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Postój
w Hucie
zakończony
Planowane prace remontowe w Hucie Miedzi 
Głogów II zostały zakończone. Postój rozpoczął 
się 9 kwietnia, kiedy wyłączono podawanie 
koncentratu do pieca zawiesinowego 
i trwał prawie 2,5  miesiąca. 25 czerwca br. 
o godzinie 11:00 został podany koncentrat 
do pieca zawiesinowego, co ostatecznie 
zakończyło postój remontowy Huty.
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możliwy zwrot polisy OC
auta zarejestrowane w kraju

SKUP I SPRZEDAŻ AUT 665 213 629

15 lipca - WROCŁAW
16 lipca - LUBIN i GŁOGÓW
17 lipca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH
18 lipca - BOLESŁAWIEC

Zamiast skręcić lekko 
po łuku pojechał prosto 
i spadł kilka metrów 
niżej do wodnego 
cieku. Okazało się, ze 
mężczyznę zmorzył sen...

Do zdarzenia doszło w piątek 
29 czerwca około południa. 
Kierowca hondy jechał w kie-
runku Lubina. Przejechał przez 
główną część wsi i był przed 
mostkiem nad ciekiem wodnym 
kiedy zmorzył go sen. Wjechał 
na krawężnik, następnie na 

chodnik i wylądował trzy me-
try niżej w szuwarach w rowie 
z wodą. - Ledwie udało mi się 
wysiąść relacjonował nam ponad 
60 letni letni mężczyzna. Zasną-
łem. Dobrze, że to się tylko tak 
skończyło.
Wyciągnięcie samochodu z ro-
wu nie było proste. Tuż za tyłem 
pojazdu był murek oporowy, 
a teren dojazdu do auta grząski. 
Pierwsza pomoc drogowa, która 
przyjechała w ramach assistance 
skapitulowała, bo byle lawetą tej 
roboty się nie wykona. 

Dobrze, że nie było wody

Szybka reakcja 
policjantów 
doprowadziła 
do zatrzymania 
sprawcy kradzieży 
w sklepie dziecięcym 
i spożywczym.

W torbie, którą miał przy 
sobie zatrzymany 18-latek, 
funkcjonariusze znaleźli 
akcesoria i ubrania dziecięce 
oraz golarki i karton czekolad. 
Podczas zatrzymania mężczy-
zna był bardzo agresywny. 
Próbował uciec, naruszając 
nietykalność cielesną poli-
cjanta. Mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu. Grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. 
Moment samej kradzieży wi-
dział jeden ze świadków, który 
natychmiast powiadomił 
oficera dyżurnego lubińskiej 
komendy. Drogą radiową po-
licjant podał rysopis sprawcy. 
Funkcjonariusze z wydziału 
prewencji szybko zauważyli 
podejrzanego. Na ich widok 

zaczął uciekać, a trzymaną 
w ręku torbę odrzucił od 
siebie. 
- Podczas zatrzymania 
18-latek stawiał opór, był 
agresywny. Próbował uciec 
naruszając nietykalność 
osobistą interweniującego 
policjanta. Okazało się, że 
jest to mieszkaniec gminy 
Lubin, bardzo dobrze znany 
funkcjonariuszom z podob-
nych przestępstw. W torbie, 
którą wcześniej mężczyzna 
odrzucił, policjanci ujawnili 
i zabezpieczyli skradzione, 
jak się okazało, w dwóch in-
nych sklepach rzeczy. Były to 
akcesoria i ubrania dziecięce, 
a także golarki i karton czeko-
lad, na łączną kwotę ponad 
tysiąc złotych - mówi Sylwia 
Serafin z lubińskiej policji. 
Teraz 18-latek odpowie 
przed sądem. Za naruszenie 
nietykalności osobistej funk-
cjonariusza publicznego grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności, 
natomiast za kradzież do lat 5.

  (red)

Był agresywny, stawiał opór...

Kradł ubrania
dla dzieci
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15 lipca - WROCŁAW
16 lipca - LUBIN i GŁOGÓW
17 lipca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH
18 lipca - BOLESŁAWIEC

W wodzie dostarczanej 
wodociągiem do 
miejscowości Wilków, 
Klucze, Krzekotów 
i Serby Stare inspektor 
sanitarny stwierdził 
obecność bakterii 
coli. Przed spożyciem 
wodę należy gotować 
minimum 2 minuty. 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Głogowie dokonał badań 
jakości wody, która dostar-
czana jest wodociągiem 
do mieszkańców Wilków, 
Klucze, Krzekotów oraz 
Serby Stare. Stwierdzono 
w niej obecność bakterii 
coli. Woda nadaje się do 
spożycia po przegotowaniu. 
Przegotowania wymaga 

też woda do: sporzą-
dzania posiłków, mycia 
spożywanych na surowo 
owoców i warzyw, mycia 
zębów i naczyń, kąpieli 
noworodków i niemowląt. 
Zgodnie z zaleceniem 
wodę, przed spożyciem 
należy gotować przez 
minimum 2 minuty, a na-
stępnie bez gwałtownego 
schłodzenia pozostawić 
do ostudzenia. Woda bez 
przegotowania może być 
stosowana do codziennego 
mycia, prania odzieży, prac 
porządkowych (np. mycia 
podłóg) i spłukiwania toalet. 
Zalecenie inspektora sanitar-
nego obowiązuje do czasu 
przeprowadzenia spraw-
dzających badań i wydania 
kolejnego komunikatu.

Prace remontowe objęły 
ciąg technologiczny 
Huty Miedzi Głogów II, 

czyli Wydział Przygotowania 
Wsadu, Wydział Pieca Zawiesi-
nowego, Kocioł Odzysknicowy, 
Wydział Pieca Elektrycznego 
i Konwertorów, Wydział Pie-
ców Anodowych oraz Fabrykę 
Kwasu Siarkowego. Równolegle 
prowadzono prace remontowe, 

wynikające z przygotowania 
instalacji do kolejnej kilkulet-
niej kampanii produkcyjnej 
oraz prace inwestycyjne w celu 
przygotowania instalacji do 
coraz wyższych wymagań jako-
ściowych oraz środowiskowych.
- Prace wymagały bardzo duże-
go zaangażowania służb Huty 
Miedzi Głogów, w szczególności  
zespołów remontowych, techno-

logicznych oraz inwestycyjnych 
– mówi Rafał Pawełczak, prezes 
zarządu  KGHM Polska Miedź 
- W remoncie ciągu technolo-
gicznego HMG II uczestniczyło 
również około 800 pracowników 
firm zewnętrznych. Ze względu 
na ograniczenia czasowe oraz 
szeroki zakres zadań, załogi były 
dostępne siedem dni w tygodniu. 
Wznowienie produkcji po po-

stoju remontowym nastąpiło 8 
dni szybciej aniżeli wynikało 
z pierwotnych założeń harmo-
nogramu. Nawet kilkudniowe 
skrócenie okresu remontu, przy 
tak dużej skali przedsięwzięcia, 
jest sukcesem – dodaje prezes 
miedziowej spółki.
Do najważniejszych zadań re-
montowo-inwestycyjnych zreali-
zowanych podczas tegorocznego 
postoju można zaliczyć remont 
kapitalny pieca zawiesinowego 
z wymianą trzonu, remont średni 
kotła odzysknicowego, wymianę 
I wieży absorpcyjnej w Wydziale 
Kwasu Siarkowego. 13 czerwca br. 
rozpoczęło się wygrzewanie pieca 
zawiesinowego, a 15 czerwca br.  
wygrzewanie pieca elektrycznego. 
Natomiast 22 czerwca uruchomiono 
nową suszarnię parową koncentratu, 
która w porównaniu do poprzed-
niego węzła suszenia koncentratu, 
pozwoli na lepsze wykorzystanie 
ciepła powstającego w procesie. 
Nowa suszarnia zapewni bardziej 
stabilne prowadzenie procesu  oraz 
umożliwi obniżenie kosztów zwią-
zanych ze zużyciem  gazu.
W poniedziałek, 25 czerwca br. 
o godzinie 11:00 został podany 
koncentrat do pieca zawiesino-
wego, co ostatecznie zakończyło 
postój remontowy Huty Miedzi 
Głogów II. Obecnie trwają prace 
regulacyjne uruchomionego po 
remoncie ciągu technologicznego.

