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Finał KGHM
KIDS CUP 2018
Na boiskach Akademii Piłkarskiej KGHM 
Zagłębie w niedzielę 17 czerwca spotkało 
się ponad 1300 małych piłkarzy. W sumie 
w imprezie organizowanej przez Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej w Legnicy we współpracy 
z KGHM Zagłębie Lubin, Polską Miedzią 
i wieloma fi rmami z grupy kapitałowej 
KGHM, wzięło udział ponad 100 zespołów 
i ponad 250 trenerów. Drugi wymiar imprezy 
to promowanie profi laktyki raka piersi.
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Nietrzeźwa 23 – latka 
uszkodziła samochody 
oraz szyby w garażu. 
Widząc policyjny 
patrol próbowała się 
ukryć za autami. 

Policjanci otrzymali zgłoszenie 
interwencji na terenie warsztatu 
samochodowego. Patrol policyjny, 
który przybył na miejsce zauważył 
uszkodzone, szyby w drzwiach 

garażowych oraz kobietę, która 
próbował się ukryć za stojącymi 
w pobliżu pojazdami. Kobieta zo-
stała zatrzymana. Była nietrzeźwa 
i agresywna, została przewieziona 
do izby wytrzeźwień.
- Policjanci na miejscu stwierdzili 
uszkodzenia kilku pojazdów. Ich 
karoseria miała wgniecenia oraz 
porysowania – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. -  Okazało się, 

że 23 – latka rzucając kamieniami, 
uszkodziła zaparkowany pojazd 
opel astra. 
Wartość strat wynosi 700 złotych. 
Jego właściciel złożył zawiadomie-
nie o uszkodzeniu. Policjanci we-
ryfikują uszkodzenia pozostałych 
pojazdów. 23 – letnia głogowianka 
usłyszała zarzuty uszkodzenia 
mienia. Nie wyjaśniła jaki był 
powód jej działania. 

  (red)

Nietrzeźwa kobieta celowała kamieniami w samochody

Ciuciubabka z policjantami

Szybka akcja policjantów, 
którzy natychmiast po 
otrzymaniu informacji 
podjęli interwencję i akcję 
ratowniczą, uratowała 
życie 36 – letniemu 
mężczyźnie, który 
stał już w nurcie Odry 
w Głogowie. Policjant 
wyciągnął niedoszłego 
samobójcę na brzeg.
Policjanci otrzymali telefoniczną 

informację o podejmowanej próbie 
samobójczej. Z relacji wynikało, 
że młody mężczyzna stoi w nurcie 
Odry w rejonie Starego Miasta 
w Głogowie, a jego zachowanie 
świadczy o zamiarze targnięcia się 
na życie. Na miejscu pierwszy po-
jawił się patrol ruchu drogowego. 
- Jeden z policjantów szybko oce-
niając sytuację, wszedł do wody 
i brodząc w niej po pas, dotarł 
do desperata. Ten oddalał się już 
w kierunku środka nurtu rzeki. 

W ostatnim momencie policjant 
chwycił mężczyznę za odzież, 
pokonując jego opór i używając 
siły, doprowadził go bezpiecznie 
do brzegu – mówi podinsp. Bog-
dan Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie.
Okazało się, że mężczyzna, 36 – 
letni głogowianin był nietrzeźwy. 
Potwierdził policjantom swoje za-
miary samobójcze. Po udzieleniu 
pomocy medycznej, został prze-
wieziony do izby wytrzeźwień. 

Policjanci Wydziału 
Kryminalnego zatrzymali 
19 – latka, który włamywał 
się na terenie Głogowa 
do altanek działkowych. 
Jego łupem padły 
przedmioty pozostawione 
wewnątrz, elektronika 
i elektronarzędzia. 
Straty oszacowana na 
prawie 10 000 złotych.

Zatrzymany 19 - latek przyznał się 
do zarzucanych mu czynów. Wła-
mań dokonywał głównie w nocy, 
najczęściej wybijał szyby, zrywał 
kłódki, wyrywał zamek lub całe 
drzwi. Straty jakie spowodował 
uszkadzając altanki są znacznie 
większe od wartości skradzionego 
mienia. 
- Wartościowe przedmioty, tele-
wizory, elektronarzędzia, drobny 

sprzęt ogrodniczy, jak twierdzi 
zabrał i sprzedał za znikomą część 
wartości. Żywność i alkohol spo-
żywał na miejscu – mówi podinsp. 
Bogdan kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie. 
Podejrzany usłyszał 17 zarzutów 
dokonania kradzieży z włama-
niem. Decyzją prokuratora został 
objęty dozorem policyjnym.

  (red)

Policjanci zapobiegli 
próbie samobójczej

Nocą łupił altanki
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Finał KGHM KIDS CUP 2028 we współpracy z Miedziowym Centrum Zdrowia

Rozgrywki dla zdrowia
II Finał Turnieju Ligi Trawiastej Orlików i Żaków odbył się 
17 czerwca 2018 na boiskach Akademii Piłkarskiej KGHM  
Zagłębie Lubin. Partnerem w organizacji  największego 
w Polsce piłkarskiego wydarzenia dla młodych sportowców 
było Miedziowe Centrum Zdrowia. MCZ zapewnił 
podczas imprezy badania profilaktyczne dla wszystkich 
zawodników, oraz  opiekunów i szkoleniowców. Przebadano 
ponad 1000  dzieci i dziesiątki dorosłych.

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.

Ponad 90 drużyn, ponad 1000 
małych piłkarzy, rodzice 
i opiekunowie, kilkadzie-

siąt  rozegranych meczów na 20 
boiskach Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie – tak w  liczbach 
wyglądał II Finałowy Turniej Ligii 
Trawiastej zorganizowany przez 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Legnicy przy współpracy m. in. 
z KGHM Zagłębie Lubin, KGHM 
Polska Miedź S.A. i Miedziowym 
Centrum Zdrowia. -  Ten turniej to 
podziękowanie dla pracy trenerskiej 
i dla zawodników, którzy z dużym 
zapałem brali udział w rozgrywkach 
przez cały sezon. Mamy też drugi 
cel tej imprezy. Dzisiaj gramy dla 
wszystkich kobiet, które żyją obok 
nas. Gramy razem  żeby wygrać z ra-
kiem piersi. Przekazujemy , niczym 
piłkę nożną,  różową kartkę życia. 
To wyjątkowa, przygotowana przez 
MCZ kartka życia, na której pisze-
my „Mamo, babciu, ciociu kocham 
cię, idź zbadaj się -żeby nie było za 
późno”.  Właśnie z tego powodu 
występujemy dzisiaj  w różowych 
koszulkach i gramy różowymi pił-
kami.  Cały ten turniej jest po prostu 
różowy. -  mówiła Maria Kajdan, 
prezes Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Legnicy.
-  To już druga edycja tego turnieju, 
w której bierzemy udział. Więcej 
naszego personelu jest obecnego 
na turnieju niż w roku ubiegłym. 
Mamy własne namioty i przepro-
wadzamy różnego rodzaju badania 
oceniające stan zdrowia zawodni-
ków, obserwujemy jak rozwijają 
się nasze młode talenty piłkarskie. 
Będziemy o nie  dbać, bo taka 
jest nasza rola. Natomiast hasłem 
przewodnim dzisiejszej imprezy 
jest propagowanie profilaktyki raka 
piersi. Zachęcamy kobiety do profi-
laktycznych  badań zapobiegających 
chorobom nowotworowym piersi- 
mówił Waldemar Sułek, prezes 
ds. finansowych  Miedziowego 
Centrum Zdrowia S.A.
Turniej finałowy ligi trawiastej Or-
lików i Żaków to projekt skierowany 
dla dzieci  w czterech kategoriach 
wiekowych : Orlik  - 11 lat i 10 lat 
oraz  Żaki 9  i  8 -  lat. W niedzielę, 
na boiskach Akademii Piłkarskiej 

