
To miejsce 
na reklamę

kosztuje
80 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338
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Spokojnie, 
to tylko
ćwiczenia
Czarny scenariusz zdarzeń: od wielu dni 
leje jak z cebra, nagle, rankiem, następuje 
wstrząs sejsmiczny. Wydział geologiczny ZH 
raportuje przekroczenie stanów i energię 
wstrząsu 10^7J. Czy zbiornik Żelazny 
Most jest bezpieczny? Co z ludźmi?
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Mężczyzna usłyszał 
zarzut wywołania 
fałszywego alarmu 
o podłożeniu ładunku 
wybuchowego w Sądzie 
Rejonowym w Głogowie. 
Podejrzany został objęty 
policyjnym dozorem.

10 lipca z powodu anonimo-
wego telefonu informującego 
o podłożonej bombie w budynku 
Sądu Rejonowego w Głogowie 
pracownicy sądu i wszyscy 
przebywający w budynku zostali 
ewakuowani. Przez kilka godzin 
policyjni pirotechnicy przeszu-
kiwali wszystkie pomieszcze-
nia. Nie odnaleziono żadnych 
ładunków wybuchowych czy 

niebezpiecznych przedmiotów. 
Alarm został odwołany. 
- Policjanci Wydziału Krymi-
nalnego zatrzymali 27 – letniego 
mieszkańca Lubina podejrzanego 
o wywołanie 10 lipca, fałszywe-
go alarmu i doprowadzenie do 
utrudnień w funkcjonowaniu Sądu 
Rejonowego w Głogowi. – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta oficer 
prasowy KPP w Głogowie. 
W świetle obowiązujących prze-
pisów za fałszywe alarmowanie, 
czyli działanie powodujące ewa-
kuację budynków i przeświadcze-
nie, że istnieje realne zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia w znacznych rozmiarach, 
grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do lat 8.

Siedmiu nietrzeźwych 
rowerzystów zatrzymała 
głogowska policja. 
Rekordzista miał ponad 
dwa promile alkoholu 
w organizmie. 

Kierowanie rowerem po alkoholu 
to wykroczenie. Karą podstawową 
jest mandat. Jego wysokość zależy 
od tego czy rowerzysta został 
przyłapany na jeździe w stanie po 
spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila 
alkoholu) czy w stanie nietrzeźwości 
(powyżej 0,5 promila alkoholu). 
Mandat wymierzany jest najczęściej 
w wysokości 500 złotych.
- Nietrzeźwy rowerzysta który po-

woduje zagrożenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym może stanąć 
przed sądem. W takim wypadku 
sąd może nałożyć grzywnę, areszt 
lub zakazu prowadzenia pojazdów 
niemechanicznych – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie. 
W przypadku rowerzysty znaj-
dującego się w stanie po użyciu 
alkoholu (lub nietrzeźwego) po-
licjant nakładając karę grzywny 
może wymierzyć ją w wysokości 
od 20 do 5000 zł (50-5000 zł). Sąd 
może zamknąć takiego człowieka 
na czas od 5 do 14 dni (5-30 dni) 
Zakaz prowadzenia może sięgać 
nawet 3 lat.. 

Tak wyglądał zarys ćwiczeń 
zewnętrznego planuoperacyj-
no-ratunkowego na Żelaznym 
Moście. Wspólne przedsięwzięcie 
jednostek państwowych straży 
pożarnych, policji, pracowników 
Zakładu Hydrotechnicznego, 
JRGH oraz przedstawicieli gmin 
i powiatu polkowickiego, w ra-
mach których funkcjonują centra 
zarządzania kryzysowego. Miało 
to miejsce w połowie czerwca 
i zmobilizowało setki ludzi.
Naszym głównym zadaniem 
w Zakładzie Hydrotechnicznym 
jest koncentrowanie się na bie-
żącej eksploatacji i rozbudowie 
zbiornika Żelazny Most. Raz na 
trzy lata jesteśmy zobowiązani 
do przeprowadzenia ćwiczeń 
w ramach zewnętrznego planu 

operacyjno-ratowniczego. 
Przy okazji ćwiczymy nasz 
wewnętrzny plan operacyjno-

-ratunkowy – tłumaczy Przemy-
sław Nowak, dyrektor naczelny 
Zakładu Hydrotechnicznego. 
Najpierw przepływ informacji 
Ćwiczenia zaczęły się wczesnym 
rankiem od odprawy dla przedsta-
wicieli służb i struktur zarządza-
nia kryzysowego. Uczestników 
akcji zapoznano z zagrożeniami 
i systemami bezpieczeństwa 
funkcjonującymi na terenie 
zbiornika Żelazny Most, z topo-
grafią terenu zbiornika i drogami 
dojazdu. Potem testowano obieg 
informacji o zaistnieniu poważ-
nego wypadku oraz decydowano 
o kolejności działań. System 
wymiany informacji pomiędzy 
Zakładem Hydrotechnicznym, 
stanowiskami kierowania i cen-
trami zarządzania poszczególnych 
służb działał bardzo sprawnie. 
Następnie sprawdzono system 
alarmowy z transmisją ćwiczeb-

nego komunikatu 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 ćwiczenia 
praktycznych epizodów wypad-
kowych. Pierwszy obejmował 
podjęcie pracownika, który z po-
mostu wpadł do wody w zbiorni-
ku. Na pomoc ruszyli motorówką 
strażacy z OSP Grębocice, którzy 
podjęli fantom ofiary obok jednej 
z wież i szybko zaczęli reani-
mację. Drugi epizod zakładał 
scenariusz osunięcia się skarpy 
obwałowania i powodziowego 
uwolnienia wody nadosadowej 
na zaporze zachodniej.
Strażacy, policja i służby Zakładu 
Hydrotechnicznego rozegrały tę 
akcję przy zbiorniku Lipówka. 
Dziesiątki ratowników rozwijało 

kilometry węży łącząc je tak, 
by mocne pompy odciągnęły 
szybko wodę. Na brzegu rozbi-
jano namioty do dekontaminacji, 
scenariusz zakładał bowiem usu-
nięcie i dezaktywację szkodliwej 
substancji u 20 osób.

  (ZH)

Policjanci zatrzymali kawalarza z Lubina

Zarzuty za
fałszywy alarm

Plaga pijanych
rowerzystów

Służby ratownicze raz na trzy lata sprawdzają swoje przygotowanie

Spokojnie, to tylko ćwiczenia
Czarny scenariusz zdarzeń: od wielu dni leje jak z cebra, nagle, rankiem, następuje 
wstrząs sejsmiczny. Wydział geologiczny ZH raportuje przekroczenie stanów i energię 
wstrząsu 10^7J. Czy zbiornik Żelazny Most jest bezpieczny? Co z ludźmi? 
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Miedź w szpitalu, czyli bezpieczny szpital – bezpieczny pacjent

Mieć miedź w medycynie
Miedziowe Centrum Zdrowia i KGHM Polska Miedź zaprosiły na spotkanie naukowe podejmujące zagadnienie nt. 
wykorzystania miedzi przeciwdrobnoustrojowej w szpitalu. Zarząd placówki medycznej MCZ i jej biały personel dzielili 
się doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas wprowadzania miedzianych elementów do wyposażenia szpitala na 
poszczególnych oddziałach.

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.W konferencji, która 
miała miejsce 10 
lipca w siedzibie 