  (KGHM)

Woda zdatna do spożycia 
tylko po przegotowaniu 

Bakterie coli
w wodociągu!

Postój remontowy w Hucie
Miedzi Głogów II zakończony

Trwają prace regulacyjne uruchomionego po remoncie ciągu technologicznego

Planowane prace remontowe w Hucie Miedzi Głogów II zostały zakończone. Postój 
rozpoczął się 9 kwietnia, kiedy wyłączono podawanie koncentratu do pieca zawiesinowego 
i trwał prawie 2,5  miesiąca. 25 czerwca br. o godzinie 11:00 został podany koncentrat 
do pieca zawiesinowego, co ostatecznie zakończyło postój remontowy Huty.
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W sobotę zapowiada się świetna 
impreza w Gminie Kotla. Wójt 
zaprasza na Muzyczną Biesiadę. 

W najbliższa sobotę 7 lipca na boisku sportowym 
w Kotli odbędzie się Muzyczna Biesiada. Roz-
pocznie ją o godz. 16 występ Jerzego Garniewicza 
, solisty „Kapeli Wileńskiej i kabaretu Tey”. 
Będzie także koncert Zespołu „Lwowska Fala” 
z Ukrainy. O godz.18 rozpocznie się Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych .

Za działania na rzecz 
wspierania niezawodności 
i bezpieczeństwa 
dostaw energii 
elektrycznej Gmina 
Żukowice otrzymała 
grant inwestycyjny 
w wysokości 5 tys. zł. 

Konkurs „Samorząd Przyjazny 
Energii” miał na celu wspieranie 

współpracy pomiędzy samorzą-
dami i spółkami energetycznymi 
na rzecz poprawy niezawodności 
dostaw energii elektrycznej do 
gospodarstw domowych, przed-
siębiorstw i instytucji w Polsce. 
Zorganizowany został przez Pol-
skie Towarzystwo Przesyłu i Roz-
działu Energii Elektrycznej przy 
wsparciu Enea Operator, Energa-
-Operator, Innogy Stoen Operator, 

PGE Dystrybucja i Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych.
- Kapituła Konkursu wysoko 
oceniła prowadzone przez 
Gminę Żukowice działania na 
rzecz wspierania niezawodności 
i bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej – mówi Krzysztof 
Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.- 
Gmina Żukowice otrzymała grant 
inwestycyjny o wartości 5.000 zł. 

Na osiedlu Piastów 
Śląskich Gmina 
Miejska w Głogowie 
przygotowuje teren pod 
zabudowę budynkami 
jednorodzinnymi 
i wielorodzinnymi. 
Powstanie około 
600 mieszkań. 

Teren pokoszarowy to największy 
front prac w zakresie budownic-
twa w ramach TBS. W pierwszych 
dniach sierpnia oddany zostanie 
do zasiedlenia budynek TBS nr 
15. Ruszyła już budowa kolejnego 
budynku TBS nr 16, drugiego 
z planowanych czterech budyn-
ków. Niebawem Gmina Miejska 
Głogów rozpocznie realizowanie 
programu pod roboczym hasłem 
Piastów Śląskich 4.
- Do zagospodarowania mamy 
potężną przestrzeń. Kilkanaście 
hektarów przygotowaliśmy pod 

budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne i wielorodzinne – mówi 
Rafael Rokaszewicz Prezydent 
Miasta Głogowa. – Powstaną 
mieszkania w ramach programu 
Mieszkanie Plus, nasze budow-
nictwo komunalne i mamy także 
działki dla developerów. Około 50 
działek pod budownictwo jednoro-

dzinne w zabudowie wolnostojącej 
i szeregowej. To wszystko powsta-
nie pomiędzy ulicami Księżnej 
Mechtyldy, Książąt Żagańskich 
i Bolesława Wysokiego – dodaje 
prezydent. Na terenach przygoto-
wanych pod zabudowę na osiedlu 
Piastów Śląskich powstanie około 
600 mieszkań. 

Muzyczna
Biesiada
na boisku
w Kotli 

Samorząd
Przyjazny
Energii

Nowe tereny pod budowę jednorodzinna i wielorodzinną

Kilkanaście hektarów
do zagospodarowania

Specjaliści KGHM pracują 
nad strategicznym 
programem „Huta 
złomowa”. Dotychczas 
plany rozwoju 
legnickiej huty 
obejmowały budowę 
pieca WTR. Teraz 
zarząd Polskiej Miedzi 
planuje objąć Oddział 
szerokim programem 
inwestycyjnym.
Zespół Polskiej Miedzi odpowie-
dzialny na opracowanie Definicji 
Programu Strategicznego Huta 
Złomowa (WTZ) został powoła-
ny przez wiceprezesa ds. rozwoju 
Pana Rafała Pawełczaka w dniu 
29 marca tego roku. Spółka 
znacznie rozwinęła kompetencje 
w zakresie przerobu złomów 
miedzi. Dzięki temu możliwe 
jest utrzymanie produkcji miedzi 
oraz metali towarzyszących na 
stałym poziomie.
- Zarząd KGHM podjął decyzję 
o rozszerzeniu planu inwestycyj-
nego dla Huty Miedzi Legnica. 
Wychodzimy tym samym na-
przeciw zmianom w trendach 
rynkowych, które zdecydowanie 
chylą się ku odzyskowi metali. Są 
one zbieżne z przyjętą polityką 

surowcową oraz strategią zrów-
noważonego rozwoju KGHM. 
Naszym celem jest produkcja 
miedzi ze złomów stanowiących 
niewyczerpalne źródło wsadu, 
rozwój przetwórstwa miedzi oraz 
produkcja metali towarzyszą-
cych – mówi Rafał Pawełczak, 
prezes zarządu oraz wiceprezes 
ds. rozwoju w Spółce. - Decyzja 
o uruchomieniu Programu „Huta 
złomowa”  jest strategiczna nie 
tylko z perspektywy rozwoju 
samej huty, ale również regionu. 
Jego realizacja zmniejszy średni 
koszt produkcji miedzi katodo-
wej, zwiększając jednocześnie 
produktywność zakładu, co 
jest bardzo istotne biznesowo. 
Rozwój technologiczny wpłynie 
również korzystnie na otoczenie 
i warunki pracy.
Do opracowania podstaw Pro-
gramu zaangażowano specja-
listów oraz naukowców z firmy 
Bipromet, IMN Gliwice, CRU 
International oraz pracowników 
KGHM.
- Pracujemy nad zdefiniowaniem 
wariantów produkcyjnych, które 
uwzględnią wielkość zagospoda-
rowania koncentratów własnych  
w kontekście obecnie realizo-
wanych i przyszłych inwestycji 

w Hucie Miedzi Legnica – mówi 
Michał Topolnicki, Dyrektor 
Naczelny Huty Miedzi Legni-
ca. – Założenia dla wielkości 
instalacji do WZT oparte są na 
optymalnym wykorzystaniu 
istniejących mocy przerobowych 
i produkcji z uwzględnieniem 
przerobu wszystkich  wsadów 
własnych Huty oraz określeniu 
wolnych mocy przerobowych 
w strumieniu metalu głównego 
dla miedzi. Mamy również 
na względzie pełną utylizację 
powstających półproduktów 
i odpadów w ramach zasad 
gospodarki obiegu zamknięte-
go, a także  zagospodarowanie 
pierwiastków towarzyszących, 
czyli ołowiu i kobaltu.
Zakres Programu „Huta złomo-
wa” obejmie między innymi: 
zorganizowanie struktur po-
zyskiwania i logistyki dostaw 
złomów pod potrzeby całej Huty 
Złomowej z uwzględnieniem 
spółek z Grupy Kapitałowej, 
czy rozbudowę i uruchomienie 
Wydziału Elektrorafinacji do 
zdolności produkcyjnej 160 tys. 
ton katod/rok oraz zabudowę 
i uruchomienie instalacji pieca 
WTR do złomów wysokiej 
jakości.

W Legnicy KGHM rozszerza zakres inwestycji

Jest przyszłość
dla Huty Miedzi
Legnica

aktualności
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Zarząd KGHM Polska 
Miedź i przedstawiciele 
związków zawodowych 
28 czerwca na spotkaniu 
podpisali porozumienie 
dotyczące terminu 
wypłaty dodatkowej 
nagrody rocznej za 2017.

