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Komunikacja Miejska sp. z o.o. 

w Głogowie wystąpiła do Urzędu 

Marszałkowskiego we Wrocławiu z prośbą 

o przyznanie 14,5 mln zł  dofinansowania 

zakup nowego taboru oraz wykonania 

kilku inwestycji dla KM w mieście.

Hybrydy 
czekają na 
pieniądze

str. 6

To miejsce na reklamę
kosztuje 90 zł netto

cena z rabatem

zadzwoń: 603 122 338
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SKUP & SPRZEDAŻ

drewno kominkowe, opał, gazy techniczne
i materiały budowlane, tel. 76 835 76 13

SPÓŁDZIELNIA PRACY
HANDLOWO- PRODUKCYJNA

W GŁOGOWIE

Rolniczy Dom Towarowy 
Al. Wolności 70, tel. 76 835 76 22

• Sprzęt AGD, meble, art. elektryczne
tel. 76 835 76 20

• Art. chemiczne, farby, żaluzje, zabawki
tel. 76 835 76 21

• Art. instalacyjne
tel. 76 835 76 17

• Pasmanteria
tel. 76 835 76 18

Pozycja spółki KGHM 
Polska Miedź zostanie 
wzmocniona. Akcje 
z pakietu Skarbu 
Państwa będą nie 
do ruszenia. 

Poseł na Sejm RP Wojciech 
Zubowski złożył poprawkę 
w sprawie sprzedaży akcji 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Sejm i Senat pozytywnie 
zaopiniowały zaproponowa-
ne zmiany.
– Po wejściu w życie popraw-

ki nie będzie możliwości 
sprzedaży akcji KGHM Polska 
Miedź S.A. znajdujących się 
w pakiecie, którym dysponuje 
Skarb Państwa – wyjaśnia 
Wojciech Zubowski. –  To, 
po wpisaniu KGHM-u na listę 
spółek zabezpieczonych 
przed wrogim przejęciem, 
kolejny krok mający na celu 
wzmocnienie pozycji spółki.
Poseł zapewnia, że nadal bę-
dzie zabiegał o wprowadzenia 
zmian w tzw. podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin.

Akcje KGHM zabezpieczone

W poniedziałkowy poranek 
głogowscy strażacy 
zostali zadysponowani do 
wypadku na skrzyżowaniu 
ulicy Budowlanych 
z Daszyńskiego. Chwila 
nieuwagi doprowadziła 
do zderzenia na 
skrzyżowaniu.

Około godziny 10:30 (2.01) 
na doszło do zderzenia mini 

z renault. Niewielkie opady 
śniegu oraz chwila nieuwagi 
doprowadziły do zderzenia. 
Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Sprawca został uka-
rany mandatem. Na miejscu 
jako pierwsi pojawili się 
strażacy którzy zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia odpięli 
akumulator oraz zneutrali-
zowali wycieki. 

 �PM

Seria zdarzeń 
drogowych na drogach 
naszego powiatu. Tylko 
23 grudnia doszło do 
kilkunastu drobnych 
oraz dwóch poważnych 
zdarzeń drogowych.

Panowały trudne warunki 
miejscami drogi były oblo-
dzone.
Do tego zdarzenia doszło tuż 

przed godziną 17 (23.12) na 
skrzyżowaniu ulicy Legnickiej 
z Piłsudskiego. Zderzyły się 
volvo oraz ford. Kierująca 
fordem jadąc od strony Jerz-
manowej w stronę miasta wje-
chała na czerwonym świetle na 
skrzyżowanie i uderzyła w bok 
volvo. Kierujący volvo z po-
wierzchownym urazem głowy 
został zabrany do szpitala.

 � (PM)

Kierowca audi wpadł 
w poślizg. W Kluczach 
wyleciał z drogi, uderzył 
w słup energetyczny 
i pozbawił całą wieś 
energii elektrycznej.

Słup pękł w dwóch miejscach 
i urwała się jedna z napowietrz-
nych linii przebiegających przez 
wieś. Kierowca po zderzeniu 

ze słupem jak gdyby nigdy nic 
odjechał. Naprawa uszkodzeń 
spowodowała wyłączenie zasi-
lania w całej miejscowości na 
ponad pół godziny. Służby ener-
getyczne nie miały wątpliwości, 
że słup nadaje się do wymiany. Po 
kierowcy i samochodzie została 
jedynie zbita szyba oraz fragmen-
ty karoserii. Do zdarzenia doszło 
w czwartek 5 stycznia.

