szenie Miłośników Głogowskich 
Fortyfikacji „Twierdza Głogów”, 
Głogowski Ruch Odkrywania 
Tajemnic i Stowarzyszanie Przy-
jaciół Muzeum i Historii Miasta 
Głogowa. Wypada też wspo-
mnieć o Głogowskim Bractwie 
Kurkowym – sięgającym swoimi 
tradycjami aż XVI wieku! 

 �Dariusz Andrzej Czaja

70-lecie Ruchu Regionalistycznego w Głogowie

To już 70 lat...

Część wyróżnionych regionalistów podczas Jubileuszu 70-lecia ruchu regionalnego w Głogowie, który odbył się 12 grudnia 
br. (Fot. T.Białas)

Adam Królak. Pierwszy wiceburmistrz miasta i założyciel 
„Koła Kulturalno-Oświatowego” (Fot. z arch. rodzinnego)

dr Janusz Chutkowski. Inicjator Encyklopedii Ziemi 
Głogowskiej (arch. TZG)

historia
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Przypominamy, że we wrze-
śniu jechaliśmy do Opola 
z wielkimi nadziejami na 
zwycięstwo. Wróciliśmy 
z połowicznym sukcesem. Tym 
razem radość w Głogowie była 
wielka, pierwsze zwycięstwo 
na swoim parkiecie i od razu 
30 do 26.
Następnie Chrobry podejmo-
wał Górnika Zabrze. Będzie 
co wspominać, ponieważ takie 
mecze są godne zapamiętania. 
Było bardzo emocjonująco i ko-
lejny raz byliśmy świadkami 
wybuchu radości po ostatnim 
gwizdku. Tym razem szczęście 
uśmiechnęło się do głogowian. 
Wygraliśmy kolejny mecz 
29:28 
W 14 kolejce pojechaliśmy do 
Szczecina, gdzie bez wątpie-
nie było trudno i ciężko. Tym 
razem 28:25! Chrobry zrewan-
żował się Pogoni za pierwszy 
mecz. W ostatnich kolejkach 
Chrobry spisuje się bardzo 
dobrze – zdobywa punkty we 
własnej hali i maszeruje w górę 
tabeli. Gorzej jest niestety ze 
zdrowiem zawodników. Ławka 
Chrobrego jest krótka, co ogra-

nicza pole manewru trenera 
Zembrzuskiego.
Kolejne spotkanie, to wkal-
kulowana porażka z niesa-
mowitym zespołem Vive 
Tauron Kielce. Kielczanie nie 
przyjechali w pełnym składzie, 
tempo było szybkie, dobra 
defensywa i skuteczna gra 
w ataku sprawiły, że do szatni 

zespoły schodziły z remisem. 
W drugiej połowie było jeszcze 
więcej walki, emocji i była też 
nadzieja. Mimo porażki 30 – 31 
Brawo Chrobry! 
Następnie Chrobry pojechał 
do Kwidzyna po zwycięstwo 
i wrócił do Głogowa z tar-
czą!Chrobry konsekwentnie 
i spokojnie realizował swoje 

plany, kontrolując sytuację na 
parkiecie. Przy prowadzeniu 
26 – 20 było już jasne, że 
żadna siła nie jest w stanie 
odebrać zwycięstwa głogo-
wianom. 
Jesteśmy już na szóstym 
miejscu w tabeli idziemy 
po szczebelkach w górę, ale 
musimy baczyć co dzieje się 

za nami, trzeba być ostrożnym 
i konsekwentnym w działaniu. 
Nie można podejmować po-
chopnych decyzji i nerwowo 
reagować gdy przegra się jakieś 
spotkanie. Trzeba realizować 
wcześniej obrany kierunek, ale 
należy pamiętać, żeby mierzyć 
zamiary na możliwości.