Zyski już wpłynęły na konta 
pracowników KGHM.
Jest porozumienie zawarte 

podczas spotkania w siedzibie 
KGHM między zarządem 
Polskiej Miedzi a związkami 
zawodowymi. Porozumienie do 
Zakładowego układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników KGHM 
Polska Miedź S.A. dotyczące 
terminu wypłaty dodatkowej na-
grody rocznej za 2017 ostatecznie 
wnosi, że wypłata pozostałej 
części dodatkowej nagrody rocz-
nej za 2017 nastąpi 29 czerwca.

W tym roku z uwagi na decyzję 
akcjonariuszy, walne zgro-
madzenie zostało przerwane. 
W rezultacie nie podjęto decyzji 
związanych m.in. kwestiami 
finansowymi, na bazie których 
KGHM wypłaca nagrodę z zysku. 
– To nie jest wina pracowników 
ani zarządu, że Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy zakończyło 
się  w taki, a nie inny sposób. 
Wyszliśmy na przeciw ocze-

kiwaniom załogi i z zarządem 
KGHM zawarliśmy porozumie-
nie, dotyczące wypłaty nagrody 
w przewidzianym normalnie ter-
minie - mówił Józef Czyczerski 
przewodniczący Sekcji Krajowej  
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ 
Solidarność.
Z dostępnych informacji informa-
cji wynika, że nagroda za ubie-
głoroczny zysk osiągnięty przez 
KGHM została już wypłacona. 

Na spotkaniu z Posłem 
i Senatorem głogowianie 
skarżą się na głogowskich 
lekarzy. Pytają, 
dlaczego świadczenia 
w ramach NFZ są 
o niższym standardzie.

W PWSZ z głogowianami 

spotkali się Poseł Wojciech 
Zubowski i Senator Dorota 
Czudowska. Głogowianie mieli 
do nich mnóstwo pytań z różnych 
dziedzin, także ze sfery ochrony 
zdrowia. Jeden z obecnych na 
spotkaniu zapytał Senator Czu-
dowską, dlaczego lekarze mimo, 
że rejestracja jest godzinowa nie 

przestrzegają wyznaczonego 
czasu. Dlaczego usługi opłacane 
przez NFZ mają inną jakość? 
- Prywatnie, gdy lekarz wyznacza 
czas wizyty to go dotrzymuje. 
Dlaczego wiec w przychodni, 
gdzie przyjmuje w ramach NFZ 
nie przestrzega godzin? – mówi 
pani Agnieszka.- Tracimy czas 

w kolejce, a przecież miało być 
lepiej. 
- Usługi w ramach NFZ mają inną 
jakość. Prywatnie lekarz inaczej 
zajmuje się pacjentem. Dlaczego 
są kolejki w przychodni, skoro 
w prywatnym gabinecie lekarz 
przyjmuje zgodnie z godziną 
ustalonej rejestracji - mówi Pan 
Henryk. 
Senator Dorota Czudowska za-
pewniła, że Rząd poczynił już 
starania, aby sytuacja w służbie 
zdrowia się zmieniła. Chociaż 
pieniądze są, brakuje lekarzy, 
dlatego też sukcesywnie zwięk-
szane są przyjęcia studentów na 
akademie medyczne. Być może 
z biegiem czasu zmianie ulegnie 
zasada zatrudnienia lekarzy - 
nie będzie można łączyć pracy 
w zakładzie publicznym z pracą 
w zakładzie prywatnym.
Ze spotkania z głogowianami 
parlamentarzyści sporządzili 
raport, który posłuży do wycią-
gnięcia odpowiednich wniosków. 

Ponad 120 tysięcy 
złotych pochłonie 
budowa strefy 
aktywności fi zycznej 
w m. Czerna, Gmina 
Żukowcach. Nowy 
plac zabaw i siłownię 
zewnętrzną dofi nansował 
Urząd Marszałkowski. 

Wójt Gminy Żukowice podpisał 
umowę na realizację zadania 
pn.”Budowa Odrzańskiej Strefy 
Aktywności w m. Czerna, Gmina 
Żukowice”. W ramach zadania 
zostanie gruntownie zmodernizo-
wany plac zabaw. Zamontowane 
na nim zostaną nowe urządzenia  
między innymi: bujak, zestaw 

zabawkowy, huśtawka wagowa 
i wahadłowa oraz piaskownica. 
Na placu zamontowane zostaną 
również ławki parkowe, kosze 

na śmieci, cały teren zostanie 
ogrodzony. - W ramach zadania 
inwestycyjnego powstanie si-
łownia zewnętrzna wyposażona 

w urządzenia typu: orbitrek, 
prasa nożna oraz atlas jedno-
stanowiskowy do wyciskania 
– mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt 
Gminy Żukowice. - Zamontowa-
ne zostaną także dwie edukacyjne 
gry terenowe dotyczące walorów 
przyrodniczych rzeki Odry i jej 
znaczenia dla ekosystemu.
Realizacja zadania jest możliwa 
między innymi dzięki pozyskanej 
dotacji z Dolnośląskiego Fundu-
szu Odrzańskiego 2018 z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 
49.000 zł. Całkowita wartość 
zadania to blisko 120.000 zł. 
Planowany termin zakończenia 
zadania lipiec 2018 rok. 

  (red)

Gminy Wiejskiej Głogów 
pomaga fi nansowo 
uczniom mieszkającym 
na terenie gminy. Na 
stypendia socjalne 
i zasiłek szkolny 
w minionym roku 
szkolnym gmina 
przekazała 15 tys. zł.

Zasiłek szkolny wypłacany 
jest jednorazowo, natomiast 
stypendium socjalne może 
uzyskać uczeń maksymalnie na 
10 miesięcy. W budżecie gminy 
zarezerwowano środki na pomoc 
edukacyjna dla uczniów, którzy 
spełniają określone warunki. 
Stypendium socjalne jest świad-
czeniem okresowym przyznawa-
nym uczniom w roku szkolnym 

na okres nie krótszy niż miesiąc 
i nie dłuższy niż 10 miesięcy. 
Natomiast zasiłek szkolny ma 
charakter jednorazowy. Przyzna-
wany jest z powodu zdarzenia 
losowego np. pożaru, ciężkiej 
choroby, powodzi. 
- Wypłacane kwoty stanowią 
zwrot poniesionych wydatków 
związanych z procesem eduka-
cyjnym , dlatego też przed końcem 
roku należy przedłożyć imienne 
faktury – mówi Joanna Gniewosz 
Wójt Gminy Wiejskiej Głogów. - 
Przy wpłacie świadczeń o cha-
rakterze pomocowym ważne jest 
kryterium dochodowe. Pomoc 
finansową z budżetu gminy może 
otrzymać uczeń jeżeli dochód na 
jednego członka w rodzinie nie 
przekracza 514 zł. 

W ramach Festiwalu im. 
Andreasa Gryphiusa 13 
lipca w piątek o godz. 
21.30 na Rynku Starego 
Miasta wystąpią aktorzy 
z Teatr Biuro Podróży 
w Poznaniu. W ich 
wykonaniu będzie 
można obejrzeć spektakl 
CARMEN FUNEBRE. 

Spektakl Carmen Funebre powstał 
w 1994 roku. Inspiracją dla tego 
przedstawienia były nasilające 
się konflikty etniczne, wybuchy 
nacjonalizmu i wojna w Bośni. 
Podczas pracy nad spektaklem 

członkowie zespołu spotkali się 
z uchodźcami z byłej Jugosławii. 
Ich relacje przyczyniły się do po-
wstania uniwersalnych metafor 
opisujących los wygnańców. 
CARMEN FUNEBRE wy-
reżyserował  Paweł Szkotak. 
Scenariusz:  Teatr Biuro Podróży. 
Muzyka: Wiki Nowikow i Teatr 
Biuro Podróży. Technika: Łu-
kasz Jata. Występują: Bartosz 
Borowski, Łukasz Kowalski, 
Justyna Paluszyńska, Jarosław 
Siejkowski, Marta Strzałko, Ra-
dek Garncarek, Piotr Wojtyniak, 
Tomasz Wrzalik.