Kolizja Budowlanych –
 – Daszyńskiego

Kolizja Legnicka –
 – Piłsudskiego

Wieś bez prądu,
kierowca uciekł
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Handlowcy przy ul. 
Lompy w Głogowie 
chcą ograniczenia 
postoju na parkingach 
przy pawilonach. 

Radny Miejski Krzysztof Sarzyń-
ski w imieniu handlowców z pa-
wilonów przy ul. Lompy poprosił  
władze miasta o wprowadzenie 
ograniczenia czasu postoju na 
parkingach przy ulicy.  

- Parking jest potrzebny dla han-
dlowców i kupujących - mówił 
Krzysztof Sarzyński, Radny Rady 
Miasta Głogowa.  –Przed pawilo-
nami zawsze jest dużo samocho-
dów, niekoniecznie  dowożących 
towar czy kupujących.  
Radny zasugerował, iż handlowcy 
z pawilonów przy ul. Lompy tracą 
utargi, ponieważ zmotoryzowany 
klient odjeżdża gdy nie ma miejsca 
na parkingu. Krzysztof  Sarzyń-
ski zaproponowali, aby w dni 
powszednie od poniedziałku do 
piątku  ograniczyć czas postoju  
do 1 godziny. 

 �Zdjęcie: ANJA 

Jedna z najważniejszych 
ulic Głogowa, aleja 
Wolności doczeka 
się remontu. Nowa 
nawierzchnia będzie 
z ...kostki. 

Od wielu lat urzędnicy zapewniają 
o potrzebnie remontu alei Wolności. 
Historyczna droga, przebiegająca 
przez centrum miasta wyłożona 
jest kostką. Konserwator zabytków 
obstaje przy zachowaniu obecnej 
nawierzchni. Mieszkańcy bloków 
chcieliby zmiany, ponieważ nocą 
ruch samochodowy zakłóca ciszę 
i spokojny sen.
- Aleja Wolności zachowała swój 
charakter. Kostka zostanie zdjęta i   
ponownie ułożona na nowej podbu-
dowie - mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa.-   Nowa 

nawierzchnia poprawi komfort użyt-
kowania. Planujemy także nowe 
nasadzenia. Będzie to ładny zakątek 
miasta.
Gmina Miejska w Głogowie nie 
otrzymała zgody na zmianę na-
wierzchni alei Wolności. Zacho-
wana zostanie jej historyczna kostka. 
Remontem objęty zostanie także 
ciąg pieszy. Nasadzenia wzdłuż 
drogi będą wymienione. Stare 
lipy, obumierające, o zniszczonych 

pniach zostaną usunięte a ich miejsce 
zajmą platany. Starostwo Powiatowe 
w Głogowie dofinansuje remont alei, 
ponieważ jest to droga powiatowa.
- W budżecie zabezpieczyliśmy środ-
ki na remont alei Wolności – mówi 
Jeremi Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego. - Jest to 
bardzo ważna ulica. Na jej remont 
przez 4 lata przekazywać będziemy 
po 50 tys. zł.

 �Zdjęcie: ANJA

Kostka na alei Wolności
do remontu

Będzie ciszej

Radni wstawiają się za mieszkańcami

Ograniczenia w postoju

Już w najbliższym 
czasie dostępne 
będą do nabycia 
nowe wydawnictwa 
Towarzystwa Ziemi 
Głogowskiej. Dziś 
prezentujemy Państwu 
dwie publikacje, które 
dotyczą militarnych 
dziejów naszego miasta:

- Gottlob Siegfried Dietrich, 
„Losy Głogowa podczas oku-
pacji francuskiej 1806-1814”
Pisane „na gorąco” wspomnienia 
głogowskiego lekarza, wyda-
ne w 1815 roku w Głogowie. 
Książka przetłumaczona przez 
Antoniego Boka i opatrzona 
Posłowiem prof. dr hab. Je-
rzego Maronia z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ukazuje się 
jako VII tom serii GLOGOVIA 
MILITARIS.