KGHM Zagłębie, zagrały zespoły 
m. in. z   Lubina, Rokitek, Wąsosza, 
Kochlic, Budziszowa, Polkowic, 
Złotoryi, Kunic, Jawora, Miłkowic, 
Wołowa, Rosochatej, Legnicy,  
Chobieni, Księginic, Chojnowa, 
Prochowic, Luboszyc, Parszowic, 
Góry, Legnicy, Rudnej, Legnickiego 
Pola,   Gromadzyna, Wilkowa, 
Głogowa, Męcinki, Jadwisina oraz  
Czerniny.
Były to drużyny, które w sezonach 
wiosennym i jesiennym brały 
udział w minimum 4 turniejach. 
Wszyscy zawodnicy zostali pod-
dani podstawowym badaniom 
profilaktycznym - Wykonujemy 
pomiary poziomu cukru we krwi, 
mierzymy ciśnienie tętnicze, 
sprawdzamy wagę, robimy ba-
dania spirometryczne oceniające 
wydolność oddechową. Nasze 
badania przesiewowe pozwalają  
skontrolować ogólny stan orga-
nizmu. Odbiegające od normy 
wyniki badań są wskazaniem do 
wizyty u lekarza pierwszego kon-
taktu lub lekarza specjalisty. Pod-
czas turnieju dostępni są również 
fizjoterapeuci. Poza tym rozdajemy 

ulotki dotyczące badań profilaktycz-
nych oraz badań kolonoskopowych 
wykonywanych u nas w ramach 
projektu dofinansowanego przez 
Unię Europejską  - mówiła Joanna 
Książek, pielęgniarka oddziałowa 
oddziału otolaryngologii szpitala 
MCZ  Lubin.
Na najmłodszych,  poza meczami 
i badaniami, czekały dodatkowo 
inne atrakcje, jak dmuchane zamki, 
smaczne posiłki, mnóstwo spor-
towych konkursów czy pokazy 
sportowych talentów. - Na boisku 
nie było łatwo, ale wygrywamy. 
Cieszymy się  bardzo. Żeby wygrać 
trzeba dużo podawać, strzelać i ko-
munikować się z kolegami. Cały tur-
niej jest super. Są tu różne atrakcje, 
ale przede wszystkim dużo meczy. 
Gramy aż pięć. Są też loterie i dużo 
nagród do wygrania  -  mówili Jakub 
Sienkiewicz i Bartek Górzyński 
z Zagłębia Lubin .
W projekcie brały też udział takie 
firmy jak:  Uzdrowiska Kłodzkie–
Grupa PGU, Lubinpex, Interferie, 
Energetyka, Związek Pracodawców 
Polska Miedź oraz kluby piłkarskie 
okręgu legnickiego.

Uprzejmie informujemy, że 
z dniem dzisiejszym kończymy 
zbiórkę książek przeznaczo-
nych dla pacjentów naszego 
Szpitala. Dzięki Państwa hojno-
ści i zaangażowaniu w realiza-

cję projektu „Podaruj książkę 
choremu” zebraliśmy bardzo 
dużą ilość woluminów dla dzie-
ci oraz dorosłych, które będą 
służyć naszym pacjentom we 
wszystkich oddziałach Szpitala 

„MCZ” S.A. w Lubinie. 
Wszystkim darczyńcom 
pragniemy serdecznie po-
dziękować w imieniu naszych 
pacjentów i własnym. 
Zarząd „MCZ” S.A. w Lubinie

Szanowni Państwo,
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W dniach 28-29 maja 2018 
roku na terenie kopalni 
Sierra Gorda odbyło się 

posiedzenie Rady Właścicieli Sierra 
Gorda SCM („Owners Council”). 
W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele właścicieli chilijskiej kopalni, 
czyli  KGHM Polska Miedź S.A., Su-
mitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz 
Sumitomo Corporation. KGHM Polska 
Miedź S.A. reprezentowany był przez 
Rafała Pawełczaka, prezesa zarządu 
Spółki.
Rada Właścicieli podjęła decyzję 
o zmianie na stanowisku Dyrektora 
Zarządzającego Sierra Gorda SCM. 
Mirosław Kidoń obejmie funkcję Ge-
neral Managera z dniem 1 lipca 2018 
roku. Posiada on bogate doświadczenie 
w zakresie przerobu rud miedzi. Wcze-
śniej zajmował stanowisko Dyrektora 
Naczelnego Zakładów Wzbogacania 
Rud w KGHM Polska Miedź S.A.
Jednym z podstawowych obszarów 
omawianych podczas spotkania był 

program usuwania „wąskich gardeł” 
(ang. debottlenecking). Głównym 
celem wdrażanego programu jest 
zwiększenie średniorocznych mocy 
przerobowych kopalni Sierra Gorda 
od 2021 roku.
- Obecnie opracowywana jest kom-
pleksowa dokumentacja techniczna 
dla całego programu debottlenecking. 
Wybrane elementy działań związanych 
z usprawnianiem pracy zakładu są już 
wdrażane na terenie Sierra Gorda, co 
w bezpośredni sposób przyczynia się 
do dalszej poprawy bieżącej pracy 
kopalni – mówi Rafał Pawełczak, 
prezes zarządu KGHM Polska Miedź 
S.A.
Sierra Gorda jest jedną z największych 
kopalń miedzi i molibdenu na świecie. 
Kopalnia znajduje się na pustyni Ata-
cama w regionie Antofagasta, który 
jest największym zagłębiem miedzi 
w Chile. Zakład rozpoczął przerób 
rudy na koncentrat miedzi w lipcu 
2014 roku.

Od wczoraj w Polskiej Miedzi 
trwają wybory do Rady 
Nadzorczej KGHM. Wybierani są 
przedstawiciele załogi. W grupie 
kapitałowej do urn może pójść 
ponad 30 tys. uprawnionych. 
Na liście jest 8 nazwisk.