 Zdjęcie: MOK

Są pieniądze
na edukację

CARMEN FUNEBRE
pod Ratuszem

Jest porozumienie, będą zyski

W Czernej powstanie strefa aktywności

Rekreacja i wypoczynek

Niższy standard świadczeń w ramach NFZ

Lekarze nie przestrzegają zasad

Czyczerski: Wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom załogi
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MCZ zaczyna remont Domu Hutnika

Rusza remont dawnego
klubu Planeta , w jego miejsce
powstanie przychodnia zdrowia. 
Rozpoczyna się remont Domu  Hutnika przy ul. Złotoryjskiej w Legnicy.  Dawny klub Planeta, w którym mieściła się 
dyskoteka od lipca zmieni swoje oblicze. Remont który potrwa do maja przyszłego roku zmieni budynek nie tylko 
z zewnątrz. W środku powstanie  nowa przychodnia Miedziowego Centrum Zdrowia. MCZ wyłonił wykonawcę i podpisał 
umowę na realizację projektu. Inwestycja będzie kosztowała ok. 4,5 mln zł.

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.

Od lat dawny Dom Hutni-
ka, a potem klub Planeta 
przy ulicy Złotoryjskiej 

w Legnicy niszczał. Zarząd MCZ 
postanowił zdobyć pieniądze z do-
tacji i wyremontować budynek. 
Powstanie 
w nim mała przychodnia zdrowia. 
- Rozstrzygnęliśmy przetarg i wy-
łoniliśmy wykonawcę remontu 
budynku. Obiekt odzyska swoją 
dawną świetność. Powstanie tu 
druga część przychodni, w której 
siedzibę  znajdzie administracja, 
gabinety lekarzy rodzinnych, chi-
rurgów i okulistów. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku o tej porze 
będziemy mogli tutaj spotkać 
lekarzy i pacjentów, którzy do 
nich trafią - mówi Waldemar Su-
łek, wiceprezes ds. finansowych 
Miedziowego Centrum Zdrowia.
Prace rozpoczną się 1 lipca br. 
W pierwszej kolejności rozpoczną 
się prace rozbiórkowe. - Przed  
nami duże wyzwanie. Rozpocz-
niemy od rozbiórek. Poświęcimy 
na to około 2 miesiące. Następnym 
etapem będą prace  dachowe 
i stolarka okienna, następnie 
instalacje wewnętrzne i prace 
wykończeniowe. Planujemy zre-
alizować to zadanie w terminie 
do maja przyszłego roku -   mówi 
Łukasz Kosmala z firmy Kosmala 

Electric, generalny wykonawca.
MCZ przygotowało projekt, w ra-
mach którego znalazła się również  
termomodernizacja przychodni 
lekarskiej w Lubinie. Zakończone 
sukcesem prace rozpoczęto 2 lata 
temu – Koszt realizacji prac bu-
dowlanych to kwota około 4 mln 
złotych. Wyposażenie w sprzęt 
i umeblowanie to kolejne 500 tys. 
złotych. Jeśli po drodze pojawią 
się jakieś dodatkowe wydatki, 
to powinniśmy się zamknąć 
w kwocie 5 mln zł -  informuje 

Waldemar Sułek wiceprezes 
zarządu MCZ ds. finansowych 
i dodaje. -Unijna dotacja opiewa 
na kwotę 3 mln zł, resztę pieniędzy 
wygospodarujemy we budżecie 
Miedzowego Centrum Zdrowia.
Projekt modernizacji budynku 
musiał być przygotowany 
zgodnie z wytycznymi dotyczą-
cymi zabytków. - Największą 
pracę musieliśmy włożyć w to, 
by zachować zabytkowy charakter 
obiektu. Przez wiele lat budynek 
był nieużytkowany musieliśmy 
więc odtworzyć  i znaleźć stare 
tynki oraz warstwy starych farb. 
Znaleźliśmy pierwsze kolory farb, 
zatem budynek odzyska swój 
pierwotny koloryt i zarys – wy-
jaśnia  Katarzyna Wojciechowska,  
architekt z biura „A3 wiosenne” 
Lubin, które przygotowało projekt 
budynku.
Nowa przychodnia przy Zło-
toryjskiej  to 1500 metrów 
sześciennych powierzchni, trzy 
kondygnacje z podpiwnicze-
niem, w których zaprojektowano  
pomieszczenia gospodarcze, 
magazynowe i socjalne.
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Chętnych do Deblowego 
Turnieju tenisa organizo-
wanego rokrocznie przez 

Związek Pracodawców Polska 
Miedź nie brakuje. W dziewiątej  
odsłonie tych zmagań również nie 
zabrakło chętnych.- Mamy dzisiaj 
12 par męskich i 5 żeńskich. Są 
trzy grupy w których są podzieleni 
zawodnicy. Z grup wychodzą po 
dwie pary  i później grają już 
o półfinał i finał. Spotykają się 
tu zawsze  ludzie z naszych od-
działów KGHM, ze spółek grupy 
kapitałowej Polskiej Miedzi oraz 
przedsiębiorcy z innych firm 
zrzeszeni w  związku. Jest to też 
miejsce i okazja, gdy wszyscy 
mogą ze sobą porozmawiać, 
wymieniać się swoimi doświad-
czeniami i nawiązać nowe relacje. 

Dodajmy, że to ludzie pełni pasji, 
zaangażowani, którzy uprawiają 
sport, a Związek Pracodawców 
Polska Miedź dał im szansę 
na tenisowe zmagania. Tenis 
to sport, w którym jest potrzeba 
podejmowania szybkich decyzji 
w zmieniających się warunkach, 
to rywalizacja. Na naszym turnieju 
stawiamy na etyczną rywalizację 
,  na podejmowanie kluczowych 
decyzji przy zachowaniu zasad 
etycznych - mówił w trakcie turnieju 
Rafał Szkop, manager ds. analiz, 
legislacji i współpracy międzyna-
rodowej w Związku Pracodawców 
Polska Miedź.
W zmaganiach na kortach wzięli 
udział miłośnicy tego sportu 
z wielu oddziałów KGHM i spółek 
z grupy kapitałowej.  Byli tacy, 

którzy grywają w Employers Cup co 
roku,a le też i tacy, którzy pierwszy 
raz stanęli w szranki deblowych 
zmagań. -  Uczestniczę po raz 
pierwszy, bo zaprosił mnie kolega, 
który ze stałym partnerem grał tutaj 
co roku. Ten partner odpadł, a więc 
zaproponował mnie. Skorzystałem, 
bo kolega gra dobrze i mam nadzieję 
powalczyć .Atmosfera bardzo fajna. 
Nie ma jakiejś super rywalizacji. 
Jest  sportowa walka, a to w tych 
czasach ważne i cieszę się, że tu 
jestem  – mówił  Grzegorz Cichoń, 
dyrektor ds. pracowniczych Huta 
Miedzi Głogów
Najlepszą parą wśród panów 
okazali się: Roland Chariasz 
i Mateusz Kieryk. Wśród pań 
I miejsce zdobyły Magdalena 
Urbaniak i Beata Stachowicz. 

Zagrał nawet dyrektor głogowskiej huty

Employers Cup 2018
od ZPPM
Deblowy Turniej Tenisa organizowany co roku przez 
Związek Pracodawców Polska Miedź odbył się tym razem 
po raz 9. Wzięło w nim udział kilkanaście par męskich 
i pięć kobiecych. Na lubińskich kortach walczono o puchary, 
dyplomy, cenne nagrody, ale przede wszystkim o integrację 
i aktywne spędzenie wolnego czasu. 
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Wielkie gwiazdy piłki popisują 
się przed publicznością, bo ogląda 
ich przecież cały świat. U nas 
też od jakiegoś czasu kibicujemy 
w pubach, przed telebimami lub 
rodzinnie w domu. W przedszko-
lach i szkołach dzieci w narodo-
wych barwach obchodzą Dzień 
Kibica. Świetna lekcja patrioty-
zmu, żeby tylko nasi pokazali 
klasę, by utrwalić w dzieciach 
tę chęć wspólnego świętowania. 
Po takim wydarzeniu przybywa 
entuzjastów, zapełniają się boiska 
i kluby. A jak jest na świecie? 
W wielu krajach dzieci nie mają 
butów, jakakolwiek zabawka 
pozostaje w sferze marzeń. Boso 
kopią piłkę zrobioną ze starych 
szmat, które już do niczego się 
nie nadają, bo tam nosi się odzież 
do końca. U nas takich rzeczy 
nie używa się nawet do mycia 
podłogi. A jednak reprezentacje 
tych ubogich krajów zaskakują 
poziomem i skutecznością. Co by 
się działo, gdyby młodzi chłopcy 
mieli porządne piłki i warunki do 
treningów?
Kilka lat temu w Etiopii natknę-
liśmy się na grupę chłopców 
kopiących starą kiepską piłkę. 
Zagadnęliśmy ich , panowie 
włączyli się do gry. Dzieciaki 