Autor – dr Gottlob Siegfried 
Dietrich był wybitnym gło-
gowianinem, lekarzem prak-
tykiem, aktywnym w życiu 
społecznym. Był również 
człowiekiem o wszechstronnych 
zainteresowaniach i kontaktach, 
które wykorzystał też w prezen-
towanym dziele.
Wydawca zapowiada „Losy 
Głogowa” tak: Książka, którą 
przedstawiamy czytelnikowi, 
jest „historią w historii”: zapi-
sem wydarzeń i opisem sytuacji, 
jaka przydarzyła się Głogowowi 
i jego ludności w burzliwych 
czasach początku XIX wieku. 
Oto wojna przerywa nagle 
i w brutalny sposób codzienne 
bytowanie miasta, które na swoje 
nieszczęście jest twierdzą. Zagar-
nia życie jego społeczności na 
ponad siedem okupacyjnych lat. 
Ostatni  rok jest czasem mobiliza-

cji, oblężenia, walk i nadziei. To 
sytuacja dramatyczna i niszcząca 
życie – jak prawie każda okupacja. 
Z takiego też punktu widzenia 
opisuje ją świadek.
- Drugą nową publikacją, którą 
przedstawiamy jest „Twierdza 
Głogów. Przewodnik” autorstwa 
Wiesława Maciuszczaka. Nie-
wielka, acz przydatna, broszura 
o objętości 36 stron, formatu 
16x23 cm. Tekst trójjęzyczny 
(polski, angielski, niemiecki). 
Przewodnik ilustrowany jest 
współczesnymi i archiwalnymi 
zdjęciami oraz zaopatrzony 
w czytelne, kolorowe plany. 
Dla odwiedzających Głogów 
podano przydatne adresy oraz 
wykaz stałych imprez, podczas 
których udostępniane są wnętrza 
obiektów. Redakcja i konsultacja: 
Antoni Bok i Ireneusz Dominiak.

 � Dariusz Czaja - wiceprezes TZG

Ciekawostki historyczne 
Głogowa
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2 stycznia ruszyła 
druga edycja 

ogólnopolskiego 
programu Tesco 
i Fundacji Tesco 

Dzieciom „Decydujesz, 
pomagamy”, mającego 

na celu wsparcie 
lokalnych projektów 

społecznych. 
Organizacje z Dolnego 

Śląska otrzymają 
w sumie 12 grantów 
o łącznej wartości 
60 000 zł. O tym, 

które pomysły zostaną 
dofinansowane, 
zdecydują sami 

mieszkańcy 
naszego regionu. 

Program „Decydujesz, 
pomagamy” wspiera 
lokalne organizacje oraz 
mieszkańców, którzy chcą 
zmienić na lepsze swoje 
najbliższe otoczenie i zrobić 
coś dobrego dla lokalnej 
społeczności. By mieć pew-
ność, że program adresuje 
lokalne potrzeby, Polska 
została podzielona na 145 
mikroregionów – w każdym 

z nich najlepsza inicjatywa 
zdobędzie grant w wysoko-
ści 5000 zł.
Udział w programie mogą 
wziąć zarówno lokalne 
organizacje pozarządowe, 
jak i spółdzielnie socjalne 
oraz grupy nieformalne. 
Wystarczy wypełnić for-
mularz na stronie www.
tesco.pl/pomagamy, krótko 
opisać swój pomysł i wy-

słać w terminie od 2 do 
31 stycznia 2017 r. O tym, 
który projekt ostatecznie 
otrzyma dofinansowanie, 
zadecydują klienci Tesco 
w otwartym głosowaniu, 
które rozpocznie się w mar-
cu 2017 r.

Pomoc w punkt
Pierwsza edycja programu 
„Decydujesz, pomagamy” 
odbyła się w 2016 r. Dzięki 
przekazanym grantom zre-
alizowano aż 160 lokalnych 
inicjatyw wspierających 
promocję zdrowego stylu 
życia, edukację, rozwój 
kompetencji, ochronę 
środowiska, rewitalizację 
miejsca zamieszkania 
i in. W ramach programu 
powstawały m.in. lokalne 
siłownie na świeżym powie-
trzu, ogrody terapeutyczne, 
organizowano warsztaty 