19 i 20 czerwca to ważny dzień dla pracowni-
ków KGHM. do urna pójdzie na wybory załoga 
oddziałów i spółek z grupy kapitałowej KGHM, 
by zdecydować kto w ich imieniu będzie człon-
kiem Rady Nadzorczej. Kadencja tych, których 
wybrano poprzednio, czyli Bogusława Szarka, 
Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego 
w czerwcu dobiega końca.
Na liście kandydatów na kolejną kadencję tym 
razem jest osiem osób. Z NSZZ „Solidarność” 
jest Józef Czyczerski z ZG Rudna, Ireneusz 
Pasis z PeBeKa oraz Bogusław Szarek z ZG 
Polkowice – Sieroszowice.  ZZPPM wystawiło 
swoich kandydatów i są nimi: Leszek Hajdacki, 
Ryszard Zbrzyzny i  Krzysztof Łuka. 
Wśród nazwisk na liście znajdziemy jeszcze 
Marcina Leśków ze Związku Zawodowego 
Pracowników Technicznych i Administracji 
“DOZÓR” oraz Waldemara Brusa z miedziowej 
Solidarności.
Wybory w KGHM i podległych mu spółkach 
zakończą się dzisiaj, w środę. 

Zarząd Powiatu 
Głogowskiego uzyskał 
absolutorium za 
wykonanie budżetu 
w 2017 rok. Radni 
uchwałę podjęli 
większością głosów. 
Pracę zarządu 
pozytywnie ocenili 
radni z Klubu Lewica 
i Bezpartyjni, PO i PSL.
Regionalna Izba Obrachun-
kowa wydała pozytywną 
opinię dot. sprawozdania 
finansowego za 2017 rok. 
Pozytywną opinię wydała 
także Komisja Rewizyjna 
Rady Powiatu Głogowskiego, 
która skierowała pod obrady 
na sesji wniosek o udzielenie 
absolutorium.  Radni z Klubu 
Lewica i Bezpartyjni oraz 
PO i PSL także nie mieli 
zastrzeżeń do sprawozdania 
finansowego za 2017 rok.  Ewa 
Pawlak-Osomńska zabierając 
głos w imieniu Klubu Lewica 
i Bezpartyjni  powiedziała: - 
Z zadowolenie stwierdzam, że 
realizacja budżetu przez zarząd 
powiatu ani na moment nie 
powodowała zagrożeń finan-

sowych w zakresie sprawnej 
realizacji zadań. Nasz klub 
radnych będzie pozytywnie 
głosował za uchwałą w sprawie 
udzielenia absolutorium dla 
zarządu powiatu głogowskiego 
z tytułu wykonania budżetu za 
2017 rok. 
W imieniu Klubu PO i PSL 
głos zabrał radny Karol Szcze-
paniak.

-Przedłożone sprawozdanie 
w pełni obrazuje wykonanie 
budżetu za 2017 rok – mówi 
Karol Szczepaniak. – Spełnia 
wszelkie wymogi wynikające 
z przepisów ustawy o finan-
sach publicznych. 
Ze swoimi przedmówcami nie 
zgodzili się radni z KWW Jana 
Zubowskiego. 
- Zarząd Powiatu Głogowskie-

go od początku swojej kadencji 
nie przedstawił jasnej i kla-
rownej wizji rozwoju powiatu 
na 4 lata – mówi Mirosław 
Strzęciwilk. - Przez te cztery 
lata było od przypadku do 
przypadku. Zarząd Powiatu 
pomijał nasze wnioski do bu-
dżetu, które dotyczyły remontu 
dróg i chodników, doposażenia 
szkół, wzrostu wynagrodzeń 

dla pracowników jednostek 
powiatowych. Radni KWW 
Jana Zubowskiego głosowali 
przeciwko udzieleniu abso-
lutorium
Ostatecznie 13 głosami ZA 
i 6 Przeciw i 1 wstrzymującej 
się zarząd powiatu otrzymał 
pozytywną ocenę pracy w mi-
nionym roku.

  (red)

Radni nie byli jednomyślni w swojej ocenie Wybierają
członków rady
nadzorczej

Sierra Gorda z szefem z Polski
Rada Właścicieli kopalni Sierra Gorda podjęła decyzje kluczowe dla dalszego rozwoju chilijskiego aktywa. Powołano 
nowego Dyrektora Zarządzającego kopalnią. Stanowisko to obejmuje Mirosław Kidoń z dniem 1 lipca 2018 roku. 
Wdrażany program „usuwania wąskich gardeł” przynosi oczekiwane efekty.
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Ad. 1.
Urząd Pracy może u pracodawcy zorganizować staż. 
Staż będzie trwał 4 miesiące i ma na celu nabycie 
przez osobę bezrobotną praktycznych umiejętności 
na stanowisku pracy. To dobry sposób na wyszko-
lenie pracownika pod potrzeby fi rmy. W okresie 
stażu wynagrodzenie płaci PUP w postaci stypendium 
w wysokości 1.017 zł miesięcznie. Jeżeli pracodawca 
bezrobotnego po stażu zatrudni na okres 12 miesięcy, 
to po roku czasu będzie mógł otrzymać refundację 
do wysokości 6.300 zł.

Ad. 2.
Jeżeli przeszkodą w podjęciu pracy lub uruchomienia 
własnej działalności gospodarczej jest brak odpo-
wiednich kwalifi kacji, osoba zarejestrowana w PUP 
może wystąpić z wnioskiem o sfi nansowanie kosztów 
szkolenia. Średni koszt szkolenia to kwota 2.000 zł. 
Dodatkowo PUP wypłaci osobie stypendium.
Ponadto PUP może zorganizować szkolenia grupowe, 
jeżeli od Pracodawcy otrzyma sygnał o potrzebie 
uzbrojenia w kwalifi kacje konkretnej grupy osób.

Ad. 3.
Osoby, które mają pomysł na własną fi rmę i potrzebują 
pieniędzy na start będą mogły skorzystać z dotacji 
w kwocie do 17 tys. zł. Najbliższy nabór wniosków 
od 25 do 29 czerwca. Wcześniej PUP przewiduje 
organizację warsztatów przygotowujących m.in. 
do prawidłowego złożenia wniosku.
Ponadto zakładający działalność może wniosko-
wać o pożyczkę w kwocie ok 90 tys. zł.

Ad 4.
Bon na zasiedlenie  skierowany jest do osób, które 
zamierzają podjąć prace poza Głogowem, tj. w miejscowości 
oddalonej o min. 80 kilometrów lub gdzie czas dojazdu 
i powrotu  przekracza 3h. Osoba bezrobotna otrzyma  5 
tys. zł, a następnie zobowiązana będzie udokumentować, 
że w okresie 8 miesięcy przepracuje co najmniej pół roku.

Pomoc w podjęciu pracy może również odbyć się 
poprzez dofi nansowanie pracodawcy kosztów stano-
wiska pracy. Pracodawcy PUP zwróci:
15 tys. zł na wyposażenie stanowiska pracy, a w przy-
padku osoby do 30 roku życia, będącą osobą niepeł-
nosprawną nawet 30 tys. zł,

830 zł + składki na ubezpieczenie społeczne 
miesięcznie, przez okres 6 miesięcy, w przypadku 
utworzenia stanowiska pracy na okres co najmniej 
10 miesięcy.

Ad. 5.
Urząd Pracy przygotuje osobę do rozmowy kwalifi -
kacyjnej, podpowie jak poradzić sobie ze stresem, 
oszlifuje CV i list motywacyjny. Te i wiele innych rzeczy 
niezbędnych do szukania pracy przygotowano na spe-
cjalnie zaplanowanych warsztatach dla absolwentów 
i osób młodych. Zajęcia już od czerwca w PUP dla 
wszystkich osób, również niezarejestrowanych. 
Wystarczy się zapisać!