były szczęśliwe, popisywały 
się swoimi umiejętnościami. 
W rozmowie dowiedzieliśmy 
się, że nawet w szkole nie mają 
piłek, a bardzo chcieliby tre-
nować. Zresztą znali światowe 
gwiazdy i marzyła im się podobna 
kariera. Postanowiliśmy kupić 
im porządną piłkę. Nie mieliśmy 
z sobą wystarczającej gotówki, 
musieliśmy wybrać z bankomatu. 
Jeden z chłopców zobowiązał 
się, że przyjdzie wieczorem do 
hotelu po pieniądze i kupi piłkę. 
Stawił się o umówionej godzinie. 

Nasz pilot wcześniej sprowadził 
nas na ziemię. Według niego to 
był stary numer, dzieciaki brały 
kasę a nie kupowały piłek. Zro-
biło nam się przykro, ale daliśmy 
młodemu połowę kasy, by dogadał 
się ze sprzedawcą i przyniósł 
piłkę w dowód, że ją kupił. Tak 
zrobił, a grupa zostawiła na niej 
swoje podpisy. Pilot z uśmiechem 
stwierdził, że w ten sposób piłka 
osiągnęła większą wartość. Zepsu-
ło to nam nastrój dobrego uczynku 
i nawet chłodne piwo straciło swój 
smak.  Ale następnego dnia w tym 

samym miejscu spotkaliśmy 
chłopców uganiających się za 
naszą piłką. Panowie rozegrali 
mecz z młodymi niezmiernie 
szczęśliwymi piłkarzami, po-
zwalając się ograć, a może tylko 
tak mówili, bo poziom był wysoki. 
Widzieć tyle radości za mały gest 
spowodowany odruchem serca, to 
niesamowite przeżycie. Było nam 
wstyd, że wątpiliśmy, ale różnie 
to bywa. 
Peru charakteryzuje się tym, że 
wszędzie jest wysoko, no przy-
najmniej tak było na trasie naszej 

wędrówki. Schodziliśmy do 
Kanionu Colca, umęczeni żarem 
lejącym się z nieba i wysokością, 
która nie pozwalała normalnie 
oddychać. W pewnym momencie 
zauważyliśmy tumany kurzu 
i biegających w nim ludzi. Obok 
stały muły przywiązane do nie-
wielkich krzaków. W cieniu drzew 
siedzieli kibice zagrzewający 
swoich graczy do walki. My ledwo 
żyliśmy ze zmęczenia, wykonanie 
jakiegokolwiek szybszego ruchu 
graniczyło z cudem bo brakowało 
powietrza w płucach, a oni biegali 
za piłką bez najmniejszego wy-
siłku. Zapraszali nas do gry, ale 
my tylko na chwile usiedliśmy 
w cieniu by zregenerować siły 
i porozmawiać o piłce. O grze nie 
było mowy.
W Argentynie mieliśmy okazję 
być na słynnym stadionie w Bu-
enos Aires. Piłka nożna jest tam 
niezwykle popularna. Na każdym 
kroku spotykaliśmy plakaty, 
figury i pamiątki z Diego Ma-
radoną. Ta postać jest symbolem 
narodowym. W ubogich dziel-

nicach miasta młodzi chłopcy 
kopali mocno podniszczone piłki, 
ale w grę wkładali całe serca. 
W dużych miastach funkcjonują 
kluby sportowe opiekujące się 
przyszłymi piłkarzami. Wszyscy 
wiedzą, że jest to szansa wyrwa-
nia się nawet z najbiedniejszego 
środowiska, dlatego tak wielkie 
jest zainteresowanie tym sportem.
U nas w ostatnim czasie powstało 
wiele pięknych boisk przy szko-
łach i innych obiektach, trenują na 
nich i chłopcy, i dziewczęta. Jest to 
dobry prognostyk na przyszłość, 
która jest w ich rękach. Chcie-
libyśmy kibicować naszym do 
finału, a nie tylko w pierwszych 
rozgrywkach.

 Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Rozgrywki w Rosji rozpalają emocje . Najlepsze stroje, buty, a przed telebimami zestresowani kibice.

Być królem strzelców
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KGHM zalicza się do grona naj-
większych firm wydobywczych 
na globalnym rynku metali nieże-
laznych. Rewolucja przemysłowa 
4.0 dotarła również do Polskiej 
Miedzi. Przemysł górniczo–
hutniczy stawia coraz większe 
wyzwania, a Spółka poszukuje  
wykwalifikowanych pracowni-
ków, którzy sprostają wymaga-
niom nowoczesnego górnictwa 
i hutnictwa miedziowego.  KGHM 
umacnia swoją pozycję w branży 
i podnosi konkurencyjność po-
przez innowacje. Wprowadzane 
nowe technologie i ciągły rozwój 
podnoszą zapotrzebowanie na 
nowych, wykwalifikowanych 
pracowników. Współpraca 
KGHM ze szkolnictwem bran-
żowym to nie tylko konieczność, 
aby zabezpieczyć kapitał ludzki 
w przedsiębiorstwie, ale również 
zaangażowanie na rzecz rozwoju 
regionu i gospodarki.
KGHM od wielu lat podejmuje 
wiele inicjatyw wspierających 
branżowe szkolnictwo zawodowe. 
Przykład stanowi współpraca 
z zespołami szkół średnich z Za-
głębia Miedziowego w organizacji 
zajęć praktycznych dla około 340 
uczniów oraz praktyk zawodo-
wych, w których uczestniczy 
około 400 młodych ludzi rocznie.
- Współpraca ze szkołami bran-
żowymi, a tym samym rozwój 
wykwalifikowanej kadry to dla 
nas nie tylko konieczność, ale 

również standard. KGHM od lat 
wspiera rozwój szkolnictwa bran-
żowego. Na początku tego roku 
objęliśmy patronatem 42 klasy 
w pięciu placówkach kształcenia 
branżowego. Specjalności istotne 
z perspektywy KGHM to między 
innymi górnik, hutnik, wiertnik, 
mechanik i mechatronik – mówi 
Rafał Pawełczak, prezes zarzą-
du oraz wiceprezes ds. rozwoju 
KGHM.
Trójstronny list intencyjny został 
podpisany przez Rafała Paweł-
czaka – prezesa zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.  (Patrona), 
Monikę Gazdę - wiceprezes Mie-
dziowego Centrum Kształcenia 
Kadr Spółka z o.o. (MCKK), 
organu prowadzącego szkołę,  oraz  
Lucynę Kubis - dyrektora Zespołu 
Szkół Miedziowego Centrum 
Kształcenia Kadr w Lubinie. List 
intencyjny inicjuje oraz precyzuje 
działania, które zostaną podjęte 
przez każdą ze stron w celu pod-
niesienia jakości i efektywności 
kształcenia zawodowego zgodnie 
z potrzebami oraz kierunkami 
rozwoju KGHM.
Na kanwie podpisanego listu 
intencyjnego zarząd miedziowej 
spółki objął patronatem kolejne 
klasy w zawodach górnik eksplo-
atacji podziemnej, technik gór-
nictwa podziemnego, mechanik 
monter maszyn urządzeń, elektryk 
oraz technik elektryk w Zespole 
Szkół Miedziowego Centrum 

Kształcenia Kadr w Lubinie.  
- Jestem przekonany, że nasze 
wspólne działania stworzą solidne 
fundamenty dla rozwoju młodych 
ludzi oraz ułatwią podjęcie decyzji 
o wyborze ścieżki zawodowej. 
Zajęcia praktyczne realizowane 
w oddziałach Spółki z pewno-
ścią umożliwią zdobycie cennej 
wiedzy, jak również przybliżą 
specyfikę pracy w KGHM   - do-
daje szef Polskiej Miedzi.
W ramach patronatu, począwszy 
od roku szkolnego  2018/2019, 
KGHM zobowiązał się między 
innymi do organizacji zajęć 
praktycznych nauki zawodu, 
przygotowania uczniów do uzy-

skania wybranych uprawnień 
zawodowych przed ukończeniem 
szkoły, umożliwienia udziału 
w dodatkowych szkoleniach dla 
uczniów i nauczycieli, fundowania 
stypendiów dla wyróżniających 
się uczniów, wsparcia w modyfi-
kowaniu programów nauczania, 
udziału w spotkaniach rekruta-
cyjnych i akcjach promujących 
szkoły, doradztwa zawodowego, 
zaangażowania w szeroko ro-
zumianą promocję kształcenia 
zawodowego oraz zapewnienia 
warunków materialnych do 
realizacji praktycznej nauki za-
wodu w Oddziałach KGHM. List 
podpisano w ramach projektu pn. 