Polskiej Miedzi w Lubinie, 
wzięli udział dyrektorzy dużych 
szpitali w Polsce, przedstawiciele 
NFZ i ci, którym na sercu leży 
bezpieczeństwo pacjentów. 
Podczas spotkania naukowego 
w sali im. Tadeusza Zastawni-
ka w siedzibie KGHM Polska 
Miedź omówiono wykorzysta-
nie przeciwdrobnoustrojowych 
właściwości miedzi w szpitalu 
MCZ. Prezentacje objaśniały 
wpływ zastosowanych elementów 
z miedzi na zmniejszenie ryzyka 
zakażeń wewnątrzszpitalnych, 
a tym samym wzrost bezpieczeń-

stwa pacjentów. 
Gospodarzem spotkania był 
KGHM Polska Miedź. Głównymi 
prelegentami byli przedstawiciele 
Miedziowego Centrum Zdrowia. 
Lekarze i pielęgniarki szpitala 
MCZ dzielili się doświadczeniem 
z wdrażania projektu wyposa-
żania miedzianymi elementami 
szpitalnej placówki. Szpital 
MCZ w Lubinie, ze szczególnym 
uwzględnieniem bloków operacyj-
nych otwartych w 2016 roku, to 
jedyna w Polsce placówka, która 
na tak szeroką skalę zastosowała 
miedź dotykową. - Wracamy tak 
naprawdę do dawnych metod 
walki z drobnoustrojami. Kiedyś 
w bogatych domach mosiężne 

klamki miały powszechne zasto-
sowanie. Jadano w mosiężnych 
czy miedzianych misach. Powrót 
do metod stosowanych w przeszło-
ści wychodzi nam na zdrowie, 
bo na miedzi drobnoustroje nie 
przeżywają długo - zapewnia 
Marzena Łokietko, pełnomocnik 
zintegrowanego systemu zarzą-
dzania, MCZ.
W spotkaniu wziął udział Marek 
Tombarkiewicz, były minister 
zdrowia, który podkreślał, że 
miedź przeciwdrobnoustrojowa 
zwiększa bezpieczeństwo mi-
krobiologiczne w szpitalu. Za-
stosowanie miedzi przeciwdrob-
noustrojowej ma uzasadnienie 
na elementach wyposażenia naj-

bardziej uczęszczanych pomiesz-
czeń. Elementy te to np. klamki, 
uchwyty czy poręcze. Miedź 
znacznie ogranicza żywotność 
drobnoustrojów na tych płaszczy-
znach, a tym samym zmniejsza 
możliwość potencjalnego ich 
przenoszenia. Prace pokazują, 
że zastosowanie miedzi zmniejsza 
liczbę zakażeń na oddziałach 
do 60%. W dobie narastającej 
oporności na antybiotyki, gdzie 
coraz trudniej lekarzom znaleźć 
skuteczny na dane zakażenie 
antybiotyk , to może być jeden 

z elementów zmniejszenia ryzyka 
zakażeń – mówił Marek Tombar-
kiewicz, dyrektor Narodowego 
Instytutu Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji Warszawie.
W szpitalu MCZ klamki, uchwyty, 
stoliki na narzędzia, wieszaki na 
kroplówki, włączniki, elementy 
łóżek rehabilitacyjnych i wózków 
zostały pokryte powierzchnią 
z miedzi dotykowej. Jak podkreśla 
zarząd MCZ koszt montażu takich 
elementów w placówce medycznej 
nie zatrważa, a korzyści płynące 
z inwestycji są warte wydatku. 

- Oczywiście miedź jest trochę 
droższa od tradycyjnych mate-
riałów, ale to nie są kwoty, które 
mogą zablokować inwestycję. Na 
pewno się to opłaca. Nie potrafimy 
powiedzieć na ile, bo nigdy tak na-
prawdę nie zobaczymy zakażenia 
szpitalnego, którego uniknęliśmy 
dzięki miedzi. Wiemy jednak, że 
każde zakażenie szpitalne może 
kosztować wiele tysięcy złotych, 
a czasem zdrowie, a nawet życie 
pacjentów. Takie wydatki zawsze 
się opłacają – zapewniał prezes 
zarządu MCZ Piotr Milczanowski.
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Nagłośnienie 
zdecydowanie lepsze. 
Nawierzchnia areny ma 
nowe barwy. Remont 
pomieszczeń na Centrum 
Rehabilitacji i Odnowy. 

Zakończono renowację areny 
w hali widowiskowo sportowej 
przy ul. Wita Stwosza w Głogo-
wie. Nałożono na nią specjalną na-
wierzchnię sportową PULASTIC 
2000. Nawierzchnia otrzymała 
nowe barwy, dostosowane m.in. 
do wymogów transmisji TV. Wy-
mieniono również dotychczasowe 

anachroniczne nagłośnienie na 
nowoczesne głośniki kierunkowe 
z możliwością sterowania on-
-line. Od teraz nagłośnienie na 
hali będzie zdecydowanie lepsze 
niż do tej pory. Koszt tego zadania 
to 221 400 zł brutto.
W obiektach trwa obecnie remont 
pomieszczeń przeznaczonych na 
Centrum Rehabilitacji i Odnowy. 
Planowane jest także uszczel-
nianie tarasów oraz kompletna 
renowacja łazienek znajdujących 
się w holu hali. Planuje się, iż 
wszystkie te inwestycje zakończą 
się jeszcze w tym roku.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kotli 
pozyskała dotację 
na rozwijanie 
utworzonych w 2017 
roku Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 
przy jednostkach 
OSP na terenie 
gminy Kotla.

Dzięki środkom Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020 strażacy będą 
kontynuować działania pod-
noszące kompetencje, umiejęt-
ności i wiedzę członków MDP 
w Kotli, Chociemyśli i Gro-
chowicach podczas realizacji 
projektu pn. „Ognista pasja”. 
Projekt ten będzie realizowany 
w okresie od 1 lipca 2018 r. do 

31 października 2019 r.
- Wzbogacimy się o nowe 
elementy sprzętowe toru 
ćwiczebnego, zakupimy 
umundurowanie dla naszej 
młodzieży, będziemy prowa-
dzić szkolenia, zorganizuje-
my konkurs w zdobywaniu 
specjalności MDP, uczestnicy 
projektu zaproszą swoich ró-
wieśników na spotkanie edu-
kacyjno-integracyjne – mówi 
Kamila Suchocka-Szperlik 
z UG Kotla. 
Stworzona zostanie przestrzeń 
do działań społecznych, do 
urzeczywistniania pasji „by-
cia strażakiem”. Działania 
związane z pozyskiwaniem 
środków i prowadzeniem 
projektu wpłyną na uspołecz-
nienie młodych ludzi na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej 
i ich przyszłej służby w sze-
regach OSP.

Kolejne przedszkole 
zostało odnowione. 
Gmina Miejska 
inwestuje w remonty. 
Kolorowa elewacja na 
budynku PP nr 10. 

Gmina Miejska w Głogowie z wła-
snych i pozyskanych środków 
remontuje kolejne przedszkole. 
Tym razem zmiany dotyczą PP 
nr 10 przy ul. Obr. Pokoju. Jest 
to pierwsze przedszkole w tak 
bajecznych kolorach. 
- Termomodernizacja Przedszkola 
Publicznego Nr 10 na ul. Obroń-
ców Pokoju przebiega zgodnie 

z harmonogramem. W ramach 
zadania realizowane jest m.in. 
ocieplenie ścian zewnętrznych 
z kolorystyką, wymiana grzej-
ników oraz remont tarasów 
zewnętrznych. Wartość zadania 
wynosi ok. 775 000 zł. - mówi 
Rafael Rokaszewicz Prezydent 
Głogowa. 
Jest to kolejne przedszkole, które-
go termomodernizacja współfi-
nansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014 – 2020. Prace potrwają 
do końca września 2018 r.

Do tej pory tego typu kon-
strukcje – oddzielające 
krzyżujące się wyrobiska 

– wykonywano z betonowych 
bloczków i stali. Tym razem 
prace prowadzone były na dużo 
wyższych wyrobiskach solnych, 
więc inżynierowie sięgnęli po 
rozwiązanie z drogownictwa.

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice 
wciąż rosnące potrzeby wentyla-
cyjne rozwiązuje wykorzystując 
pokłady soli. Po połączeniu wy-
robisk z poziomem rudy miedzi, 
uruchomiono drogę wentylacyjną, 
którą prowadzone jest zużyte 
powietrze z rejonu oddziału 
(G-51) i następnie wyrobiskami 

solnymi do szybu wydechowego 
SG-2. Drogą tą przepływa ok. 
10 tys. m3/min powietrza i ok 3 
tys. m3/min po przewietrzeniu 
wyrobisk solnych. Do prawidło-
wego działania tego rozwiązania 
konieczna była budowa mostu 
wentylacyjnego. Pozwolił on 
na „przerzucenie” zużytego 

powietrza nad chodnikiem, 
po którym jeżdżą ogromne 
maszyny, również kombajny, 
wykorzystywane w oddziale 
solnym. Stąd most ma 8,5 m 
szerokości i 5 m wysokości. 
Podobne rozwiązania znamy 
z budowy drogi ekspresowej 
S3. - Do wykonania mostu zasto-
sowano elementy konstrukcyjne 
zwykle służące konstruowaniu 
obiektów mostowych i inży-
nierskich, do przeprowadzenia 
cieków wodnych, ruchu pieszego 
oraz drogowego – opisuje An-
drzej Sadowski, nadsztygar ds. 
soli. – Choć to początki eksplo-
atacji, już możemy powiedzieć, 
że gabaryty odpowiadają potrze-
bom maszyn do fedrunku soli.
Gotowe blaszane elementy zwo-
żono na dół, a montażem zajęli się 
pracownicy oddziału G-55. W fi-
nale odizolowano krzyżujące się 
wyrobiska za pomocą murów ze 

styropianu. Z tego materiału wyko-
nano też zabudowę uszczelniającą 
most w górnym wyrobisku, zaś 
przestrzeń pomiędzy ociosami 
wyrobiska a konstrukcją mostu, wy-
pełniono urobkiem solnym. Nowa 
konstrukcja to nowe doświadczenia 

dla górników, bo trzeba obserwo-
wać, jak zaciskający się górotwór 
solny będzie wpływał na most. 
Obserwacjom będą towarzyszyły 
pomiary wsparte skanowaniem 
3D.

  fot. KGHM.pl

Most „na soli”
Niecodzienne rozwiązanie mostu wentylacyjnego zastosowano w Sierpolu

Kilka nowych inwestycji jeszcze w tym roku Nowe inwestycje w OSP Kotla Bajkowe kolory na elewacji przedszkola

Pieniądze na
ognista pasję 

Nowa nawierzchnia
 w hali

Zabawy na nowym
tarasie
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26 czerwca 2018 r. 
o godzinie 19.00 we 
wrocławskim hotelu 
Haston City odbyła 
się III edycja gali 
wręczenia Orłów 
tygodnika „Wprost”. 