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW
I OSÓB MŁODYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Starosta Jarosław Dudkowiak  

Zapraszam Głogowskich Pracodawców oraz Osoby Bezrobotne do 30 roku życia 
do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie i skorzystania ze środków 
Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych 
dla osób młodych. Budżet PUP na aktywizację w 2018 r. to kwota ponad 6,5 
miliona złotych.

Dyrektor PUP Sławomir Majewski: 

Ukończyłeś szkołę? Teraz przed Tobą decyzja 
w sprawie pracy? Zarejestruj się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Głogowie i skorzystaj z propo-
zycji dla osób do 30 roku życia, bo warto!

1. nabyć doświadczenie - przyuczyć do pracy na danym stanowisku w okresie odbywania stażu zawodowego;
2. nabyć niezbędne  do pracy kwalifi kacje poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych 
3. rozpocząć własną działalność – przyznać dotację w kwocie do 17 tys. zł oraz przeszkolić w ramach warsztatów
   „Krok po kroku do uruchomienia działalności gospodarczej,
4. podjąć pracę poprzez udzielenie bonu na zasiedlenie lub dofi nansowanie pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy,
5. przygotować do rozmowy kwalifi kacyjnej i efektywnego szukania pracy.

Dane statystyczne.
W 2018 r. ze wsparcia Urzędu Pracy skorzystało: 
- staż: 134 osoby
- szkolenia i studia: 32 osoby
- dotacje na działalność: 37 osób
- bony na zasiedlenie: 26 osób
- dofi nansowania do zatrudnienia:  88 osób
- porad i warsztatów: 53 osoby 

Szczegóły oraz informacje o naborach wniosków na www.pup.glogow.pl, Facebook oraz Twitter.
Wsparcie dla osób młodych fi nansowane jest z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:

Osobie do 30 roku życia PUP Głogów pomoże:
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1. nabyć doświadczenie - przyuczyć do pracy na danym stanowisku w okresie odbywania stażu zawodowego;
2. nabyć niezbędne  do pracy kwalifi kacje poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych 
3. rozpocząć własną działalność – przyznać dotację w kwocie do 17 tys. zł oraz przeszkolić w ramach warsztatów
   „Krok po kroku do uruchomienia działalności gospodarczej,
4. podjąć pracę poprzez udzielenie bonu na zasiedlenie lub dofi nansowanie pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy,
5. przygotować do rozmowy kwalifi kacyjnej i efektywnego szukania pracy.

CuBR jest wspólną 
inicjatywą KGHM 
Polska Miedź S.A. oraz 

Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Zakładany budżet 
Programu wynosi 200 mln zło-
tych, na który składa się równa 
partycypacja obu partnerów.  
Beneficjentami Programu 
CuBR są konsorcja tworzone 
przez jednostki naukowe oraz 
przedsiębiorców. Celem przed-
sięwzięcia jest opracowanie 
i wdrożenie innowacyjnych 
technologii, urządzeń, mate-
riałów i wyrobów, aby podnieść 
konkurencyjność polskiej branży 
metali nieżelaznych na global-

nym rynku.
- CuBR skupia czołowe polskie 
uczelnie oraz największe in-
stytuty naukowe w kraju, które 
pracują nad zagadnieniami istot-
nymi również z perspektywy 
działalności Polskiej Miedzi. 
W efekcie otrzymujemy inno-
wacyjne rozwiązania, które 
możemy wdrożyć w KGHM bądź 
skomercjalizować. Aktualnie 
realizujemy projekty rozwojo-
we o łącznej wartości blisko 
150 mln złotych  – mówi Rafał 
Pawełczak, prezes zarządu oraz 
wiceprezes ds. rozwoju KGHM 
Polska Miedź S.A.
To pierwsza tego typu inicjatywa 

realizowana na tak dużą skalę 
w Polsce.  CuBR obejmuje obszary 
górnictwa, przeróbki, metalurgii 
oraz wpływu przemysłu metali 
nieżelaznych na środowisko.  
Temat przewodni IV edycji Pro-
gramu to gospodarka w obiegu 
zamkniętym (circular economy).  
W GOZ istotne jest, aby odpady 
(jeżeli powstaną) były traktowane 
jako surowce wtórne.
- Odpady będące efektem działal-
ności Spółki  chcemy traktować 
jako surowiec wtórny. KGHM 
wytworzył około 145 mln ton 
odpadu wydobywczego w latach 
2012 – 2016. Na jedną tonę miedzi 
w koncentracie wyprodukowali-

śmy 68,5 tony odpadu. Chcemy 
maksymalnie wykorzystywać 
zasoby surowców zawarte w od-
padach, dlatego tak ważny jest 
dla nas postęp technologiczny 
– dodaje Rafał Pawełczak.
Przedsięwzięcie jest realizo-
wane od czterech lat. Program 
umożliwia realizację ambitnych 
projektów badawczych, które 
wymagają dużego zaangażowania 
finansowego. W  dotychczas uru-
chomionych trzech konkursach 
złożono 67 wniosków, z czego 21 
projektów znajduje się na etapie 
realizacji. Wartość wszystkich 
złożonych wniosków projekto-
wych wynosi 600 mln złotych.

Zakres merytoryczny IV Kon-
kursu Przedsięwzięcia CuBR 
tradycyjnie mocno związany jest 
z produkcją miedzi. Stąd w ramach 
konkursu poszukiwane są rozwią-
zania dotyczące technologii popra-
wy jakości nadawy do procesów 
mielenia i wzbogacania rud mie-
dzi, odzysku pierwiastków i/lub 
oczyszczania wód dołowych oraz 
technologicznych z procesu wydo-
bycia i wzbogacania rud miedzi. 
Do tego dochodzi opracowanie 
technologii wydzielania i zago-
spodarowania drobnoziarnistych 
materiałów węglanowych, czy 
technologii odzysku składników 
użytecznych z odpadów poflo-

tacyjnych z bieżącej produkcji 
ZWR. NCBR zainteresowany jest 
również nowymi technologiami 
przetwarzania i zagospoda-
rowania żużli z hutnictwa rud 
miedzi, a także ekologicznymi 
rozwiązaniami, które pozwolą 
na zagospodarowanie odpadów 
poneutralizacyjnych z hutnictwa 
miedzi. Wśród konkursowych 
zagadnień jest również to doty-
czące innowacyjnej technologii, 
ograniczającej migrację zasolo-
nych wód podziemnych do cieków 
powierzchniowych w rejonie 
Obiektu Unieszkodliwiania Od-
padów Wydobywczych (OUOW) 
Żelazny Most.

Już wkrótce 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A., 
spółka Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. 
W Lubinie, przystąpi 
do wykonania otworu 
poszukiwawczego 
wód leczniczych dla 
gminy Lądek Zdrój. 