„Kompetentni w branży górniczo-
-hutniczej. KGHM – kluczowy 
partner w kształceniu zawodo-
wym”.
MCKK wraz ze szkołą uwzględ-
nią potrzeby KGHM w zakresie 
zapewnienia odpowiednio przy-
gotowanej kadry nauczycieli, wy-
posażenia pracowni i warsztatów 
w niezbędne środki oraz pomoce 
dydaktyczne, czy modyfikacji 
programów nauczania.
Zespół Szkół MCKK wykorzy-
stuje unikalną infrastrukturę 
własnego Poligonu Szkoleniowego 
w procesie kształcenia zawodo-
wego - maszyny górnicze, symu-
latory, wyrobisko szkoleniowe, 

pracownie hydrauliki siłowej, 
pneumatyki, elektroniki i inne po-
moce dydaktyczne, aby kształcić 
praktycznie i nowocześnie. Sprzęt 
oraz doświadczenie służące na co 
dzień kształceniu praktycznemu 
kadr zatrudnionych już w KGHM 
Polska Miedź S.A. zostaną wyko-
rzystane w edukacji młodzieży 
w bezpłatnych, publicznych 
szkołach, prowadzonych przez 
MCKK.
Współpraca przedsiębiorstw z pla-
cówkami edukacyjnymi to realny 
wpływ na kształcenie przyszłych 
pracowników, a także zobowią-
zanie do ciągłego podnoszenia 
jakości nauczania.

Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym.

Poszukują
wykwalifi kowanych
KGHM Polska Miedź,  Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr oraz Zespół Szkół MCKK 
wspólnie rozwijają szkolnictwo branżowe w regionie. Podpisany list intencyjny ma na celu 
dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy oraz  bieżących i przyszłych 
potrzeb  KGHM Polska Miedź S.A  oraz Grupy Kapitałowej.
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Przewoźny Wyciąg Awaryjno-Rewizyjny (PWA-R) 
w kopalniach KGHM używany jest bardzo 
rzadko, np. kiedy trzeba ewakuować ludzi 
z unieruchomionych wyciągów szybowych. 
Tym razem przydał się do prac związanych ze 
zmianą funkcji (z wdechowej na materiałowo- 
-zjazdową) szybu L-VI kopalni Lubin. 

Posłużył m.in. do: rewizji szybu, kontroli tras kablowych 
w szybie oraz kontroli pierwszego przejazdu klatki po 
jej zabudowie. W szybach L-V, L-VI i L-VII nie ma prze-
działów drabinowych. Istnieją specjalne procedury co 
do konieczności użycia w nich przewoźnego wyciągu. 
Zastosowanie przewoźnego wyciągu do celów innych niż 
akcje ratownicze wymaga wysiłku organizacyjnego. – 
Trzeba było skompletować obsługę – kierowcę, rewidenta, 
sygnalistę, elektryka dozoru oraz uzyskać zgody na przejazd 
po drogach publicznych, co przy pracach budowlanych 
na S-3 było nie lada wyzwaniem – tłumaczy Piotr Kaleta, 
nadsztygar urządzeń szybowych i wyciągowych. - Pojazd 
waży 42 tony, jest ponadgabarytowy, kierowca musi mieć 
uprawnienia na pojazd uprzywilejowany. W razie wyjazdu 
awaryjnego jedziemy jako pogotowie ratownicze – dodaje 
Józef Chmielkowski, nadsztygar urządzeń szybowych 
i wyciągowych ZG Polkowice- Sieroszowice.
PWA-R w zależności od sytuacji może pracować z własnym 
wysięgnikiem i kołem linowym lub kołem linowym na 
wieży. Na co dzień przenośny wyciąg zabezpiecza jazdę 
ludzi w szybie SG-1 i obok niego ma stałe miejsce postoju.

 Urszula Karst

Zaangażowanie KGHM 
w przygotowanie do-
brze wykształconych 

absolwentów jest doceniane 
przez studentów. Z pewnością 
zainteresuje ich kolejna edycja 
Programu Stypendialnego 
i konkursu o nagrodę Prezesa 
Zarządu KGHM Polska Miedź 
na najlepszą pracę dyplomową 
z zakresu działalności Spółki. 
Program prowadzony jest przez 
Wydział Szkoleń. Do edycji 
na rok akademicki 2018/2019 
wytypowano pięć zakresów 
tematycznych zaproponowanych 
przez pracowników KGHM. 
Bartosz Wojciechowski z depar-
tamentu energomechanicznego 
Centrali wskazał temat „Poprawa 
efektywności energetycznej 
procesów przemysłowych na 
wybranych przykładach z cią-
gu technologicznego KGHM 
Polska Miedź”. - Koszty energii 
elektrycznej bardzo mocno wpły-
wają na konkurencyjność firmy 
działającej na rynku globalnym. 
Energia stanowi znaczący ele-
ment w kosztach działalności 
przedsiębiorstw branży górni-
czej. Aby utrzymać w ryzach 
jej rosnące koszty musimy dbać 
o odpowiednio wysoki poziom 
wiedzy osób zajmujących się 
efektywnością energetyczną. Po 
realizacji pracy spodziewamy 
się nieco niższego „rachunku za 
prąd” w KGHM – tłumaczy ideę 
Wojciechowski. 
Tomasz Kostka z działu ener-

getycznego ZG Lubin za ważne 
uznał szukanie prac mających 
pomóc w analizie zasilania 
kopalń w energię elektryczną. 
Prace z tego zakresu winny słu-
żyć zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego, szczególnie 
ograniczeniu wpływu ekstremal-
nych zjawisk meteorologicznych. 
Dla Magdaleny Nosal z działu 
planowania, budżetowania 
i analiz ekonomicznych kopalni 
Rudna ważnym tematem byłby 
projekt analizy kosztów w ob-
rębie ogniw łańcucha wartości, 
identyfikujący występujące 
w ZG Rudna wąskie gardła wraz 
z planem ich ograniczenia lub 
wyeliminowania. Wyniki pracy 
powinny przynieść odpowiedzi 

na pytania dotyczące przewagi 
konkurencyjnej lub jej braku, 
a także zbudować podstawy 
strategii i nowego modelu biz-
nesowego ZG Rudna. 
W ZWRw ramach bieżącej pracy 
dział technologiczny ostatnio 
zajmował się poszukiwaniem 
rozwiązań w celu ograniczenia za-
wartości arsenu w produkowanych 
koncentratach. ZWR stale podnosi 
jakość koncentratów, więc pozbycie 
się zeń niepożądanego składnika 
jest naturalnym działaniem. Pro-
ponowany temat jest zalążkiem 
poszukiwań efektywnego rozwią-
zania do zastosowania w zakładach 
przeróbczych lub hutach KGHM 
- mówi Paweł Kurzydło, starszy 
inspektor ds. rozwoju z działu 

technologicznego. Ostatnim 
tematem jest poszukiwanie 
metody, która pozwoli zbadać 
ilości dodatków do elektrolitu 
w medium procesowym, jakim 
jest roztwór siarczanu miedzi 
w kwasie siarkowym. Temat 
zgłosił Łukasz Wietecki z wy-
działu elektrorafinacji HMG. 
– Jako kierownik wydziału 
elektrorafinacji P-7 zarządzam 
procesem technologicznym 
i pełnię nadzór nad produkcją wy-
działu. Przy mocno rozwiniętych 
procesach analitycznych brak 
w elektrorafineriach w Polsce, jak 
i na świecie, skutecznej i prostej 
metody oznaczającej dodatki do 
elektrolitu, tj. tiomocznik i klej 
kostny. Metoda umożliwiająca 
w szybki i tani sposób oznaczyć 
te dwa składniki w elektrolicie 
rafinacyjnym pozwoli na jeszcze 
głębsze zoptymalizowanie proce-
su elektrowydzielania i działania 
w kierunku ciągłego zwiększania 
jakości produkowanej miedzi 
elektrolitycznej - mówi Wietecki. 
W poprzedniej edycji programu 
stypendium przyznano studentce 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie realizującej pracę 
doktorską o badaniach geosta-
tystycznych do szacowania za-
sobów geologicznych i struktury 
zmienności pierwiastków.
Więcej informacji o programie 
na stronie www.kghm.com 
w zakładce Kariera/Studenci i ab-
solwenci/program stypendialny. 