 � (red)

Na zawsze pozostanie jednym z nas mimo, że 
nie urodził się w Głogowie. W pomarańczowo-
-czarnych barwach spędził 6 lat, rozegrał 187 
oficjalnych meczów i zdobył 26 goli.
To prawdopodobnie jedyny w historii za-
wodnik, który z Głogowa nie pochodzi, ale 
przez kibiców od dawna traktowany jest jak 
wychowanek. Mateusz Hałambiec - niestety 
- pożegnał się z Chrobrym i jego kibicami, 
u których miał i ma największy szacunek.
Jak wiele znaczył dla klubu mogą świadczyć 
wybrane momenty z ostatnich lat. 15 sierpnia 
2009 roku rozegrał pierwszy oficjalny mecz 
w barwach Chrobrego w Głogowie. Było zwy-
cięstwo 3-1 ale Mateusz zapamiętał ten mecz 
z powodu czerwonej kartki. Dalej może nie było 
kolorowo ale znacznie lepiej. W ostatniej chwili, 
ostatniej kolejki trzeciej ligi sezonu 2009/2010 
Chrobry z Mateuszem w składzie przegrał 
awans, ten nie ukrywał łez. W 2011 roku, 
już w drugiej lidze, podczas meczu z Nielbą 
Wągrowiec zdobył jedną z najładniejszych 
bramek. Była 84 minuta, a Mateusz z ponad 30 
metrów, przymierzył w samo okienko.
Derby z Górnikiem Wałbrzych, w sezonie 
zakończonym awansem do pierwszej ligi, Chro-
bry wygrał 2:0, a Hałambiec strzelił pierwszą 
bramkę. Podczas innego meczu w Wałbrzychu, 
bez udziału fanów Chrobrego, nie bał się 
pokazać jedności z kibicami i wyszedł w ko-
szulce „Piłka Nożna dla kibiców”. Hałambiec 
zawsze identyfikował się z herbem i barwami, 
często poprzez zwykłe, ale ważne gesty. Były 
podziękowania za wsparcie, zaciśnięta pięść 
jako gest zwycięstwa. Taki był, niby spokojny, 
stonowany, skromny, lecz na boisku emocji nie 
potrafił ukryć.
W maju 2014 roku zdobył jednego z waż-
niejszych goli. W Zdzieszowicach Chrobry 
wygrał po jego bramce, a kilkadziesiąt minut 
później byliśmy w długo oczekiwanej pierw-
szej lidze.  Mateusz Hałambiec był najdłużej 
grającym piłkarzem Chrobrego. Zaczynał 
z nim w trzeciej lidze, kończy w pierwszej. Ze 
stadionem pożegnał się w meczu z MKS-em 
Kluczbork, zdobył też ostatnią bramkę w 2015 
roku. - Niesamowita dla mnie chwila to ta po 
golu na 5:1 w meczu z MKS-em Kluczbork. 
Poczułem, że to znak i że ta historia musi się tak 
zakończyć - powiedział Mateusz Hałambiec.

 �Fot. Arch. ChG

Ulubieniec kibiców odchodzi.
Czy kiedyś wróci?

Do zobaczenia
LEGENDO

Ponad trzy miesiące przyjdzie 
nam czekać na kolejne 
emocje pierwszoligowego 
Chrobrego. Już w nowym 
roku, 4 marca w piątek, 
zmieniona drużyna Chrobrego 
podejmie rywala zza 
miedzy Miedź Legnicę. 

Ostatnimi zajęciami były badania 
wydolnościowe, teraz czas na odpo-
czynek w rodzinnym gronie. Wspólne 
zajęcia rozpoczną się w styczniu, 
a później tylko dwa miesiące tre-
ningów i ruszamy z rundą wiosenną. 
Po zwycięstwie Zawiszy Bydgoszcz, 
„Zetka” wyprzedziła Chrobrego, 
który tym samym do wiosny będzie 
siódmą siłą ligi. Już przed końcowym 
spotkaniem z Pogonią Siedlce, a po 