W poniedziałek w siedzibie PeBeKa 
S.A. w Lubinie została podpisana 
umowa na wykonanie zadania 
pn.:„Poszukiwanie wód termal-
nych otworem wiertniczym LZT-1 
w Lądku – Zdroju”. 
Zadanie realizowane  przez Gminę 
Lądek-Zdrój finansowane jest ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, który  
przyznał Gminie całościowe dofi-
nansowanie na poczet poszukiwań 
wód termalnych. Dotacja o łącznej 
wartości  ponad 18 mln PLN zosta-
nie przeznaczona na wykonanie 2,5 
km odwiertu geotermalnego, który 
być może da impuls do dalszego, 
intensywnego rozwoju  Lądka 
Zdroju.
- Poszukiwanie wód termalnych jest 
trudnym zadaniem geologicznym, 
związanym z koniecznością wyko-
nania głębokich i dość kosztownych 
wierceń – mówi Jarosław Daniel-
kiewicz pełniący obowiązki Prezesa 
Zarządu w PeBeKa S.A. – Wstępne 
badania wskazują na obecność du-

żego złoża wody. Naszym zadaniem 
będzie odwiercenie otworu do 
głębokości ok 2500 m do poziomu 
wodonośnego, następnie zbadanie 
składu wody, jej temperatury oraz 
wydajności. 
Lądek Zdrój znajduje się w ma-
lowniczym zakątku południo-

wo-wschodniej części Kotliny 
Kłodzkiej.  Jest najstarszym uzdro-
wiskiem w Polsce i również jednym 
z najbardziej znanych w Europie. 
Lecznicze właściwości tamtejszych 
źródeł siarczkowych i radoczyn-
nych były znane już w XIII wieku 
i z powodzeniem wykorzystywane 

w leczeniu chorób stawów oraz 
przywracaniu organizmowi energii 
i  witalności. 
Prace w Lądku Zdroju to  kolejne 
zadanie Przedsiębiorstwa Budowy 
Kopalń PeBeKa SA, które wpi-
suje się w Strategię Spółki na lata 
2018-2023, przyjętą na początku 

tego roku. Spółka wykorzysta do-
świadczenia zdobyte dotychczas we 
współpracy z  KGHM Polska Miedź 
S.A., podobnie jak w przypadku 
modernizacji dolnokredowych 
studni głębinowych wodociągu 
Dąbrowa w Łodzi.  Pebeka  z powo-
dzeniem przekłada wypracowane 

kompetencje na rynki zewnętrzne.
Wartość planowanych robót wynosi 
ponad 18 mln złotych. Zgodnie 
z założeniami zadanie zostanie 
wykonane w nieco ponad rok od 
dnia podpisania umowy. Planowany 
termin rozpoczęcia robót to III 
kwartał 2018 r. 

PeBeKa konsekwentnie realizuje Strategię na rynkach zewnętrznych

Wiercą na zlecenie

Reprezentacja Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie (od lewej): p.o. Prezesa Zarządu pan Jarosław Danielkiewicz i  Wiceprezes 
Zarządu pani Agnieszka Demczuk

Nowy konkurs  NCBR
KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły kolejny, już IV konkurs w ramach wspólnego 
Przedsięwzięcia CuBR. Zainteresowane konsorcja naukowo – badawcze mogą pozyskać łącznie 46 mln złotych na realizację 
projektów w obszarze Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). Nabór wniosków potrwa do 27 czerwca 2018 roku.
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Oprócz podróży po świecie 
każdego roku spędzamy 
dwa tygodnie na działce 

znajdującej się na skraju Puszczy 
Drawskiej. Jest to przepiękne 
miejsce z dala od miejskiego 
zgiełku, tłumów turystów, a co 
najważniejsze nie ma tu ośrodków 
przemysłowych. Rankiem nie 
słychać żadnego dźwięku oprócz 
śpiewu ptaków. Czyste rześkie 
powietrze zachęca do spaceru 
nad jeziorem lub po znajdującej 
się tuż za polną drogą puszczy. 
Raj dla pragnących spokoju, 
wędkarzy, grzybiarzy, fotografów 
i wszystkich kochających przyro-
dę. Jezioro Radęcino oddalone jest 
ok. 1 km. od wsi Radęcin, którą 
szumnie nazywamy miastem, bo 
tam jeździmy po zakupy. Każdego 
roku przybywa tu coraz więcej 
turystów, powodem jest nowy 
pomost i rozbudowana baza tu-
rystyczna.
W ramach projektu „Zmniejszenie 
presji na obszary Drawieńskiego 
Parku Narodowego poprzez 
wzmocnienie funkcji turystycznej 
terenów rekreacyjnych Gminy 
Dobiegniew” władze gminy chcą 
wypromować ten przepiękny re-
gion i przyciągnąć turystów. Nad 
malowniczymi jeziorami Żabie 

w Ługach, Osiek, Radęcino i Wiel-
gie w Dobiegniewie, położonymi 
wśród lasów utworzono tereny 
rekreacyjno –wypoczynkowe. 
Ośrodki te posiadają pola namio-
towe, miejsca do karawaningu 
wraz przyłączami prądu i wody 
bieżącej, budynek socjalno-ad-
ministracyjny z umywalkami, 
toaletami i natryskami, a także 
parkingi i stojaki na rowery. 
W każdym jest plac zabaw, 
boisko do siatkówki i wiata do 
grillowania. Korzystanie z pola 
namiotowo-kempingowego jest 
bezpłatne.
Wszystkim mogę polecić jezioro 
Radęcino, gdyż znam dobrze te 
okolice, pozostałe miejsca są 
równie atrakcyjnie, ale byłam 
tam tylko przejazdem. Radęcin to 
świetna baza wypadowa do wielu 
atrakcyjnych miejsc. Na początek 
można wybrać się do miejscowo-
ści Głusko, w której znajduje się 
elektrownia wodna „Kamienna”.  
Budowę jej rozpoczęto w 1896 r. 
w pięć lat po uruchomieniu pierw-
szej elektrowni wodnej na świecie. 
Jest to świetnie zachowana perełka 
z początku ubiegłego stulecia, 
nadal pracuje wytwarzając prąd. 
Nie jest udostępniona turystom, 
ale ludzie tam pracujący to 

prawdziwi pasjonaci, wystarczy 
poprosić by opowiedzieli o tej 
niezwykłej elektrowni. Jest to 
niesamowite miejsce, kiedy tam 
byliśmy pierwszy raz, mieliśmy 
wrażenie, że wysiedliśmy z we-
hikułu czasu. Maszyny jak ze 
starych filmów o rewolucji prze-
mysłowej. Zadbane, czyściutkie, 
wszystkie pracują z delikatnym 
stukotem. Panowie z wielkim 
znawstwem i przejęciem opo-
wiadają o historii elektrowni 
i każdej maszyny. W dobrym 
stylu jest symboliczna zapłata, 
bo słuchanie tych opowieści jest 
naprawdę fascynujące. Powyżej 
elektrowni znajduje się drewniany 
most niskowodny , wybudowa-
ny w 1941r. łączący Głusko 
z Żeleźnicą, dziś zamknięty dla 
ruchu kołowego. Kilka lat temu 
przejeżdżaliśmy po nim, miałam 
wrażenie, że deski załamią się pod 
ciężarem auta. Latem przyjeżdżają 
tu tłumy turystów, by wziąć udział 
w spływie kajakowym szlakiem 
papieskim (Karol Wojtyła często 
tu pływał). Wystarczy wykonać 
telefon, przyjedzie auto, które 
zawiezie nas na miejsce startu 
i po zakończeniu przywiezie z po-
wrotem. Spływy odbywają się na 
całej długości rzeki od Czaplinka 