  (red)

Nowa edycja konkursu stypendialnego w KGHM dla studentów

Zdolni poszukiwani
Kluczem do sukcesu nowoczesnej firmy jest specjalistyczna wiedza wsparta 
doświadczeniem. KGHM, doceniając twórczy potencjał młodych ludzi, wie, że ich 
pomysłowość pozwala spojrzeć na projekty strategiczne z innej perspektywy. 

Szyb L-VI
pod kontrolą
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Siedemnastego maja br. 
dzięki staraniom firmy 
Intertrans PKS S.A. za-

montowana została w należącym 
do tego przedsiębiorstwa forcie 
Stern płyta, poświęcona pamięci 
francuskiego gubernatora Głogo-
wa i komendanta miejscowego 
garnizonu, Juliena Rheinwalda. 
Odbiór konserwatorski odbył się 
dopiero 22 czerwca br. co akurat 
zbiegło się z przypadającą w tym 
dniu 208. rocznicą jego śmierci.
Przez lata ten cenny zabytek 
okresu napoleońskiego w naszym 
mieście, prostokątna płyta pia-
skowcowa o wymiarach 188 x 93 
x 15 cm. wmontowana w centrum 
wewnętrznego łuku fortu Stern, 
niszczała w taki sposób, że na 
początku 2017 roku, podjęto de-
cyzję o jej odrestaurowaniu. Były 
to już naprawdę ostatnie chwile na 
jakiekolwiek prace ratownicze, 
ponieważ destrukt płyty był 
ogromny. Dodatkowo, jej dolny 
fragment był zakryty tynkiem, 
a duże fragmenty zachlapano 
zaprawą murarską.
 - Nasze przedsiębiorstwo, jest 
właścicielem terenu na którym 
znajduje się fort Stern. Bardzo 
zależy nam na jego ratowaniu, 
czego dowodem jest choćby 
to, że zdecydowaliśmy się na 
odnowienie zabytkowej tablicy. 
Niestety tego typu działania nie 
należą ani do łatwych ani do 
niskobudżetowych a naszym 
priorytetem jest przede wszyst-
kim rozwój przedsiębiorstwa. 

Pierwszy krok względem fortu 
został jednak podjęty i zakończył 
się sukcesem – mówi Dariusz 
Stachowiak, wiceprezes Zarządu 
firmy Intertrans PKS S.A.
Trwającymi przez ponad rok 
pracami konserwatorskimi zajmo-
wała się firma „Fil Art” z Zielonej 
Góry. Jak wyglądał proces re-
konstrukcji płyty? Po demontażu 
zniszczonego piaskowca i wyko-
naniu odpowiedniej dokumentacji 
fotograficznej, następnie pobrano 
próbki do badań polichromii 
w celu poznania składu i rodzaju 
kamienia. Następnie przystąpiono 
do wzmocnienia tych partii płyty, 
które jeszcze nadawały się do 
odratowania. W dalszej kolejności 
przeprowadzono delikatne oczysz-
czanie kamienia, w taki sposób, 
aby nie uszkodzić tego, co jeszcze 
na płycie pozostało. Następnie 
przeprowadzono odsalanie oraz 
próbne uzupełnianie braków 
w liternictwie. Po odtworzeniu 
fragmentarycznym niektórych 
miejsc okazało się, że efekt tych 
prac nie byłby pełny i zado-
walający, stąd podjęto decyzję 
o rekonstrukcji całości piaskowca. 
Po przeprowadzeniu pełnych prac, 
końcowym ich efektem było 
scalanie kolorystyczne tablicy, 
ponieważ w przeszłości była ona 
parokrotnie przemalowywana. 
 - Początkowo więc miała być to 
konserwacja zachowawcza płyty, 
jednak uszkodzenia były na tyle 
znaczące, że zdecydowaliśmy się 
wraz z właścicielem na całkowite 

jej odtworzenie. Udało się znaleźć 
materiały ilustracyjne i na pod-
stawie tego, przy uzgodnieniach 
z konserwatorem zabytków 
i głogowskimi regionalistami, 
odtworzyliśmy licową powierzch-
nię płyty, początkowo tam gdzie 
była inskrypcja epitafijna – mó-
wi Tomasz Filar, konserwator, 
prowadzący prace nad płytą. – 
Niestety nie udało się znaleźć na 
tyle wiernej kopii obrazu herbu 
rodowego Rheinwalda, że nie-
możliwe stało się odtworzenie 
go na płycie. Podobnie zresztą 
było w przypadku orderu Legii 
Honorowej. Degradacja płyty była 
znaczna i te elementy zostały na 
niej tylko zaznaczone jako istnie-
jące. Stąd też decyzja dotycząca 
rekonstrukcji wyłącznie całości 
liternictwa – dodaje Filar.
Co ciekawe, prace te odkryły, 
że podczas rekonstrukcji płyty, 
przeprowadzonej najprawdopo-
dobniej na początku XX wieku, 
przemalowano niektóre litery na 
tyle, że w pewnych momentach 
treść zawarta na płycie zmieniła 
opis osoby gubernatora. W pra-
cowni w Zielonej Górze udało 
się jednak rozwikłać owe zagad-
nienie na tyle, że pozwoliło to 
na doprowadzenie liternictwa do 
stanu pierwotnego. Ciekawa jest 
również tajemnica łez zawartych 
na płycie, które znajdują się na 
niej w sposób niesymetryczny. – 
„Destrukt płyty spowodował, że 
zarówno po literach jak i łzach 
zachowały się wyłącznie drobne 

i mało widoczne ślady, ale udało 
się nam je odtworzyć a efekt tego 
jest naprawdę ciekawy” – mówi 
Filar.  Łzy smutku i żalu umiesz-
czono na wniosek zleceniodaw-
ców a łącznie jest ich sześć i są 
przyciemnione na tyle, by były 
widoczne ze znacznej odległości.
Na początku prac konserwator-
skich możliwe było odczytanie za-
ledwie kilku zachowanych liter i to 
pokazuje skalę stanu płyty. Jednak 
dzięki temu, konserwatorzy pracu-
jący nad materiałem mieli możli-
wość ich odtworzenia. Trudno dziś 
również stwierdzić, jak płyta była 
pierwotnie kolorowana. Być może 
początkowo pewne elementy były 
nawet złocone, ale podczas prac 
konserwatorskich stwierdzono, 
że wraz z ostatnim malowaniem, 
na płytę nałożono biały kolor, 
natomiast litery podbito czarną 
farbą. Pod względem trudności 
odtworzenia liter zadanie określa 
się jak ciężkie.
Co znajdziemy na tym piaskow-
cu? Na jej górze jest więc herb 
Rheinwalda z krzyżem Legii 
Honorowej w dole (obecnie 
w zarysie) a środek uzupełnia 
tekst: „Julien Charles Louis 
Rheinwald, generał francuski, 
baron Cesarstwa, Komendant 
Legii Honorowej, gubernator 
Głogowa. Był on dobrym ojcem 
i mężem, a przez swoją prawość 
i swoje człowieczeństwo zasłużył 
na szacunek mieszkańców. Zmarł 
on 22 czerwca 1810 w wieku 48 
lat.” 