5:1 z MKS-em Kluczbork, sytuacja 
ChG była dobra.
Pozostał ogromny niedosyt, ponie-
waż porażka z Pogonią przysłoniła 
dobrą rundę. Zwycięstwo mogło 
być pięknym zwieńczeniem ciężkiej 
pracy. Teraz będzie czas na zmiany. 
Będziemy mogli zastanawiać się 
kto przyjdzie, kto odejdzie, kadra 
zespołu, sztab trenerski, ludzie 
związani z klubem, sponsorzy. 
Wiemy, że z klubu odszedł Mateusz 
Hałambiec, na testach w Kluczborku 
był Bartosz Machaj, zielone światło 
na poszukiwanie nowych klubów 
dostali Igor Szopa i Robert Pisarczuk, 
jak potoczą się losy pozostałych pił-
karzy? Kto przyjdzie w ich miejsce? 
Będziemy informować na bieżąco. 
Nigdy nie wiadomo co przyniesie los, 

wszędzie głównym tematem rozmów 
są piłkarze, jednak jak ważna jest 
postać trenera głogowskiego zespołu 
nie trzeba nikomu przypominać, 
a czy jego sztab pozostanie nienaru-
szony? Ten element na pewno będzie 
miał wpływ na wyniki w rundzie 
wiosennej i całym roku 2016. Trener 
dopiero co, obchodził 45 urodziny 
i pięciolecie pobytu w Chrobrym. 
Czego życzył sobie w tym wyjątko-
wym dniu, ciągłego rozwoju i zdo-
bywania kolejnych sukcesów. Wiemy 
natomiast, że klub pozyskał nowego 
sponsora Premium, firmę Vectra. 
Dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
tej firmy piłkarze będą mogli dalej 
rozwijać swoje umiejętności oraz 
realizować założone cele. Ale na ile 
będzie to możliwe ciężko stwierdzić, 

ponieważ nikt nie ujawnił kwoty jaką 
będzie wspierany klub. Wszyscy 
zasłaniali się tajemnicą handlową ale 
miejmy nadzieje, że będzie to suma 
adekwatna to miejsca zajmowanego 
przez pomarańczowo–czarnych.
Trochę krócej przyjdzie nam cze-
kać na mecze futsalowców, którzy 
remisem zakończyli zmagania w tym 
roku. W 11 kolejce Futsal Ekstraklasy 
zremisowali na wyjeździe z czoło-
wym zespołem Red Devils Chojnice 
1:1. W 33 minucie punkt zapewnił 
Dariusz Pieczyński. To połowa se-
zonu. Jak do tej pory głogowianie 
zdobyli 10 punktów i zajmują 10 
miejsce w 12-zespołowej stawce. 
Teraz kilka tygodni przerwy. Futsal 
wróci w połowie stycznia, od razu 
do głogowskiej hali.

Derby z Miedzią dopiero w marcu

Trzy miesiące czekania

Marsz w górę
Jesteśmy już na szóstym miejscu w tabeli

Runda rewanżowa w Superlidze Piłki Ręcznej rozpoczęła się dla szczypiornistów SPR 
Chrobry Głogów w iście wymarzonym stylu. Tak miał wyglądać sezon od początku.

sport
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rozmaitości

Zadzwoń na numer: 

32 630 60 00

(koszt wg stawek operatora)

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja kredytowa
  Proste zasady

Współpraca dla aktywizacji 
niepełnosprawnych

Praktyki w Ratuszu
Od ubiegłego tygodnia Urząd Miejski 
współpracuje z Centrum Doradztwa 
Zawodowego i Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„Centrum Dzwoni” w Głogowie. 

W ramach współpracy w Ratuszu odbywają się praktyki 
przygotowujące osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną do podjęcia pracy. W 35 godzinnych praktykach 
uczestniczą dwie osoby: Krzysztof Skrzęta i Michał 
Wilk. - Praktyki w Urzędzie pozwolą nam ocenić na jakich 
stanowiskach osoby biorące udział w praktykach mogły 
by pracować. To pierwsza taka współpraca Centrum 
Dzwoni i Urzędu Miejskiego. Panowie pomagają w prostych 
pracach porządkowych, poznają urząd i specyfikę pracy 
tutaj. Panowie zostali dobrze przyjęci, są chętni do pracy. 
Dostali własny pokój i pierwsze zadania – mówi Dariusz 
Sagan asystent i trener pracy. Praktykanci pomagali 
ubierać choinki, na których są ozdoby wykonane przez 
uczniów głogowskich szkół.
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