przez Złocieniec, Drawno, Stare 
Osieczno aż do ujścia w okolicach 
Krzyża Wielkopolskiego (ponad 
170km), można je podzielić na 
krótsze etapy lub płynąć z prze-
rwami na nocleg na licznych 
polach namiotowych. Drawa jest 
jedyną rzeką nizinną Polski, która 
w swym biegu ma ponad 20-kilo-
metrowy odcinek o charakterze 
rzeki górskiej, tutaj trzeba ostro 
wiosłować. 
Drawieński Park Narodowy to 
przyrodnicze perełki, jak re-
zerwat Radęcin,  jedna z lepiej 
zachowanych naturalnych buczyn 
w Europie. Występują tu ogromne 
buki, dęby i graby. Można po-
dziwiać okazy drzew 300-500 
letnie, które uświadamiają nam 
jakimi okruszkami jesteśmy przy 
nich. Jeszcze przed wyjazdem na 
wakacje zachęcam do spacerów 
po naszym pięknym mieście. To 
już ostatnie chwile kiedy możemy 
poczuć ten charakterystyczny 
zapach Głogowa. Pomimo spalin 
i innych zanieczyszczeń, zapach 
kwitnących lip powoduje zawrót 
głowy i poprawia samopoczucie. 
Warto wyjść z domu i odpocząć 
chwilę w którymś z przepięknych 
głogowskich parków.

 Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Wakacje tuż, tuż. Często całoroczne oszczędności decydują o sposobie letniego wypoczynku. Modne ostatnio 
tanie latanie daje wiele możliwości. A czy w naszym kraju można znaleźć równie korzystne okazje?

Tanie wypoczywanie
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Związki Głogowa z Kra-
kowem to nie tylko dzia-
łalność Jana z Głogowa, 

ponieważ inną wielką postacią, 
która urodziła się w Głogowie 
a karierę naukową realizowała 
w ówczesnej stolicy Rzeczpo-
spolitej jest Andrzej Schoenus.

Do dziś niewiele wiemy o latach 
młodzieńczych Schoneusa, 
wiadomo jednak, że urodził się 
w kwietniu 1552 roku w rodzinie 
głogowskich mieszczan. Miał 
również brata Jerzego, który został 
duchownym i poetą, choć w tej 
drugiej dziedzinie dużo brakowało 

mu do doskonałości.
Andrzej, po ukończeniu szkoły 
funkcjonującej przy kolegia-
cie, wyjechał w 1580 roku do 
Krakowa, jednak na tamtejszej 
Akademii rozpoczął studia 
dopiero 3 lata później. Już po 
zaledwie roku edukacji uzyskał 
stopień bakałarza, a kolejne dwa 
lata później tytuł magistra sztuk 
wyzwolonych. Tam również 
rozpoczął pracę jako nauczyciel 
akademicki. W 1592 roku wyru-
szył na studia do włoskiej Padwy, 
gdzie przebywał cztery lata, by 
następnie udać się do Rzymu. Był 
to dla niego czas „uporczywych 
i głębokich” studiów, którym 
poświęcił wszystkie swoje siły. 
W 1599 roku, już z tytułem 
doktora teologii i prawa, po-
wrócił na krakowską uczelnię. 
Z Krakowem związany był już 
do końca swoich dni, a w latach 
1605-1614 wybierano go na 
rektora krakowskiej uczelni. 
Wówczas przeprowadził w niej 
szereg reform, uruchamiając w m.
in. katedrę języka greckiego. Co 
ciekawe, jego przyjaciel – poeta 
Szymon Szymonowicz, który pró-
bował wraz z Janem Zamojskim 
uruchomić Akademię Zamojską 
– podejmował próby ściągnięcia 
Schoneusa do Zamościa – lecz ten 
konsekwentnie odmawiał.

Schoneus, obok pracy akade-
mickiej, pełnił również funkcje 
kościelne. Po 1593 roku otrzymał 
probostwo w Nowym Mieście 
Korczynie, w marcu 1601 roku 
było to już probostwo w Pro-
szowicach a dwa lata później 
został proboszczem w Pajęcznie 
oraz kustoszem kolegiaty św. 
Floriana w Krakowie (wkrótce 
przeszedł również w tej kapitule 
na dziekanię), Od 1606 roku był 
też w parafii Znalezienia Krzyża 
Świętego i św. Andrzeja Aposto-
ła w Końskowoli prowadząc tam 
posługę kapłańską, jako kanonik. 
Był również; podobnie zresztą 
jak jego brat; poetą. Pisał swoje 
utwory po łacinie, co w czasach 
powstawania utworów w językach 
narodowych stawało się coraz 
mniej popularne. Kilka ważnych 
jego dzieł przetrwało do naszych 
czasów, a w utworach tych – 
mimo, iż pochodził z rodziny 
niemieckich mieszczan i używał 
języka łacińskiego – znaleźć moż-
na polskie motywy patriotyczne. 
W utworze „Oda Magnae Materi 
Virgini pro Sarmatia”, autor 
modli się za pomyślność Polski. 
O niej też Schoneus patriotycznie 
wspomina w dwóch innych swoich 
dziełach. 
Wraz ze wzrostem obowiązków 
kapłańskich i uniwersyteckich, 

z biegiem lat, zarzucił najpierw 
pracę literacką. Następnie, 
zaangażowanie duszpasterskie 
spowodowało, iż zarzucił również 
działalność naukową. Fakt ten nie 
przeszkodził mu wspierać mate-
rialnie Uniwersytet Krakowski, 
obdarzając go legatami na rzecz 
Kolegium Większego.
Zmarł przedwcześnie 28 maja 
1615 roku, mając 63 lata. Pocho-
wano go w kościele Św. Floriana 
na Kleptarzu – kościele parafial-
nym należącym do Akademii 
Krakowskiej, gdzie wzniesiono 
mu – staraniem M. Gilewskiego 
– nagrobek (dziś nieistniejący), 
na którym znalazła się inskryp-
cja o treści: „Bogu Wielkiemu 
i Nieśmiertelnemu, Wielkiemu 