W imieniu Przedsiębiorstwa 

Budowy Kopalń S.A. w Lubinie 
dyplom odebrała Wiceprezes 
Zarządu PeBeKa S.A. Agnieszka 
Demczuk.
Orły Tygodnika „Wprost” to 
nagroda dla firm, które wniosły 
szczególny wkład w rozwój 
gospodarki, regionu oraz kraju. 
Są to przedsiębiorstwa, które 

osiągnęły najwyższy średni 
zysk netto w ciągu ostatnich 
trzech lat, a także największy 
średni procentowy wzrost zysku 
netto. Zestawienie nagrodzonych 
przedsiębiorstw zostało opraco-
wane wspólnie przez redakcję 
tygodnika „Wprost” oraz firmę 
Bisnode.

Podczas kontroli nie stwierdzono 
żadnych przypadków świadczą-
cych o nieprawidłowościach czy 
naruszeniu zasad wynikających 
z umowy o certyfikację. 
Audytowi poddano oddziały 
G-41, G-55 i C-50E, a także dział 
energomechaniczny ds. maszyn 
dołowych, dział dyspozytorów 
ruchu, kopalnianą stację ratow-
nictwa górniczego, dział tąpań, 
dział techniki strzałowej, dział 

wentylacji, dział bhp i dział sys-
temów zarządzania. 
Na podstawie dowodów zebranych 
w trakcie kontroli, audytorzy 
stwierdzili zgodność realizowa-
nych działań i stosowanej prak-
tyki w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy z ustaleniami 
zawartymi w dokumentacji sys-
temowej. Jerzy Supernak, audytor 
wiodący z Głównego Instytutu 
Górnictwa, podczas spotkania 

podsumowującego podkreślał, 
że Sierpol z każdym rokiem pozy-
tywnie zaskakuje. - Organizacja 
jest na wzorowym poziomie - 
stwierdził. Słów uznania nie 
skąpił też Roman Tabiś, audytor 
wewnętrzny - Widać zaangażowa-
nie pracowników we wdrażanie 
nowych rozwiązań, które podno-
szą zarówno bezpieczeństwo, jak 
i komfort pracy – mówił. 

  (red)

Po 45 latach od 
rozpoczęcia produkcji 
wóz odstawczy 
CB4P odchodzi na 
emeryturę. Jego 
miejsce godnie zajmuje 
CB4-20TB, maszyna 
o lepszych parametrach 
i produktywności.

Pożegnanie ważnego w hi-
storii KGHM ZANAM wozu 
odstawczego CB4P odbyło się 
na spotkaniu z klientami firmy.
Historia CB4 w Zagłębiu Mie-
dziowym rozpoczęła się w 1972 
roku, gdy legnicki Legmet 
nawiązał współpracę z mię-

dzynarodową firmą Joy, która 
wozy odstawcze produkowała 
od roku 1938. Już rok później 
ruszyła postlicencyjna produk-
cja wozów odstawczych CB4P, 
w których litera P oznaczała ich 
polską wersję. Zapotrzebowanie 
na samojezdne maszyny gór-
nicze było olbrzymie, więc ten 
model szybko zagościł w ZG 
Lubin, Polkowicach i Rudnej. 
Tym bardziej że CB4-PCK był 
doskonale dostosowany do trud-
nych warunków kopalni, a jego 
prosta konstrukcja okazywała się 
zaletą. Niestety, podstawowym 
ograniczeniem CB4 była nie-
możność przeniesienia napędu na 

tylne koła bez utraty ładowności. 
Tymczasem potrzeby i oczekiwa-
nia wobec górniczych maszyn 
stawały się coraz większe. 
Dlatego w 2011 roku KGHM ZA-
NAM rozpoczął realizację projek-
tu mającego na celu opracowanie 
wozu odstawczego z napędem kół 
tylnych przy zachowaniu ładow-
ności i wcześniejszych gabarytów 
maszyny. W jego wyniku powstała 
nowa edycja wozu odstawczego: 
CB4-20TB. Ten model jest dosko-
nałym następcą zasłużonego dla 
historii firmy wozu CB4-PCK. 
Dzisiaj produkowany przez 
KGHM Zanam następca z użyt-
kowany jest w kopalniach.

KGHM Polska Miedź 
S.A. przystąpił do 
realizacji płatności 
z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej 
płatności. Zmiana 
sposobu rozliczeń 
została wprowadzona 
od lipca tego roku i już 
funkcjonuje w spółce. 

Płatności te dotyczą dostawców. 
Nowy sposób rozliczania zobo-
wiązań wynika z nowelizacji m.in. 
ustawy o podatku od towarów 
i usług dokonanej ustawą z dnia 
15 grudnia ubiegłego roku. 
Spółka wdrożyła wspomniany 
mechanizm w myśl metodyki na-
leżytej staranności, która została 
opublikowana przez Ministerstwo 
Finansów. Jest to kolejne działanie 
zmierzające do zwiększenia bez-
pieczeństwa Spółki w zakresie 
rozliczeń z tytułu podatku VAT.
Przypomnijmy, że transakcje 

objęte mechanizmem podzielonej 
płatności realizowane są w odnie-
sieniu do faktur wystawionych 
w złotówkach z wykazaną kwotą 
podatku, wystawionych przez 
podatników VAT. 
Zapłata na rzecz dostawcy jest 
dzielona przez bank obsługujący 
płatności realizowane przez 
KGHM na część odpowiadającą 
wartości sprzedaży netto, która 

wpływa bezpośrednio na główne 
konto bankowe dostawcy oraz 
na część odpowiadającą kwocie 
podatku od towarów i usług, 
przekazywaną na wydzielony 
rachunek dostawcy - rachunek 
VAT. Dostawca nie ma dostępu 
do tego rachunku z wyjątkiem 
realizacji płatności dotyczących 
rozliczenia VAT. 

  (red)

Bezpieczeństwo na piątkę!
W pierwszej połowie czerwca w ZG Polkowice-Sieroszowice odbył się audyt 
systemu zarządzania BHP w ramach odnowienia certyfi katu wydanego przez 
Jednostkę Certyfi kującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Rozliczają się dzieląc VAT

Podzielona płatność

PeBeKa wśród laureatów

Orłów tygodnika „Wprost”

Górnicze ciekawostki

Zmiana po 45 latach

Dzieci i rodzice 
fantastycznie bawili 
się podczas imprezy 
Wakacje z Rodziną na 
boisku w miejscowości 
Zabłocie. Był ciepły 
posiłek i mnóstwo 
atrakcji dla dzieci.

Pogoda dopisała , humory 
także. Dzieci wraz z rodzicami 
spędzili bardzo aktywnie dzień 
na świeżym powietrzu. Wakacje 
z Rodziną w Gminie Żukowice 
to ciekawa propozycja dla każdej 
grypy wiekowej. Były zamki 
dmuchane, gry i zabawy z anima-
torem, mnóstwo słodkości i ciepłe 

kiełbaski z grilla. Na uczestników 
gier i zabaw czekały nagrody. 
- Bardzo dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom, którzy włączyli 
się w organizacje tej imprezy 
– mówi Krzysztof Wołoszyn 
Wójt Gminy Żukowice. – Słowa 
podziękowań kierujemy rów-
nież do sołtysa wsi Pani Teresy 

Woźniak oraz wszystkich pań 
i mieszkańców z Zabłocia, 
którzy bardzo mocno włączyli 
się w zorganizowanie festynu. 
Wakacje z rodziną na stałe 
wpisane zostały w kalendarz 
gminnych imprez. Patronat nad 
imprezą objął Krzysztof Wo-
łoszyn Wójt Gminy Żukowice. 