żywieniowe, pikniki integra-
cyjne, warsztaty teatralne, 
muzyczne, plastyczne, a na-
wet letnie kina plenerowe.
W pierwszej edycji progra-
mu mieszkańcy Dolnego Ślą-
ska wybrali 13 organizacji, 
do których trafiło w sumie 
65 000 zł. Zwycięskie orga-
nizacje mogły realizować 
projekty do końca grudnia 
2016 r. Ich efekty przerosły 
najśmielsze oczekiwania 
organizatora, nie tylko ze 
względu na aktywizację 
mieszkańców, ale również 
różnorodność i innowa-
cyjność zrealizowanych 
projektów. Jednym z nich 
było zorganizowanie tur-
nieju dla mieszkańców 
Polkowic w ramach pro-
jektu Bądź aktywny - Zo-
stań „Mega Piłkarzykiem”. 
Dzięki inicjatywie Fundacji 
Eudajmonia i grantowi 
uzyskanemu w programie 

„Decydujesz, pomagamy” 
odbyły się trzy spotkania, 
podczas których miesz-
kańcy rozgrywali mecze na 
specjalnej platformie do 
Mega Piłkarzyków. Przed-
sięwzięcie przyczyniło się 
do zwiększenia aktywności 
fizycznej mieszkańców oraz 
integracji sąsiedzkiej i wie-
lopokoleniowej, a także 
miało wpływ na poprawę 
stanu zdrowia mieszkańców. 
Więcej informacji o pro-
gramie „Decydujesz, po-
magamy” można znaleźć 
na stronie internetowej: 
www.tesco.pl/pomagamy. 
W przypadku pytań do-
tyczących zgłoszenia do 
programu można kontak-
tować się  z biurem pro-
gramu - Pracownią Badań 
i Innowacji Społecznych 
Stocznia: tel. 22 100 55 
93, e-mail: pomagamy@
stocznia.org.pl

60 000 zł na realizację społecznych inicjatyw dla województwa dolnośląskiego

Nowa edycja – „Decydujesz - pomagamy”

Uczniowie z Gimnazjum 
Gminnego w Kotli najlepsi 
w turnieju tenisa stołowego. 
Dziewczęta i chłopcy zajęli 
I miejsce.
W  Gimnazjum Gminnym  im. 
Zagłębia Miedziowego w Kotli 
odbył się turniej tenisa sto-
łowego rejonu głogowskiego 
szkół gimnazjalnych. W turnieju 

wystąpiły drużyny dziewcząt 
i chłopców. Po rozegranych 
meczach, które toczyły się do 
trzech wygranych gier: dwóch 
singli i gry deblowej obydwie 
nasze drużyny okazały się naj-
lepsze w całym turnieju.
W kategorii dziewcząt : I miej-
sce - Gimnazjum w Kotli, II 
miejsce - Gimnazjum z Białołęki, 

III miejsce - Gimnazjum z Jerz-
manowej. Kategoria chłopców: 
I miejsce Gimnazjum z Kotli, II 
miejsce - Gimnazjum z Biało-
łęki, III miejsce - Gimnazjum 
z Jerzmanowej.
Po dwie najlepsze drużyny w ka-
tegorii dziewcząt i chłopców 
zagrają w Finale Mistrzostw Po-
wiatu Głogowskiego.  Opiekuna-

mi drużyn oraz organizatorami 
turnieju są : Aleksandra Twardy 
i Wiesław Sobolewski.

 �Zdjęcie: Gmina Wiejska w Kotli

Warsztaty makrobiotyczne, 
florystyczne zajęcia na basenie, 
ćwiczenia usprawniające kręgo-
słup. Seniorzy z Głogowa  dbają 
o swoją kondycję. 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
a Jutro? przy Domu nad Strumy-
kiem organizuje wiele zajęć dla 
seniorów w różnym wieku. Emery-
ci chętnie korzystają z gimnastyki, 
spacerów i innych atrakcji. Lubią 
także zajęcia na basenie. Potrafią 
przygotować potrawy zgodnie 
ze swoim zapotrzebowaniem na 
składniki odżywcze i energię. Po-
znali zasady  asertywności.  Senio-

rzy bardzo umiejętnie przy pomocy 
specjalistów zadbali o utrzymanie 
swojego ciała w dobrej formie. 
Te wszystkie zajęcia odbywały 
się w ramach projektu „Piękni 
wiekowo aktywni życiowo”, który 
skierowany był do 40 osób powyżej 
60. roku życia.
- Głównym celem programu to  
poprawa jakości i poziomu życia 
osób starszych - mówi Izabela 
Irasiak, ze Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie a Jutro?.- Projekt ten 
skierowany został także do osób 
niepełnosprawnych.  
Seniorzy w małych grupach brali 