Imieniowi, IMCi Andrzeja Schona 
Głogowczyka, Profesora Św. 
Teologii, doktora obojga praw, 
podkanclerzego Uniwersytetu, 
dziekana tego kościoła, Imię jego 
trwać będzie póki stanie przesław-
nej Akademii uświetnionej jego 
wykładami, pismami. Wzbogacił 
ją i wspomagał swoimi datkami 
na założenie katedry literatury 
greckiej i na uczącą się młodzież. 
Niech dobry Bóg i Najłaskawszy, 
da mu szczęście wiekuiste, 28 
maj 1615”.
Któż by uwierzył patrząc na nie-
pokaźną postać Andrzeja Schona 
i na jego twarz bez wyrazu, że 
posiada on tak wielkie zdolno-
ści i tak wszechstronny umysł? 
Ogarnął on niezmiernie pojętnym 
umysłem i pamięcią wszystkie 
gałęzie nauki” – tak pisał o nim 
Szymon Starowolski na łamach 
wydanego w 1625 roku „Setnika 
pisarzów polskich albo pochwały 
i żywoty stu najznakomitszych 
pisarzów polskich”. Z kolei re-
gionalista dr Janusz Chutkowski 
ubolewał, że: „Schoneus został 
zupełnie zapomniany”, zadając 
sobie retoryczne pytanie, czy 
słusznie, że ten głogowianin został 
„skazany” na taki los.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Strona tytułowa jednego z dzieł Schoneusa (w zborach 
Biblioteki Książąt Czartoryskich) Okładka broszury o Schoneusie, autorstwa dra. Janusza 

Chutkowskiego, wydana w Legnicy w 1985 roku

Strona tytułowa innego dzieła Schoneusa, wydanego 
w Krakowie w 1588 roku (w zbiorach Ossolineum)

Kościół św. Floriana w Krakowie (w którym pochowano 
Schoneusa) – stan obecny (Fot. za: swfl orian.net)

Przyjaciel Schoneusa – 
Szymon Szymonowicz (rys. 
z XVIII wieku)

Andrzej Schoneus – głogowski rektor Akademii Krakowskiej

Naukowiec, duchowny, poeta
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Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Legnicy po 
raz drugi zaprosił setki 

młodych piłkarzy na rozgrywki 
pod hasłem KGHM Kids Cup. 
Turniej finałowy ligi trawiastej 
Orlików i Żaków to projekt skie-
rowany do  dzieci z terenu całego 
Zagłębia Miedziowego. Rozgry-
wany jest w czterech kategoriach 
wiekowych : Orlik  - 11 latkowie 
i  Orlik 10 latkowie, oraz  Żaki 9 
latkowie i  Żaki 8 -  latkowie. 17 
czerwca w niedzielę na boiskach 
Akademii Piłkarskiej KGHM Za-
głębie spotkały się zespoły m. in. 
z  Księginic, Chojnowa, Procho-
wic, Luboszyc, Parszowic, Góry, 
Legnicy, Rudnej, legnickiego 
Pola, Lubina, Rokitek, Wąsosza, 
Kochlic, Budziszowa, Polko-
wic, Złotoryi, Kunic, Jawora, 
Miłkowic, Wołowa, Rosochatej, 
Chobieni, Głogowa, Męcinki, 
Jadwisina, Czerniny, Gromadzyna 
czy Wilkowa.
Były to drużyny, które wcześniej 
w sezonach wiosennym i je-
siennym zagrały w minimum 4 
turniejach. 
- Ten turniej to podziękowanie dla 
pracy trenerskiej i zawodników, 
którzy chętnie i efektywnie wy-
stępowali przez cały sezon. Dziś 
gramy też dla wszystkich kobiet 
które znajdą się na boiskach i są 
obok nas w życiu codziennym. 
Impreza ma też drugi wymiar. 
Dziś wygrywamy razem z rakiem 
piersi. Podajemy dalej różową 
kartkę życia. Specjalną kartę 
życia przygotowało MCZ i na 
niej mówimy „Mamo, babciu, 
ciociu kocham cię, idź i zbadaj się 
żeby nie było za późno. Dziś wy-
stępujemy różowych koszulkach 
i gramy różowymi piłkami.  Cały 
ten turniej jest po protu różowy. 
Wygrywamy z rakiem piersi -  
Maria Kajdan, prezes Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Legnicy.  
Udział w  turnieju młodym za-
wodnikom daje nie tylko okazję 
na sprawdzenie swoich zdolności 
piłkarskich i spędzenie czasu na 
czymś, co lubią, ale też na zdoby-
cie  nowych umiejętności  pozna-
nie nowych przyjaciół. Podczas 
rozgrywek krzewione są zasady 
fair play. Każdy z uczestników 
otrzymał piłkę niezależnie od tego 
czy zajął jakiekolwiek miejsce. 

Finał KGHM KIDS CUP 2018
 Na boiskach Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie w niedzielę 17 czerwca spotkało się ponad 1300 małych piłkarzy. W sumie w imprezie 
organizowanej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy we współpracy z KGHM Zagłębie Lubin, Polską Miedzią i wieloma firmami z grupy 
kapitałowej KGHM, wzięło udział ponad 100 zespołów i ponad 250 trenerów. Drugi wymiar imprezy to promowanie profilaktyki raka piersi.
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Partnerzy projektu 
Partnerami projektu są m.in. KGHM Polska Miedź, Zagłębie Lubin, 
Miedziowe Centrum Zdrowia, Uzdrowiska Kłodzkie– Grupa PGU, 
Lubinpex, Interferie, Energetyka, Związek Pracodawców POLSKA 
MIEDŹ oraz kluby piłkarskie okręgu legnickiego. We wrześniu  
2018 roku rozpocznie się nowa edycja projektu KGHM KIDS CUP 
z udziałem zespołów z rocznika 2011 (F2).

Jak podkreślają szkoleniowcy 
z Akademii Piłkarskiej udział 
dzieci w takich wydarzeniach 
sprawia, że nasiąkają pasją i chcą 
kontynuować przygodę ze spor-
tem. -  Akademia Piłkarska i nasz 
klub wspomagamy te imprezę. 
Jest to jedna z największych tego 
typu w Polsce jeśli chodzi o zasię 
i liczbę uczestników. To wyda-
rzenie ma dać dzieciom radość 
i zachętę, by grały w piłkę.  Jako 

klub bacznie przyglądamy się 
każdemu zespołowi. Mamy ponad 
30 wysłanników, którzy oglądają 
wszystkie rozgrywane mecze. 
Poza rozgrywanymi meczami 
mamy park zabaw, dmuchańce 
i mnóstwo innych atrakcji. Ten 
finał to podsumowanie roku pracy 
dla wszystkich. Nasza Akademia 
jest bardzo dobrze postrzegana 
zarówno w Polsce, jak i zagranicą, 
bo nasze zespoły uczestniczą 

w różnych imprezach w całej 
Europie. Dzisiejszy Finał ligi 
trawiastej ma szerokie poparcie 

zarówno w naszym klubie jak i  
OZPN oraz  w całym środowisku 
piłkarskim. - Krzysztof Paluszek, 
dyrektor Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie. 
Mecze rozgrywane na murawie 20 
boisk Akademii to nie wszystko. 
Organizatorzy we współpracy 
z wieloma firmami z grupy kapi-
tałowej KGHM zadbali o dodat-
kowe atrakcje. Wśród nich były 
badania i porady wykonywane 
przez personel MCZ S.A. -  To już 
druga edycja, w której bierzemy 
udział. Dziś jest nas więcej. Mamy 
własne namioty i robimy takie 
badania jak m. in. spirometria, 
badanie poziomu cukru we krwi, 
badanie stóp i postawy. Patrzymy 
jak rozwijają się nasze najmłodsze 
talenty piłkarskie. Będziemy o nie  
dbać, bo taka nasza rola. Hasło 
przewodnie dzisiejszej imprezy 
dotyczy profilaktyki raka piersi 
i zachęcamy panie do badań pod 
tym kątem. - Waldemar Sułek, 
prezes ds. finansowych  Mie-
dziowego Centrum Zdrowia S.A. 
W Lubinie. 
Młodzi piłkarze mieli też nie-
codzienna okazję spotkania się 
z zawodnikami klubu KGHM  
Zagłębie Lubin. Rodzice mogli na 
miejscu porozmawiać ze szkole-
niowcami Akademii i dowiedzieć 
się co trzeba zrobić, by ich dziecko 

mogło trafić w szeregi miedziowej 
Akademii. 