Wakacje z rodziną na boisku w Zabłociu

Mnóstwo atrakcji dla dzieci

rozmaitości
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Do początku czerwca hutnicy pra-
cujący na wydziale zgłosili ponad 
120 pomysłów, z których 96 zostało 

zrealizowanych lub jest w trakcie 
realizacji. Istotną liczbę wśród 
rozwiązań w obszarze poprawy 

bezpieczeństwa pracy stanowią te 
dotyczące wykonania dodatkowego 
oświetlenia. - Po analizie wpisów 

pracowników wykonaliśmy dodat-
kowe oświetlenie m.in. nad wagami 
żużlowymi, gdzie wskazywano na 

kiepską widoczność podczas od-
wieszania wsadu – mówi Grzegorz 
Omański, starszy mistrz na Wy-
dziale Pieców Szybowych. Montaż 
bocznych fartuchów na to także 
inicjatywa pracownicza. Jej pomy-
słodawcą jest Jacek Lankiewicz, 
operator urządzeń załadowczych. 
Fartuchy mają chronić hutników 
przed pojedynczymi brykietami 
wypadającymi z taśmy pracującej 
pod dużym nachyleniem. Nie dość, 
że poprawiło to bezpieczeństwo, to 
pozytywnie wpłynęło na utrzyma-
nie czystości. 
Swoją pracę postanowili uspraw-
nić także pracownicy dyspozy-
torni Pieców Szybowych. Paweł 
Płócienniczak, sternik hutniczych 
ciągów technologicznych, jest 
pomysłodawcą kilku rozwiązań, 
m.in.: wprowadzenia do systemu 
sterowania dodatkowych pro-
gów alarmowych. Dzięki jego 
rozwiązaniu, na planszy Gazów 
Gardzielowych rozlega się dziś 
alarm o spadku lub wzroście ilości 
wody obiegowej na instalacjach 
odpylających. 
Dzięki pomysłom hutników popra-
wiła się także organizacja pracy na 

wydziale. Weźmy choćby lepszy 
dostęp do narzędzi i materiałów 
używanych na hali produkcyjnej, 
z których korzystają na każdej zmia-
nie wytapiacze metali nieżelaznych. 
W hali pojawiło się wiele dobrze 
oznaczonych i opisanych miejsc, 
w których umieszczono m.in. 
młoty i przebijaki do przebijania 
dysz, młoty pneumatyczne, groty 
do młotów pneumatycznych, węże 
do sprężonego powietrza zakute 
końcówkami na złącza kłowe, 
czujniki temperatury, tekturki 
czy uszczelki. 
Inicjatywy załogi istotnie 
usprawniły realizowanie zadań, 
szczególnie w sytuacjach awa-
ryjnych. Nieźle też motywują 
pracowników do odkładania 
narzędzi na wyznaczone miejsce 
i utrzymania ładu na stanowiskach 
pracy. Wszystkie ekipy mogą na 
bieżąco śledzić listę pomysłów 
zrealizowanych oraz tych na eta-
pie wdrożenia. - Program 5S jest 
przede wszystkim narzędziem do 
wypracowania dobrze zorganizo-
wanego i bezpiecznego stanowiska 
pracy – podsumowuje Omański.

  (KGHM)

Głogów przystępuje 
do realizacji projektu 
e-usługi w dziedzinie 
podatków i gospodarki 
nieruchomościami. 
Nowoczesne 
oprogramowanie umożliwi 
sms kontakt urzędników 
z petentami. Wartość 
projektu to ponad mln zł. 

Wniosek Gminy Miejskiej 
w Głogowie w sprawie przy-
stąpienia do programu e-usługi 
otrzymał rekomendację Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, które dysponuje 
środkami unijnymi na tego 
typu nowoczesne usługi. Poza 
Głogowem pięć innych miast: 
Stargard, Zgorzelec, Gryfino, 
Mińsk Mazowiecki oraz Nowy 
Targ będą realizowały w part-
nerstwie projekt „Przyjazny 
e-urząd - podniesienie jakości 
usług w zakresie podatków 

i opłat lokalnych oraz zarzą-
dzania nieruchomościami”. 
- Jest szansa na pozyskanie pienię-
dzy na szkolenia dla pracowników 
z poszczególnych wydziałów, 
na otrzymanie nowoczesnego 
oprogramowania w dziedzinie 

gospodarki nieruchomościami 
oraz spraw podatkowych , jak 
również na zakup serwera do 
obsługi programu – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Mia-
sta Głogowa.- Całość projektu 
to koszt ponad milion złotych. 
Nasz wkład własny związany jest 
z przeliczeniem pensji pracowni-
kom biorącym udział w projekcie.
Oprogramowania, w ramach projek-
tu e-urząd mają umożliwić poprawę 
jakości i efektywności informacji 
pomiędzy urzędem a mieszkańcami 
miasta i petentami. Nowoczesne 
oprogramowania mają takie roz-
wiązania jak np. przypomnienie 
terminu płatności podatków, wgląd 
do informacji związanych z gospo-
darką nieruchomościami i spraw 
podatkowych. 
Radni na ostatniej sesji Rady 
Miasta Głogowa podjęli uchwałę, 
na mocy której wyrazili zgodę na 
zawiązanie partnerstwa i przystą-
pienie Głogowa do projektu. 

Urząd pracy pozyskał 
środki na szkolenia 
bezrobotnych. Osobie 
odbywającej szkolenie 
przysługuje stypendium 
w wysokości 120% zasiłku 
dla bezrobotnych, 
tj. 997,40 zł.

Skierowanie na szkolenie z Powiato-
wego Urzędu Pracy można uzyskać 
po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku złożonym przez osobę 
bezrobotną. Szkolenia organizo-
wane są pod uprawdopodobnienie 
podjęcia pracy lub własnej dzia-
łalności gospodarczej. Osobie 
odbywającej szkolenie przysługuje 
stypendium w wysokości 120% 
zasiłku dla bezrobotnych, tj. 997,40 
zł za pełny miesiąc, pod warunkiem 
że liczba godzin szkolenia wyniesie 
co najmniej 150 godzin miesięcznie;
W przypadku podjęcia zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej 

w trakcie szkolenia masz prawo 
do ukończenia tego szkolenia bez 
ponoszenia jego kosztów. W takiej 
sytuacji przysługiwać Ci będzie 
również stypendium w wysokości 
20% zasiłku.
Wnioski można składać w pok.: 
nr 6 – 12 (obsługa klienta indy-
widualnego) lub w pok. nr 101 

(sekretariat). Szkolenia zorga-
nizowane zostaną w ramach 
środków Fundusz Pracy na rok 
2018 (dla osób nie wpisujących 
się w kryteria dostępu poniższych 
projektów); ze środków z Fundu-
szu Pracy pozyskanych z rezerwy 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w 2018 r.

Minął rok od wprowadzenia Systemu Zgłaszania Inicjatyw Pracowniczych w Hucie Miedzi

Pomysły sypią się jak iskry
Legnica. Największym zainteresowaniem program cieszy się na Wydziale Pieców Szybowych. 
Programem 5S objęto tutaj proces produkcji kamienia Cu i suchą odpylnię gazu. 