udział w warsztatach makrobio-
tycznych, świadomy konsument, 
florystycznych, aqua senior i zdro-
wy kręgosłup. 
- Jestem bardzo zadowolona z za-
jęć.  Wzięłam udział we wszystkich 
propozycjach – mówi Pani Jadwi-

ga. – Jestem już zaawansowaną 
emerytką, ale lubię żyć aktywnie. 
Projekt otrzymał dofinansowanie 
z Gminy Miejskiej w Głogowie 
oraz ze środków Programu Rzą-
dowego na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020.
W ramach otrzymanych dotacji 
wszystkim uczestnikom zakupione 
zostały potrzebne materiały, na-
rzędzia, odzież, literatura i inne 
niezbędne oraz wysokiej jakości 
produkty. 

 �Zdjęcie: Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie a jutro? 

tel: 882 106 814

r e k l a m a

Piękni wiekowo, aktywni życiowo 

Asertywni seniorzy z Głogowa 

Zagrają w finale
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Do końca listopada KGHM wpłacił do budże-
tu państwa 1,14 mld zł podatku od kopalin. 
Najprawdopodobniej roczna kwota podatku 
będzie mniejsza o około 300 mln zł niż 
zakładano to w budżecie państwa. 
Dodajmy, że tylko w listopadzie miedziowa 
spółka odprowadziła ponad 108 mln zł 
podatku od kopalin co dawało 74,5 proc. 
rocznego planu.
W ubiegłorocznym budżecie kraju przycho-
dy z tytułu podatku od kopalin planowano 
na poziomie 1.5 mld. zł. 

 � (inf)

Mniej podatku
za kopaliny
w 2016 roku

Wiaty dla pasażerów i dla 
rowerów, nowe tablice na przy-
stankach autobusowych i cztery 
dodatkowe autobusy będą zaku-
pione ze środków unijnych. 
Komunikacja Miejska sp. z o.o. 
w Głogowie wystąpiła do Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu 
z prośbą o przyznanie 14,5 mln zł  
dofinansowania zakup nowego 
taboru oraz wykonania kilku 
inwestycji dla KM w mieście.
- Pozytywnie przeszliśmy wstęp-
ną weryfikację. Do końca roku 
wniosek miał być rozpatrzony. 

Czekamy. Jeżeli dostaniemy środ-
ki to wykorzystamy je na zakup 
czterech nowych autobusów oraz 
zrefinansujemy już zakupione 
cztery -  wyjaśnia Piotr Miselis, 
Prezes Zarządu Spółki Komuni-
kacja Miejska w Głogowie.
We wniosku do Urzędu Mar-
szałkowskiego o środki unijne 
spółka ujęła zakup 8 autobusów, 
w tym 2 autobusy z napędem hy-
brydowym.W związku z tym, iż 
komunikacja podpisała już umowę 
na dostawę czterech z własnego 
budżetu, w przypadku otrzymania 

dotacji koszt zakupu w 65 % zosta-
nie pokryty ze środków unijnych. 
Gdy firma otrzyma dotację wów-
czas planuje także kilka inwestycji 
na terenie miasta, między innymi, 
na Placu 1000-lecia postawione 
zostaną dwie nowe wiaty dla pa-
sażerów i jedna dla rowerów. Na 
pięciu przystankach autobusowych 
zamontowane zostaną nowe tablice 
informacyjne. Zakupiony zostanie 
także system zarządzania ruchem. 
ITS wykorzystywany będzie przez 
kierowców autobusów, ma na 
celu większe upłynnienie ruchu 

autobusów na ulicach Głogowa,  
poprzez zminimalizowanie czasu 
ich postoju na skrzyżowaniach.
- System ITS poprzez zamontowane 
detektory wykrywa na drodze poru-
szający się autobus KM wyposażony 
w ten system i wówczas szybciej 
włączy się dla niego zielone światło 
i autobus będzie mógł płynnie dalej 
jechać – wyjaśnia Piotr Miselis. - 
Gdy dostaniemy środki z Unii na 
zakup 8 autobusów, zlikwidujemy 
osiem naszych najstarszych po-
jazdów. Takie są warunki udziału 
w konkursie na środki z UE. Mamy 

wysłużone Jelcze z końcówki lat 80 
i 90 tych, i te w pierwszej kolejności 
pójdą w „odstawkę”.
Stan taboru się nie zmieni. Nadal 
po Głogowie będzie kursowało 
37 autobusów, z tym, że będą naj-

nowszej  IV generacji.  Obecnie 
zakupiono autobusy z silnikiem 
diesla. Z dotacji planuje się zakupić 
dwa  autokary z silnikiem spalino-
wym i dwa hybrydowe. 