 Fot. MM, PT, akademiakghm.com
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aktualności

Joanna Gniewosz Wójt 
Gminy Wiejskiej Głogów 
otrzymała absolutorium. 
Za jego udzieleniem 
głosowali wszyscy radni. 

Sesja absolutoryjna w Gminie 
Wiejskiej Głogów przebiegała 
bardzo spokojnie. Wójt Gminy 
Joanna Gniewosz przypomniała 
radnym o realizowanych przez 
gminę zadaniach. A było tego 
bardzo dużo. Remonty, zakupy, 
inwestycje, programy, zadania 
realizowane ze środków pozy-
skanych z zewnątrz i z własnego 
budżetu. Absolutorium udzielone 
wójtowi Gminy Wiejskiej Gło-

gów oparte było na pozytywnej 
opinii RIO i komisji rewizyjnej. 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu na wniosek komisji 
rewizyjnej sprawdziła sprawozda-
nia z wykonania budżetu za 2017 
i finansów. Nie miała zastrzeżeń, 
więc zarekomendowała radnym 
udzielenie absolutorium. 
Po głosowaniu Joanna Gniewosz 
Wójt Gminy Wiejskiej Głogów nie 
kryła zadowolenia z wystawio-
nej przez radnych oceny. Radni 
zgodnie wyrazili aprobatę dla 
wykonywanej przez wójta pracy. 
Uznali, że władza zadania w sferze 
finansowej dobrze realizowała. 
- Serdecznie dziękuję . Dzisiaj 

poczułam jaka to wielka radość 
z udzielonego jednogłośnie 
absolutorium – mówiła Joanna 
Gniewosz. – Jest to dla mnie duża 
siła i power do dalszych działań. 
To jest motor, siła napędowa do 
realizacji większych wyzwań. 
Tego sukcesu nie byłoby gdyby nie 
wspaniali pracownicy. Dziękuję 
dyrektorom, kierownikom i pra-
cownikom. Dziękuję radnym za 
bardzo dobrą współpracę. Idziemy 
wszyscy w jednym kierunku. 
Składając wójtowi życzenia 
radni, pracownicy , dyrektorzy 
i kierownicy podległych placó-
wek nie szczędzili słów uznania 
i podziękowań.

Towarzystwo Ziemi 
Głogowskiej organizuje 
wykład o Moście 
Tolerancji. Jego historię 
przybliży Wiesław 
Maciuszczak.

W ramach kontynuowania 
ubiegłorocznego zaintereso-
wania historią głogowskich 
mostów w 100-lecie budowy 
mostu stalowego i „Roku Rzeki 
Odry 2018”, w czwartek, 21 

czerwca o godz. 17 w Centrum 
Konferencyjno-Wystawien-

niczym na Zamku Książąt 
Głogowskich, Towarzystwo 
Ziemi Głogowskiej organizuje 
wykład Wiesława Maciuszcza-
ka pt. „Zanim most pomalo-
wano na różowo”. Podczas 
spotkania prelegent opowie 
o powojennej przeprawie 
przez Odrę. 
- Okazuje się bowiem, że o po-
czątkach stojącego już ponad 

pół wieku „Mostu Tolerancji” 
niewiele wiemy – mówi Dariusz 
Czaja wiceprezes TZG. - Będzie 
więc po raz pierwszy o budo-
wie, której nie ma w pamięci 
i w źródłach, o nieznanych 
dotąd wydarzeniach, nieszczę-
ściach i radościach. I choć nie 
na wszystkie pytania będzie 
odpowiedź to opowieść popły-
nie... i będzie ilustrowana, rów-
nież unikatowymi materiałami.

 Zdjęcie TZG

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera 
bezpieczeństwo. Policjanci skuteczniej 
mogą prowadzić swoje działania, bo od 
miedziowej fundacji dostali pieniądze 
na mnóstwo odblasków. Wyposażenie 
pieszych i rowerzystów w błyszczące 
odblaskowe elementy sprawi, że staną się 
bardziej widoczni dla kierujących, a tym 
samym będą bezpieczniejsi.
Już w grudniu Fundacja KGHM Polska 
Miedź w Lubinie podpisała umowę 
z Komendantem Wojewódzkim Policji 
we Wrocławiu dotyczącą wspierania 
działań podnoszących bezpieczeństwo 
pieszych użytkowników dróg i rowerzy-
stów. Projekt opiewa na 10 tys. złotych 
i zostanie zrealizowany do końca 2018 ro-
ku. - Zakupujemy elementy odblaskowe., 
które funkcjonariusze podczas działań 
profilaktycznych rozdają mieszkańcom 

powiatu legnickiego. Obecnie zreali-
zowaliśmy już jedno takie zamówienie 
opiewające na kwotę prawie 5 tys. zł.   
Za tę kwotę zakupiliśmy kilka tysięcy 
odblasków i zostały one już przekazane 
podczas realizowanych na terenie powiatu 
Dni dziecka i innych cyklicznych spotkań 
z dziećmi i dorosłymi mieszkańcami 
powiatu. Te działania mają za zadanie 
by uzmysłowić wszystkim, jak ważne 
jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
i to, by ich widoczność na drodze była 
większa. Policjanci przypominają na tych 
spotkania dlaczego tak ważne jest nosze-
nie elementów odblaskowych - mówi 
Iwona Król Szymajda, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Warto podkreślić, że pieszy wyposażony 
w elementy odblaskowe po zmroku na 
drodze nieoświetlonej jest dla kierow-

cy widoczny już z 300 metrów. Bez 
odblasków kierujący widzi go dopiero 
z odległości 50 metrów. 
Jak podkreślają policjanci, odblaski poda-
rowane najmłodszym sprawiają, że dzieci 
wpływają na bezpieczne zachowania 
rodziców w ruchu drogowym zarówno 
jako kierujących pojazdami, jak też jako 
pieszych. - Kiedy edukujemy dzieci od 
najmłodszych lat, wyrabiamy w nich 
bezpieczne nawyki. Działamy w myśl 
starego przysłowia czym skorupka za 
młodu nasiąknie - dodaje Iwona Król – 
Szymajda. 
Dzięki dotacji od Fundacji KGHM poli-
cjanci zakupi odblaski w postaci nie tylko 
bransoletek na dłonie czy przypinanych 
emblematów, ale też szelek, smyczy, 
breloczków do plecaków czy kamizelek. 

  (red)

Wójt Gminy Głogów otrzymała absolutorium 

Co było przed
różowym mostem?Radni byli jednomyślni

Fundacja KGHM rozświetla pieszych i rowerzystów