Urząd pracy ma pieniądze na szkolenia

Szansa na nowy zawód i posadę
Portal informacji podatkowo-opłatowej 

e-usługi w Ratuszu
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Spotkałam go przypadkiem 
w Palmiarni Poznańskiej. Przed 
wejściem wisiał plakat zaprasza-
jący na wystawę kolekcji motyli 
Krzysztofa Turzańskiego z Kro-
toszyna. Postanowiliśmy wstąpić 
tylko na chwilkę, bo nie spodzie-
waliśmy się żadnych atrakcji. 
Jakież było nasze zaskoczenie, 
gdy ujrzeliśmy ściany obwieszone 
gablotami z różnokolorowymi 
motylami. Było ich tak dużo 
i tak różnych, że zaniemówili-
śmy z wrażenia. Niektóre były 
ogromne i kolorowe, wyglądały 
jak wycięte z papieru. Autor wy-

eksponował tylko wybrane okazy, 
cała jego kolekcja jest ogromna, 
znajdują się w niej również inne 
owady. Chrząszcze, modliszki, 
pająki, skorpiony i patyczaki 
zaskakują kształtem, kolorem 
i wielkością, niektóre z nich są 
większe od ludzkiej dłoni.
Pan Krzysztof gromadzi motyle 
od 40 lat, przez ponad 30 leżały 
w „szufladzie”, od 6 pokazuje je 
innym ludziom. Wystawy cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród dorosłych jak 
i dzieci, bo bywa też częstym 
gościem w szkołach. Zaczynał 

jako chłopiec, później kiedy poja-
wiła się możliwość wyjazdów za 
granicę jego chęć pozyskiwania 
nowych okazów była coraz więk-
sza. Pierwsza podróż do Bułgarii 
była początkiem jego niesamowi-
tego zauroczenia tymi pięknymi 
owadami. Później była Tajlandia, 
do której wraca najchętniej, bo 
tam spotyka niesamowitych ludzi, 
bardzo przyjaznych i uczynnych, 
wielokrotnie pomagali mu w trud-
nych sytuacjach. Preferuje Azję, 
stamtąd przywiózł najciekawsze 
okazy, tam zaprzyjaźnił się z wie-
loma tubylcami. Mówi, że Afryka 

to zupełnie inna mentalność, choć 
motyle wszędzie są piękne. Ame-
ryka Południowa jest fascynująca 
ale bywa niebezpieczna. Kiedyś 
w dżungli niespodziewanie 
pojawili się ludzie z karabinami 
pytając co tam robi, byli to pra-
cownicy strzegący plantacji narko-
tykowych. Na szczęście skończyło 
się tylko na strachu. Zapytałam 
skąd przywiózł najpiękniejszego 
motyla, bez wahania odpowie-
dział, że z Ekwadoru. Największe 
pochodzą z Tajlandii, trzeba je 
zobaczyć na własne oczy bo są 
niewiarygodne. Wiele przejmuje 
od handlarzy lub wymienia się 
z innymi kolekcjonerami, dlatego 
w swych zbiorach ma nawet okazy 
osiemdziesięcioletnie. Przez lata 
zdobył ogromną wiedzę na temat 
tych pięknych stworzeń, potrafi 
opowiadać o nich z wielkim 
znawstwem i zaangażowaniem. 
Na świecie jest około 120 gatun-
ków. Motyle żyją od dwóch dni 
do pół roku, większość żywi się 
sokiem z drzew lub nektarem 
z kwiatów. Jedne występują na 
małym obszarze, inne wędrują. 
Byliśmy zaskoczeni faktem, że 
dziennych motyli jest tylko 20 
tysięcy gatunków, a nocnych aż 
100 tysięcy. Nasze polskie motyle 

zimują od października do końca 
marca na strychach, w szopach 
czy magazynach. Równie fascy-
nujące są inne owady. Ogromne 
pająki nawet w gablocie budzą 
strach, patyczaki wyglądają jak 
z innej planety, a skorpiony prężą 
swoją jadową broń. 
Krzysztof Turzański jest przede 
wszystkim podróżnikiem. 
Wybierając się w świat myśli 
o zwiedzaniu i obcowaniu 
z przyrodą, motyle są jakby przy 
okazji. Każdy wypad trwa około 
miesiąca. Podróżuje sam, docie-
rając w najdalsze zakątki świata. 
Nie ma pragnień by złowić jakiś 
wyjątkowy okaz, o którym marzył 
od lat. Jego pasje są nierozłączne, 
z każdej podróży przywozi kilka 
motyli, nawet takie, które posiada 
już w swej kolekcji. Dlatego na 
każdej wystawie można kupić 
jakiś okaz w małej gablotce 
i powiesić go na ścianie. Nie są 
to jakieś „maluchy”, ale okazałe 
egzemplarze zarówno motyli jak 
i innych dziwnych stworzeń.

Jak sam mówi, chłonie ten inny 
świat i odczuwa dużą satysfak-
cję z możliwości przebywania 
w tropikach. Ten niesamowity 
człowiek opowiadający z wiel-
ką pasją o swoich ulubieńcach 
obiecał odwiedzić głogowską 
bibliotekę w naszym cyklu „Fo-
tostopem przez świat”. Byłaby 
to niesamowita okazja zobaczyć 
te ogromne motyle i chrząszcze. 
Zapytany o plany na przyszłość 
zdradził, że wybiera się do Azji 
Południowo-Wschodniej, do Bir-
my lub Indonezji. Pan Krzysztof 
jest znakomitym przykładem 
człowieka, który połączył dwie 
pasje i konsekwentnie realizuje 
je przez całe życie.

 Tekst i foto Graż yna Sroczyńska

Motyle urzekły go już w dzieciństwie, rusałki i pawiki łapał na łące. W dorosłym życiu jego pasja dojrzała, 
zaczął podróżować i przy okazji gromadzić egzotyczne okazy.

Na skrzydłach motyli
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W 2016 r. Zarząd 
KGHM podjął decyzję 
o wdrożeniu Systemu 
Zarządzania Energią 
(SZE). Skutek? Uzyskanie 
w zeszłym roku 
stosownego certyfi katu 
wydanego przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 
Utrzymanie go wymaga 
corocznych audytów.
Tegoroczny właśnie się zakończył. 
Wynik? Pozytywna rekomendacja 
utrzymania przyznanego w 2017 
r. certyfikatu potwierdzającego 
wdrożenie i funkcjonowanie 
w KGHM standardu ISO 50001. 
28 czerwca zarząd KGHM odebrał 
raport podsumowujący prace. - 
W trakcie trwania audytu uwagi 
były wyjaśniane na miejscu. Na 
pochwałę zasługuje zaangażo-
wanie wszystkich pracowników 
w procesie budowania SZE – po-
wiedział Leszek Stafecki, audytor 
wiodący jednostki certyfikującej 
- UDT Cert. System Zarządzania 
Energią jest pierwszym systemem 
opartym o normę ISO wprowa-
dzonym centralnie i obejmującym 
wszystkie Oddziały naszej spółki.

Wyrywkowe badania w kluczo-
wych miejscach dały audytorom 
pogląd na funkcjonowanie 
systemu po pierwszym roku 
stosowania. Warto podkreślić, 
że Zarząd KGHM jest bnardzo za-
dowolony z osiągniętych efektów, 
a należy pamiętać, że to początek 
długiej drogi zwiększenia efek-
tywności energetycznej w całej 
firmie. Polska Miedź jest dzisiaj 
w punkcie, w którym nikogo nie 
musi przekonywać o skuteczności 
tego narzędzia. Analizując wyniki 
stosowania SZE, pozostaje do-
skonalić procesy technologiczne, 
ale również podstawowe proste 
czynności, które dają drobne 
oszczędności w użyciu energii, 
a w całym przedsięwzięciu mają 
duże znaczenie. 
Komórką wiodącą ze strony 
systemowej w Centrali jest 
Wydział Systemów Zarządzania. 
W Oddziałach za funkcjono-
wanie systemu odpowiedzialni 
są pełnomocnicy ds. SZE wraz 
z oddziałowymi zespołami. - 
Wprowadzenie SZE wg normy 
to pierwszy sparametryzowany 
krok do poprawy naszej efek-
tywności – powiedział Ry-

szard Biernacki, Pełnomocnik 
Zarządu ds. SZE - Założeniem 
standardu 50001 jest proces cią-
głego doskonalenia, dlatego we 
wszystkich obszarach będziemy 
szukać poprawy i sprawiać, aby 
w KGHM Polska Miedź dosko-
nalenie stało się naturalnym 
zjawiskiem. Bardzo ważne jest, 
aby standardy były w jak naj-
większym stopniu dostosowane 
do działalności oddziałów, ale 
również, aby wszystkie oddziały 
funkcjonowały w ramach ustalo-
nych zasad - podkreślił.
Polityka Energetyczna KGHM to 
zasady, które muszą znać i prze-
strzegać wszyscy pracownicy, 
gdyż tylko wspólne rozsądne 
korzystanie z mediów energe-
tycznych pozwoli na generowanie 
wyższych zysków w firmie. W ta-
ki sposób KGHM poprzez swoich 
pracowników przyczynia się do 
ochrony środowiska, wzmacnia-
nia bezpieczeństwo energetyczne 
oraz poprawy warunków pracy. 

  (red)

Audytorzy byli m.in. w Hucie 
Miedzi Głogów na wydziale 
elektrorafinacji.