Kim była postać, której poświęco-
na jest głogowska tablica? Julien 
Charles Louis Rheinwald urodził 
się 22 stycznia 1760 roku w Saint-
-Johann. Do wojska zaciągnął 
się w wieku 17 lat, a pierwszym 
jego oddziałem był pułk piechoty 
anhalckiej. Mając 31 lat, był już 
porucznikiem 3. Pułku Piechoty. 
Walczył w Korpusie Wogezów 
i Armii Renu, w której dosłużył 
się stopnia pułkownika i funkcji 
szefa sztabu lewego skrzydła całej 
armii. Generałem brygady został 
mianowany 30 marca 1799 roku, 
a wcześniej objął funkcję szefa 
sztabu gen. Augereau w Armii 
Niemiec i Armii Szwajcarii. 
Pełnił również rozmaite funkcje 
sztabowe by od 1806 roku zostać 
komendantem wojskowym kolejno 
Stuttgartu (Królestwo Wirtember-
gii), Spiry (Włochy) i Frankfurtu. 
W połowie stycznia 1807 roku 
mianowano go komendantem 
w Brzegu a dwa lata później 
przybył do Głogowa, gdzie po 
prawie 1,5 roku rządów, po ataku 
apopleksji zmarł. Co ciekawe, 
według wszelkich biogramów 
generał dożył 50 lat, a nie 48, jak 

błędnie widnieje na głogowskiej 
tablicy. Jego osoba była jedną 
z nielicznych, szanowanych przez 
głogowian dowódców garnizonu, 
a należy pamiętać, że Francuzi 
byli postrzegani w naszym mie-
ście jako okupanci. Rheinwald na 
tyle dobrze zapisał się w pamięci 
głogowian, że wmurowano ku 
jego czci w miejscu pochowania 
na terenie fortu okolicznościową 
tablicę, która następnie nie była 
nawet dewastowana.
Obecnie więc ten niezwykły 
element kamieniarski, po grun-
townym odnowieniu i wmuro-
waniu go w pierwotne miejsce, 
ponownie cieszy wszystkich 
zainteresowanych dziejami mia-
sta i przypomina o ciekawych 
dziejach Głogowa. Dodatkowo 
zamontowano nad nim daszek, 
aby ograniczyć wpływ warunków 
atmosferycznych, które do tej 
pory nie stosowały taryfy ulgo-
wej wobec tego zabytku. Warto 
dodać, że kwestie restauracji płyty 
były uzgadniane z działaczami 
Towarzystwa Ziemi Głogowskiej 
na czele z Pawłem Łachowskim.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Stan płyty jeszcze przed demontażem jej z fortu Stern 
i przed wykonaniem prac ratowniczych (Fot. DAC)

Płyta w czasach świetności, na pocz. XX wieku (z arch. TZG) Odrestaurowana płyta podczas montażu 17 maja br. (Fot. 
DAC)

Odrestaurowano płytę francuskiego gubernatora Głogowa

W forcie upamiętniono Juliena Rheinwalda
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rozrywka

Baran 
To będzie ciekawy tydzień. 
Pojawią się nęcące propozycje 
i trzeba będzie podjąć trudne 
decyzje.  Zachowaj jednak 
maksymalną ostrożność, na 
Twój błąd czyha bowiem oso-
ba z najbliższego otoczenia. 
W  kontaktach rodzinnych nie 
staraj się forsować własnego 
zdania, a unikniesz sporego-
konfliktu.

Byk
Nie denerwuj się zapowia-
danymi zmianami w pracy. 
Mars czuwa nad Tobą i na 
pewno niczego nie  stracisz, 
a może nawet zyskasz. Nie daj 
się tylko wciągnąć w żadne 
intrygi! Masz wokół siebie 
wiele  życzliwych Ci osób. 
Choć dzielą was różnice zdań, 
postaraj się podtrzymać te 
kontakty.

Bliźnięta
Przed Tobą czas niezwykle 
silnych wzruszeń i uniesień. 
Ale nie poświęcaj całej uwa-
gi sprawom  sercowym, bo 
poniesiesz straty finansowe. 
Pod koniec tygodnia mogą 
pojawić się nowe propozycje 
zawodowe. Warto się nad 
nimi zastanowić. W razie 
wątpliwości zaufaj doświad-
czeniu i intuicji.

Rak
Wpływ Neptuna wniesie spo-
ro zamieszania w Twoje życie 
osobiste. Czekają Cię intere-
sujące spotkania  towarzyskie 
i nowe znajomości. Może 
nawet spotkasz osobę, która 
na dłużej zagości w Twoim 
sercu.  Rozglądaj się zatem 
bacznie wokół siebie. Dobra 
passa zacznie się też w pracy, 
postaraj się to  wykorzystać!

Lew 
Najbliższe dni będą bardzo 
ważne w Twoim życiu, dlate-
go postaraj się maksymalnie 
skoncentrować. Od  dokona-
nych teraz wyborów wiele 
będzie zależeć w przyszłości. 
Wenus Ci sprzyja, zatem nie 
obawiaj się  ryzyka. Choć pra-
ca pochłonie Cię bez reszty, 
weekend poświęć rodzinie.

Panna
Przed Tobą okres wzmożonej 
aktywności, nowych inicja-
tyw i możliwości, których 
nie wolno Ci przeoczyć.  Na 
szczęście Słońce zapewni Ci 
przypływ potrzebnej energii 
i sprawi, że wszystkiemu po-
dołasz. W  natłoku spraw nie 
zapomnij jednak o bliskiej 
Ci osobie. Samotne Panny 
powinny natomiast uważnie  
rozejrzeć się wokół...

Waga
Opiekę Merkurego odczu-
jesz niebawem po grubości 
Twojego portfela. Wreszcie 
będziesz mógł  zrealizować 
przynajmniej kilka z odkła-
danych dotąd przedsięwzięć. 
Problemy natury osobistej 
postaraj się  odłożyć na póź-
niej. Teraz skup się na pracy, 
by nie ponieść poważnych 
strat i nie narazić się swoim-
przełożonym.

Skorpion 
Urlop odłóż na później, 
czeka Cię bowiem okres in-
tensywnej pracy. Sukces nie 
przyjdzie łatwo, ale w  końcu 
Twoja cierpliwość i wytrwa-
łość zostaną wynagrodzone. 
Postępuj jednak ostrożnie 
i unikaj wygłaszania pochop-
nych sądów. Nieprzychylni 
tylko czekają na Twój błąd.

Strzelec
Nie martw się niedawnymi 
niepowodzeniami zawodo-
wymi. Jowisz Ci sprzyja, 
a Neptun wzmaga intuicję, z  
powodzeniem zatem nadro-
bisz zaniedbania i odzyskasz 
zaufanie współpracowników. 
W sprawach osobistych kieruj 
się rozsądkiem, dla błahego 
flirtu nie warto burzyć tego, 
co budowałeś wytrwale od  
dawna.

Koziorożec 
Nadszedł czas podejmowania 
ważnych decyzji w sferze za-
wodowej. Jeśli nosisz się z za-
miarem podjęcia  działalności 
na własny rachunek, to teraz 
jest najlepszy moment, aby 
ją rozpocząć. Wenus czuwa 
nad  Tobą, więc niepokoje 
i rozterki sercowe niebawem 
rozwieją się.

Wodnik 
Na razie wstrzymaj się 
z podejmowaniem ważnych 
zawodowych decyzji. Nie 
jest to najlepszy moment 
na  zmiany. Najrozsądniej 
będzie pozostawić sprawy 
służbowe własnemu biegowi. 
Już w niedzielę niekorzystny 
dotąd układ planet zmieni się 
i wówczas nadrobisz wszyst-
ko z nawiązką.

Ryby 
Czeka Cię pracowity tydzień. 
To za sprawą Jowisza spadnie 
na Ciebie mnóstwo nieoczeki-
wanych zadań. Nawał pracy 
sprawi, że zaniedbasz nieco 
sprawy osobiste. Uważaj  
jednak, Wenus i Mars, które 
czuwały dotąd nad Twoim 
związkiem z bliską osobą, 
teraz wypuszczą Was  spod 
swoich skrzydeł...

horoskop

Podsłuchane pod znakiem.... Stop odkrywce już było, stop partiom politycznym 
też było, to może teraz przed wyborami dla jaj zrobimy stop bezpartyjnym?

Chcecie to wierzcie...