 � fot. ANJA

Nowe autobusy w Głogowie

Hybrydy czekają na pieniądze

Gimnazjaliści spotkali się 
z autorką książek dla dzieci 
i młodzieży.  Dowiedzieli 
się jak powstaje książka od 
pomysły aż po ilustrację. 

Biblioteka Publiczna przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli gościła 
znaną pisarkę Barbarę Kosmowską. Autorka 
książek dla dzieci i młodzieży odpowiadała 
na nurtujące młodzież pytania. Pisarka opo-
wiadała o swoim życiu, rodzinie i sukcesach 
zawodowych. Przytoczyła kilka anegdot 
z życia zawodowego i prywatnego. 

- Spotkanie upłynęło w wyjątkowo miłej 
atmosferze. Na zakończenie autorka 
rozdawała autografy, podpisywała swoje 
książki– mówi Kamila Suchocka-Szper-
lik z Urzędu Gminy w Kotli. 
Kilka powieści tej autorki  wygrało 
prestiżowe konkursy literackie. „Bu-
ba” zdobyła nagrodę główną w ogól-
nopolskim konkursie na powieść dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem Uwierz 
w siłę wyobraźni, a „Pozłacana rybka” 
otrzymała tytuł Książki Roku 2007 
oraz została nagrodzona w Konkursie 
Literackim im. Astrid Lindgren.

Pierwsza powieść dla dorosłych „Głodna 
kotka” została wydana w 2000 r. Później 
ukazały się: „Teren prywatny”, „Prowin-
cja”, „Gobelin”  i inne. Napisała również 

kilka powieści dla dzieci i młodzieży: 
„Buba”, „Pozłacana rybka”, „Dziew-
czynka z parku”czy najnowsza „Tru”.  

 �Zdjęcie: Urząd Gminy Kotla 

Pisarka spotkała się z czytelnikami

Książka z autografem
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Będę biegał, rzucę palenie, schud-
nę, zaoszczędzę pieniądze – to 
częste postanowienia  noworoczne, 
jakie wypowiadamy kończąc stary 
rok. Niestety większość z nich zo-
staje tylko w sferze słów. Bywają 
i tacy, którzy bezwzględnie dążą 
do osiągnięcia celu, robiąc sobie 
nierzadko krzywdę. Co zatem 
uczynić, by spełnić tak zwane 
postanowienie noworoczne, ale 
bez uszczerbku na zdrowiu?
Najczęstszą obietnicą składaną 
sobie zarówno przez kobiety, jak 
i przez mężczyzn jest to o zrzuceniu 
zbędnych kilogramów. Cel jest 
bardzo dobry pod warunkiem, że 
jest realizowany z rozsądkiem. - 
Trzeba pamiętać, by nie stawiać 
sobie takich wymagań i założeń, 
które nie są dla nas do spełnienia. 
Poszczególne kroki powinny być 
realne do wypełnienia. Trzeba 
zacząć od wprowadzenia ruchu 
w nasze życie. Na początek roz-
sądnym rozwiązaniem będzie 30 
minut spacerów dziennie. Można 
nawet wysiąść przystanek wcze-
śniej z autobusu i przejść się do 
domu pieszo. Nawet do sklepu 

na zakupy zamiast jechać autem 
można iść.  Istotne też jest posta-
nowienie, by zacząć odżywiać 
się regularnie z udziałem dużej 
ilości warzyw. Trzeba włączyć do  
żywienia produkty zbożowe, ale 
pełnoziarniste. Trzeba ograniczyć 
spożycie tłuszczu. Zamienić na 
przykład batonika na na jabłko. 
Co do aktywności fizycznej, to 
trzeba znaleźć taką formę ruchu, 
którą będziemy na pewno reali-
zować. Bo po co zakładać, że na 
przykład będę w tym roku jeździła 
na nartach, skoro jest to niemal 
niemożliwe? Niech to zatem będzie 
joga, godzina aktywności w zaci-
szu domowym, rower lub jak kto 
woli ćwiczenia w grupie. Jednym 
słowem – trzeba dopasować do 
siebie coś, co będzie realne do 
wykonania, będzie i sprawiało 
przyjemność - mówi Alicja Soko-
łowska, specjalista ds. żywienia w  
MCZ w Lubinie.
Ograniczenie słodyczy to duże 
wyzwanie, ale nie jest niemożliwe. 
- Nie mówimy o czymś takim, 
jak kategoryczny zakaz. Jeśli 
ktoś lubi, to taki krok może się 