Awanse na wyższe 
stopnie, wyróżnienia 
i listy gratulacyjne 
otrzymało 
kilkudziesięciu 
mundurowych 
i pracowników 
cywilnych. Święto 
Policji rozpoczęto 
mszą św. w kościele 
pw. Bożego Ciała. 
- Dziś z okazji dnia Policji chcę 
podziękować za Wszą udaną 
i rzetelną pracę. Nie zważając 

na trudności bierzecie odpowie-
dzialność za każdy dzień, tak aby 
dla mieszkańców naszego powia-
tu był bezpieczny. I za to dziękuję 
– mówił podczas uroczystości 
komendant głogowskiej policji 
podinspektor Mariusz Bużdygan. 
- Statystyki, które obrazują naszą 
komendę jako dobrze zorgani-
zowaną, z wieloma sukcesami 
są niepowtarzalnym dowodem 
na to , że choć nie jest lekko, nie 
boicie się wyzwań.
W tym roku 61 policjantek i poli-
cjantów garnizonu głogowskiego, 

zostało mianowanych na wyższy 
stopień. Uroczysta zbiórka była 
też okazją do nagrodzenia wy-
różniających się policjantów oraz 
pracowników cywilnych policji. 
Starosta Powiatu Głogowskiego 
oraz Prezydent Głogowa wrę-
czyli policjantom i pracownikom 
cywilnym, listy gratulacyjne. 
Uroczystości, uświetnili swoją 
obecnością parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz powiatu, 
miasta, ościennych gmin i in-
stytucji, dyrektorzy placówek 
i jednostek samorządowych .

Święto Policji

Zielony ekran przy Rondzie Artylerzystów ma poprawić komfort życia mieszkańców 
pobliskich bloków. Roślinność pnąca, grab pospolity, róża okrywowa wpłyną na 
zmniejszenie hałasu z ulic a także zminimalizują oddziaływanie spalin i pylenie. 
Koszt to 47 tys. zł. Ekran zaprojektowano w postaci trejaży, przy których będzie 
posadzona roślinność pnąca: powojnik, winorośl japońska. W doborze gatunków 
pnących uwzględniono roślinność , która daje duże przyrosty. Uzupełnieniem pnącej 
kompozycji będą także róża okrywowa, grab pospolity i miskant chiński.

Będzie ciszej

W KGHM potrafi ą oszczędzać energię

Są efekty
dwuletnich prac
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Główne drogi idą na bok 
Rozpoczęli w okolicy Suwałk. Najpierw krótki 
rozruch (około 70 km) i można było zaczynać na 
poważnie. – Już pierwszy etap pokazał, że forma 
jest dobra, bo przejechaliśmy ok. 200 km. Warunki 
były wspaniałe. Piękna letnia pogoda i cudowne 
krajobrazy Suwalszczyzny zrobiły na nas wrażenie – 
relacjonuje Jarosław Kowalik, kierownik Kopalnianej 
Stacji Ratownictwa Górniczego kopalni Rudna, 
szef wyprawy. Jechali Green Velo, trasą rowerową, 
która - według hasła reklamowego - pozwala „za-
chwycić się Polską”. - Opracowaliśmy wcześniej 
trasę, ale okazało się, że Green Velo cały czas się 
tworzy i często prowadzi po drogach krajowych. 
To było uciążliwe, bo momentami był duży ruch. 
Dlatego modyfikowaliśmy kolejne etapy, żeby unikać 
głównych dróg – mówi Maciej Lisowicz, uczestnik 
wyprawy. 

Nie ma jak drużyna 
Pierwsze kilometry ustaliły reguły wyprawy. - 
W ośmioosobowym peletonie, jadącym w sporym 
ruchu drogowym, musi być dyscyplina. Pokazy-
waliśmy sobie dziury w jezdni, informowaliśmy 
o nadjeżdżających samochodach. To zupełnie jak 
w zastępie ratowniczym, dobra współpraca jest 
podstawą – opowiada Jarosław Kowalik. Waż-
nym elementem wyprawy była również obsługa 
techniczna. Mariusz Kowalski i Marek Skraba 
dbali o to, by ratownikom niczego nie brakowało. 

Sycące śniadania, woda (niezbędna przy takim 
upale) i batoniki – wszystko było zorganizowane 
do ostatniego detalu. 
Piękne krajobrazy i sąsiedzka pomoc 
Czarujące tereny Pojezierza Suwalskiego, a potem 
Puszczy Białowieskiej pozwalały rozkoszować się 
urokiem drewnianych domków, przestrzenią, przyro-
dą. – To zupełnie inny krajobraz – oddalone od siebie 
gospodarstwa rolne, skromne, ale zadbane domostwa, 
liczne cerkwie i... stada bocianów – wspomina 
Tomasz Skrzyński, jeden z uczestników. W pamięć 
zapadła im gościnność mieszkańców. – Gdy Wojt-
kowi Kamińskiemu pękła sztyca (wspornik, przyp. 
red.) siodełka, udało się zdobyć nową, ale okazało 
się, że za gruba. Poszliśmy do gospodarza, wyciągnął 
narzędzia, ale niewiele to dało. Ale przecież sąsiad 
ma tokarkę, musi tylko wrócić z pracy...
Tak to tam działa – opowiada Kowalik. 

Mieli pod górkę 
Schody zaczęły się od wjazdu na Podkarpacie. Z kilome-
tra na kilometr trzeba było mocniej naciskać na pedały. 
No, a Bieszczady to już prawdziwe góry. – Miejscami 
8% nachylenia, potem 14%, widoki przepiękne, ale 
wysiłek duży – opowiada Marek Ropella. Gdy dotarli 
nad Jezioro Solińskie, liczniki wybiły 1051 km. Radość 
i wielka satysfakcja na mecie. Następnego sprawdzianu, 
wyprawy południem Polski w 2019 roku, ratownicy 
z Rudnej... i tak się nie boją.

  fot. KGHM TO MY

Projekt dot. 
sekundowego pomiaru 
czasu na głogowskich 
skrzyżowaniach nie 
zostanie zrealizowany. 
Głogowska sygnalizacja 
będzie zmiennoczasowa, 
tzn. będzie priorytetowo 
traktowała autobusy. 

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego złożony został projekt dot. 
zamontowania na skrzyżowaniach 
wyświetlaczy czasu pozostałego 
do zmiany światła tzw. sekun-

dowego pomiaru czasu. Projekt 
ten za zgodą wnioskodawców nie 
zostanie zrealizowany, ponieważ 
w naszym mieście funkcjonowała 
będzie sygnalizacja zmiennocza-
sowa. System sekundowy może 
funkcjonować w przypadku 
sygnalizacji stałoczasowej. Taka 
decyzja wynika z tego, iż w Gło-
gowie priorytet w przejeździe na 
skrzyżowaniach będą miały auto-
busy. Podczas dojazdu autobusu do 
skrzyżowania sygnalizacja zmieni 
kolor na zielony, aby autobus nie 
musiał czekać na przejazd przez 
skrzyżowanie. 

- W Głogowie realizujemy duży 
projekt rozwoju publicznego – 
mówi Piotr Poznański, Zastępca 
Prezydenta Miasta Głogowa. 
– Ten projekt obejmuje zakup 
autobusów, montaż tablic in-
formacji pasażerskiej a także 
Inteligentnego Systemu Bezpie-
czeństwa czyli programu, który 
wprowadza priorytet przejazdu 
dla autobusów Komunikacji 
Miejskiej. Naszą sygnalizację 
podporządkowano autobusom, 
dlatego skrzyżowania nie mogą 
mieć pomiaru sekundowego. 

Przedstawiciele spółki 
Energetyka, z grupy 
kapitałowej KGHM wzięli 
udział w konferencja pt. 
Rola Klastrów Energii 
w Przedsięwzięciach 
Proekologicznych 
na Dolnym Śląsku 
zorganizowana przez 
Dolnośląski Klaster 
Energii Odnawialnej. 
Spotkanie w Świdnicy, na którym 
wymieniano doświadczenia od-
była się przy udziale Fundacji 
KGHM Polska Miedź.
Konferencja była również 
związana z obchodami X-le-
cia istnienia Dolnośląskiego 
Klastra Energii Odnawialnej. 
podczas konferencji pracow-
nicy Grupy Kapitałowej Ener-
getyka przedstawiali aspekty 
rozwoju energetyki w kontek-
ście :walki z niską emisją, 
czyli dymiącymi w miastach 
kominami. Wskazywali na 

zalety ciepła systemowego 
dostarczanego do bloków 
mieszkalnych. Informacje 
przekazano na bazie doświad-
czeń spółki z Grupy kapitałowej 
Energetyka – WPEC w Legnicy. 
Przedstawiono m.in. realizowa-
ne inwestycje budowy nowych 
sieci i przyłączy, jak również 

szeroko prowadzoną wśród 
dzieci i młodzieży edukację 
o cieple systemowym.
„Energetyka” sp. z o.o. jest człon-
kiem Dolnośląskiego Klastra 
Energii Odnawialnej, a podczas 
Konferencji pełniła również rolę 
Partnera Programowego.

  (jnf)

Zachodnia część kraju
– zaliczona

Wybrzeże oraz Warmia i Mazury – zaliczone, ściana wschodnia – zaliczona. 
Ratownicy Rudnej realizują kolejne punkty planu, który ma ich przygotować 
do objechania Polski w 2020 r. Właśnie wrócili z ośmiodniowej trasy Mauda 
– Wołkowyja (Suwalszczyzna – Jezioro Solińskie). Pokonali 1051 km. 

Nie będzie sekundowego pomiaru czasu

Pierwszeństwo
dla autobusów

Energetyka promuje ekologię

Budują i edukują
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W 1900 roku ukazała 
jedna z powieści 
nawiązująca do 

Głogowa. Po zaledwie trzech 
latach na ówczesnym rynku 
wydawniczym ukazało kolejne 
opowiadanie. Tę pierwszą napisał 
polski autor, drugą zaś stworzyła 
pisarka czeska a przypomnijmy, 
że wówczas nasze miasto znaj-
dowało się w granicach Niemiec. 
Warto więc poznać te niedostępne 
dziś dla szerszego odbiorcy, już 
ponad stuletnie książki, na łamach 
których ich autorzy zbudowali wy-

darzenia, toczące się w dawnym 
Głogowie...
Okazuje się, że w czasach zabo-
rów też pisano o XII- w. obronie 
Głogowa. W 1900 roku, nakładem 
i drukiem warszawskiego księ-
garza i wydawcy Michała Arcta, 
wyszła książka pt.„Głogowa 
i Trembowla: dwa fakty dziejowe”, 
której autorem jest Bronisław Gryf 
Paciorkowski.
Na jej łamach autor opisuje w lite-
racki sposób dwa wojenne epizody 
z dziejów Polski: pierwszy doty-
czy obrony grodu głogowskiego 

przed armią Henryka V w 1109 
roku, drugi natomiast odnosi się 
do wydarzeń wojny polsko-tu-
reckiej i oblężenia przez Turków 
Trembowli w 1675 roku.
Oczywiście nas najbardziej intere-
suje pierwsza część opracowania, 
w której autor ma oryginalną wizję 
bitwy o Głogów czy Głogowę 
– jak nazywa nasze miasto. Za-
nim jednak tym się zajmiemy, 
we wstępie znajdziemy krótko 
przedstawioną historię Głogowa, 
bazującą na kilku najważniej-
szych faktach: czasach Henryka 
Brodatego, powstaniu Księstwa 
Głogowskiego, przejęciu miasta 
przez Czechów w XIV wieku, 
rządach Zygmunta Jagiellończyka 
oraz o przejęciu Głogowa przez 
Hohenzollernów.
Natomiast opis wydarzeń z 1109 
roku Paciorkowski rozpoczyna 
od wątku młodej pary głogowian: 
Klary – córki burmistrza i Stefa-
na – syna rajcy miejskiego. Już 
same nazewnictwo powoduje, 
że w opisie tym znajdziemy ma-
sę tego typu błędnych określeń. 
Pamiętajmy jednak o tym, kiedy 
powstało owe opracowanie. Dalej 
więc mamy takie przykłady, jak 
opis budynków miejskich na czele 
z ceglanym czworobocznym 
ratuszem, w którym miały to 
znajdować się dokumenty nadania 
praw miejskich Głogowowi, wy-
stawione przez samego Bolesława 
Chrobrego. 
A jak wyglądać miała sama bitwa 
o Głogów? Już w trakcie oblężenia 
Niemcy próbowali przekupić 
grodzian a następnie – na czas 
rozejmu – zażądali wydania od 
miejscowych 40 głogowskich 
dzieci, które, w toku dalszych 
wydarzeń, już jako żywe tarcze, 
szły w kierunku grodu w pierw-
szym rzędzie a przed jednostkami 
niemieckimi. W opisie więc nie 
ma słowa o machinach oblężni-
czych! Autor sugeruje również, że 
Głogów oblegany był przez aż 40 
tysięczną armię... A król Henryk 
V tłumaczył interwencję obroną 
praw do tych ziem Zbigniewa – 
brata Bolesława Krzywoustego. 
Opracowanie wyszło spod pióra 
literata, mającego w dorobku jesz-
cze inne tego typu opracowania. 
Mimo rażących z dzisiejszej per-
spektywy błędów historycznych, 
miało ewidentnie charakter „ku 
pokrzepieniu serc” dla polskiego 
czytelnika. Wówczas przecież 
ziemie polskie znajdowały się 
pod zaborami. 
„Chwała ci, o Głogowie...!” czyli 
o powieści z 1903 roku. Na po-

czątku XX wieku, w ramach serii 
„Biblioteki dzieł wybranych”, 
wyszła powieść czeskiej pisarki 
Karoliny Světli pt. „Ostatnia Pani 
Głogowska”. Powieść historyczna 
z drugiej połowy XVIII wieku, 
wydrukowana przez drukarnię 
A.T. Jezierskiego na warszawskim 
Nowym Świecie, opowiada na 
prawie 170 stronach o hrabim 
praskim Felsenburgu, jego córce 
– księżnej Marii Felicycie, której 
chrzestną była cesarzowa Maria 
Teresa, oraz Andrzeju – księciu 
głogowskim.
Maria Felicyta, dziedziczka 
Głogowa, rywalizowała o gród 
z Andrzejem – pochodzącym 
z „prastarego, starożytnego” 
głogowskiego rodu, a między 
nimi rodzi się miłosne uczucie... 
Bohaterowie powieści uwikłani są 
w polityczne rozgrywki prusko-
-habsburskie a akcja toczy się 
przede wszystkim w Pradze oraz 
mitycznym Głogowie.
Na łamach publikacji znajdzie-
my wiele fikcji literackiej ale 
też i ciekawie brzmiące, bogate 
opisy Głogowa, które nijak zresztą 
mają się do rzeczywistości, po-
dobnie zresztą jak i opisy Pragi 
oraz innych krain. „Stary gród 
piętrzył się wyniośle i chmurnie 
na wysokiem i stromem skali-
sku”, „potężny ten niegdyś gród 
wyglądał teraz pośród obszarów 
zielonego, nieprzebytego morza 
lasów, szumiących swobodnie...”, 
„co do wystawności i przepychu, 
Głogów zajmował pierwsze 
miejsce po grodziskach Pragi 
a po nim szły inne królewskie 
siedziby”, „upadł Głogów pośród 
burzliwych spustoszeń wojny 
trzydziestoletniej i zanikł też 
podczas prastary słynny gród za-
łożycieli i właścicieli wiekowych 
Głogowa - panów Głogowskich” 
– to tylko niektóre barwne opisy, 
które można znaleźć na łamach 
tego utworu, a zdanie: „Chwała 
ci, o Głogowie! Światłu twych 
gwiazd, urokom twoich nocy 
miesięcznych, cieniom twych 
borów, świeżości twoich wód, 
wolności twego powietrza” jest 
pięknym podsumowaniem opisu 
Głogowa w omawianej powieści.
Utwór o Pani Głogowskiej w języ-
ku polskim (w przekładzie: Marii 
Czesławy Przewóskiej) wyszedł 
już po śmierci autorki, która 
zmarła w 1899 roku. Karolina 
Světlá (urodzona w 1830 roku) 
uważana jest za twórczynię cze-
skiej powieści. Pierwszą ze swoich 
prac opublikowała w 1867 roku.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Strona tytułowa opowiadania o obronie Głogowa z 1900 roku

Księgarnia Zakładów Wydawniczych „M. Arct” w Warszawie 
(zbiory CBN Polona)

Strona tytułowa powieści o Pani Głogowskiej z 1903 roku

Pisarka Karolina Světlá na obrazie z 1923 roku 

Opowiadanie o obronie Głogowa powstało już w 1900 roku

Historia w książkach spisana
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rozmaitości

Baran
Tydzień spowiada się pomyślnie. Od-
czujesz nagły przypływ energii i sił wi-
talnych. Układ planet Ci sprzyja, możesz 
więc liczyć na powodzenie w każdym 
przedsięwzięciu. Zwłaszcza w kontaktach 
z urzędami  spodziewaj się sukcesów. Mu-
sisz jednak zweryfikować swój stosunek 
do partnera. Po prostu mniej  wymagaj, 
a więcej dawaj z siebie. Doceń też wreszcie 
jego osobowość.

Byk
Merkury przestał opiekować się Twoim 
znakiem, dlatego uważaj w sprawach 
finansowych, bo możesz  podjąć niewła-
ściwą decyzję. W trudnych chwilach licz 
na partnera, który od pewnego już czasu 
martwi się  o Ciebie i bardzo chciałby Ci 
pomóc. Pod koniec tygodnia możliwy 
wyjazd i spotkanie z dalszą rodziną.  Bę-
dzie szansa, aby załatwić ważną sprawę 
osobistą. Nie daj się ponieść emocjom. 

Bliźnięta
To może być bardzo ważny tydzień w Twoim 
życiu, dlatego pod żadnym pozorem nie 
zaniedbuj swoich  obowiązków. Nie zapo-
minaj też o ostrożności. Nie udzielaj zbyt 
wielu informacji i solidnie pilnuj ważnych  
dokumentów. W uczuciach - uskrzydlający 
okres. Zwłaszcza dla par z dużym stażem. 
Skończy się czas  kłótni, zapanuje harmonia 
i zrozumienie. Tak trzymać! 

Rak
Planety sprzyjają realizacji Twoich planów 
zawodowych, a zwłaszcza podnoszeniu 
kwalifikacji. Natomiast w sprawach 
finansowych zachowaj ostrożność. To 
nie jest dobry moment, aby przesadzać 
z wydatkami.  Pod koniec tygodnia zwolnij 
nieco tempo. Po wyjściu z pracy zostaw za 
sobą wszystkie problemy i idź na  spacer. 
Zadbaj też o zdrowie. Teraz dobra kondycja 
będzie Ci bardzo potrzebna. 

Lew
Nie wyolbrzymiaj problemów. Wy-
starczy nieco więcej zaangażowania 
i pracowitości, a wszystko wróci na  
właściwe miejsce. W pierwszej połowie 
tygodnia czeka Cię ważne spotkanie. 
Zastanów się poważnie nad  propozy-
cjami, które otrzymasz. W uczuciach 
więcej cierpliwości. Teraz naprawdę 
nie warto się  angażować. Na poważny 
związek masz jeszcze czas. 

Panna
W sprawach służbowych będzie to 
udany tydzień. Spełnią się Twoje plany 
i marzenia zawodowe. Osiągniesz także 
niemałe korzyści finansowe. Jednak 
w sprawach domowych nie będzie tak 
wesoło. Nie  angażuj się zbytnio w spory 
między domownikami, bo stracisz tylko 
niepotrzebnie czas i nerwy. To po  prostu 
wynik niekorzystnego układu planet. 

Waga 
W pracy wyjątkowo spokojny tydzień. 
Żadnych niespodzianek. Wykorzystaj 
okazję i pozałatwiaj  przynajmniej część 
zaległych spraw. W połowie tygodnia 
nieoczekiwane spotkanie. Niewykluczone, 
że  Amor wymierzy łuk w Twoją stronę. 
Od Ciebie zależy, czy strzały nie chybią 
celu. Zdrowie w porządku, ale  może warto 
zmienić dietę? Postaraj się także więcej 
czasu spędzać na świeżym powietrzu. 

Skorpion
Niestety, najbliższe dni nie będą ani łatwe, 
ani przyjemne. Wokół Ciebie aż kłębi się 
od intryg. Postępuj  ostrożnie i delikatnie, 
tak żeby w porę uniknąć zastawionych 
pułapek. W sprawach uczuć - więcej  
spostrzegawczości. W pobliżu jest ktoś 
nieśmiały, kto czeka na znak z Twojej 
strony. Jeśli więc zobaczysz  czyjeś 
wpatrzone w Ciebie oczy, to koniecznie 
się uśmiechnij.

Strzelec
Bagatelizowałeś wiele spraw, więc masz 
co chciałeś. Nadciągnęły ciemne chmury 
i nie widać, aby miało  to szybko ulec po-
prawie. Trudno, trzeba będzie jakoś sobie 
z tym poradzić. Wykaż skruchę i obiecaj 
poprawę. A potem nie zatamuj rąk, ale po 
prostu weź się do pracy. Pokaż, że stać Cię 
na wiele. W czasie  weekendu odpocznij 
i poddaj się zauroczeniu. Czasem warto 
zaufać intuicji. 

Koziorożec
Mimo dobrej koniunktury nie rozrzucaj 
pieniędzy garściami. Poważniejsze wy-
datki są dopiero przed Tobą.  No i przede 
wszystkim nie spocznij na laurach. Masz 
jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia. 
Postaraj się  też przerwać otaczający Cię 
krąg niedomówień. Jak najszybciej oczyść 
atmosferę, bo potem może  zabraknąć 
czasu i okazji. W sprawach sercowych 
będzie to pomyślny okres. 

Wodnik
W interesach mogą nastąpić zmiany, ale 
nie bój się, nic złego w najbliższym czasie 
Cię nie spotka. Bądź  jednak otwarty na 
propozycje i rady. Inni przecież też mogą 
mieć rację. Środę zarezerwuj koniecznie 
na  spotkanie z ukochaną osobą. To będzie 
naprawdę udana randka. Odżyje „dawnych 
wspomnień czar”.  Może warto też razem 
pójść do teatru lub kina? 

Ryby
W tym tygodniu Księżyc i Merkury opie-
kują się Tobą i pomogą Ci odnieść sukces. 
Dzięki temu najbliższe  dni mogą istotnie 
zaważyć na Twoim życiu zawodowym. 
Koniecznie więc zmobilizuj się i bądź 
gotowy do  działania. Zmień też swój 
stosunek do otoczenia i od czasu do czasu 
wyrażaj głośno swoje zdanie. W  ostatnim 
dniu tygodnia zorganizuj spotkanie towa-
rzyskie. Z pewnością poprawi Ci to nastrój.

horoskop

Ponad 800 tys. zł 
przeznaczono na 
remont świetlicy 
w Brzegu Głogowskim. 
We wrześniu w nowym 
anturażu odbędą się 
pierwsze uroczystości 
i imprezy integracyjne. 

Trwają prace remontowe 
w świetlicy wiejskiej w Brzegu 
Głogowskim. Zakres jest bar-
dzo szeroki. Obejmuje między 
innymi wymianę instalacji sani-
tarnych, wody ciepłej i zimnej, 
gazu, wentylacji i klimatyzacji. 
Wykonana zostanie także insta-
lacja elektryczna oraz termomo-
dernizacja budynku. Ponadto 
w ramach inwestycji zostanie 
zamontowane okotarowanie 
oraz zostanie wykonana dostawa 
i montaż urządzeń oraz mebli 
gastronomicznych do kuchni. 

Dodatkowo wykonane zostaną 
prace związane z hydroizolacją 
ścian i podłóg, przebudowa 
pomieszczeń na parterze (no-
we ścianki działowe, naprawa 
istniejących ścian oraz remont 
stropu nad salą główną, antresola 
oraz remont pomieszczeń nad 

biblioteką. Ponadto zostanie 
przeprowadzony remont pokry-
cia dachowego nad biblioteką, 
roboty wykończeniowe oraz 
prace związane z zagospodaro-
waniem terenu wokół świetlicy. 
Planowany termin zakończenia 
prac to koniec sierpnia 2018.

W Centrum Pomocy 
Dzieciom, wsparcia 
udzielać będą 
psycholodzy, pedagodzy 
doświadczeni w pracy 
z traumą dziecięcą, 
psychiatra dziecięcy, 
pediatra. Otwarcie 
zaplanowano na 
14 września. 

Dobiegają końca prace remonto-
we w Centrum znajdującym się 
w siedzibie Stowarzyszenia dla 
Dzieci i Młodzieży SZANSA przy 
ul. Perseusza 13. Celem Centrum 
jest udzielenie kompleksowej 
pomocy dzieciom, które doznały 
różnej przemocy i dla dzieci 
uczestniczących w procedurach 
prawnych. W Centrum dziecko 
razem z rodzicami, opiekunami 
otrzyma kompleksową pomoc.
- Powstanie specjalny pokój 
przesłuchań, gdzie dzieci będą 
mogły być przesłuchiwane przez 

sąd w przyjaznych, bezpiecznych 
warunkach – mówi Arkadiusz Ro-
jewski z Gminy Miejskiej Głogów. 
Będzie to trzecia taka placówka 
w Polsce. CPD w Głogowie będzie 

działać przy dużym wsparciu 
władz miasta, które widzą w funk-
cjonowaniu placówki szansę na 
lepsze rozwiązanie problemów 
dzieci krzywdzonych i ich rodzin.

Powstaje miejsce pomocy
dzieciom krzywdzonym

Remont świetlicy 
w Brzegu Głogowskim