nie udać. Warto w takiej sytuacji 
powiedzieć sobie „ograniczam 
słodycze”, czyli planujemy sobie 
dwa razy w tygodniu na przykład 
jakąś porcję ciasta do ulubionej 
kawy. Wtedy odbywa się to bez 
żadnych wyrzutów sumienia – 
podkreśla Alicja Sokołowska. 
Trzeba zatem zacząć od pewnego 
rygoru, ale nie skrajności. Odchu-
dzanie się warto przeprowadzać 
pod kontrolą lekarza. - Pomóc 
może zarówno lekarz, jak i specja-

lista dietetyk. Zrzucanie zbędnych 
kilogramów to nie tylko rady, 
jakie się dostaje, bo takich porad 
pełno w książkach, czasopismach, 
mediach  i internecie. Nasze społe-
czeństwo jest dość wyedukowane 
i wie, co szkodzi, a co powinno się 
robić, by nie mieć nadwagi. Wizyta 
u lekarza lub dietetyka to motywa-
cja z zewnątrz. Badanie na anali-
zatorze też może być przydatne. 
Można wtedy zobaczyć skład ciała 
i zrozumieć, gdzie są największe 

problemy, gdzie pokłady tkanki 
tłuszczowej są zgromadzone. Może 
wtedy łatwiej będzie dopasować 
rodzaj aktywności fizycznej. To 
może nam podpowiedzieć gdzie 
zbudować najwięcej masy mię-
śniowej. Kiedy wiadomo, że na 
przykład za miesiąc mamy wizytę 
u lekarza czy dietetyka i będziemy 
mieli „rozliczyć się” ze swoich 
osiągnięć, to mobilizacja jest na 
pewno większa – dodaje na koniec 
Alicja Sokołowska, która w przy-

chodni MCZ w Lubinie na co dzień 
kontroluje swoich pacjentów na 
analizatorze składu ciała. 
Życzymy zatem wszystkim 
tym, którzy coś postanowili 
wytrwałości. Wszystkie zmiany 
w życiu wprowadzane stopniowo, 
nie tylko zrzucanie zbędnych 
kilogramów, dopasowane do 
własnych możliwości mają szan-
sę powodzenia, jeśli są realne 
i poparte odpowiednią chęcią 
z domieszką motywacji. 

Postanowienia noworoczne tak, ale nie za wszelką cenę

Od nowego roku zmiany?
Róbmy to z głową

Rokrocznie wielu z nas mówi o  tak zwanych postanowieniach noworocznych typu: od 
stycznia będę... , od nowego roku skończę z ...., rzucę palenie, schudnę, pojadę w podróż, 
zmienię pracę i wiele jeszcze innych. Bywa, że już w połowie stycznia niektórzy nie 
pamiętają co sobie sami obiecali, ale są też i tacy, którzy za wszelką cenę dążą do 
osiągnięcia celu, czasami nawet zbyt bezwzględnie. Specjaliści radzą – róbmy wszystko 
z rozsądkiem i w miarę własnych możliwości, a powinno się udać. 
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Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Dwa samorządy gmina i po-
wiat złożą się na nowy chodnik 
w Grochowicach. Mieszkańcy 
osiągnęli swój cel. 
Ponad 100 tysięcy złotych wynie-
sie inwestycja jaka zaplanowały 
wykonać Powiat Głogowski i Gmi-
na Kotla. Latem podczas wizji 
lokalnej ustalono z projektantem 
zakres prac. W związku z tym, iż 
w Grochowicach chodnika nie 
było powstanie on od podstaw.  
Przygotowane zostaną  zjazdy 
a teren wzdłuż chodnika będzie 
zagospodarowany. Aby było nie 
tylko bezpiecznie dla pieszych ale 

i cieszyło oko. O wybudowanie 
chodnika zabiegali mieszkańcy.  
Przy poparciu i dużym zaangażo-
waniu Jana Baranieckiego, Rad-
nego Rady Powiatu Głogowskiego 
udało się osiągnąć cel.
- Na zebraniach wiejskich i radach 
gmin mieszkańcy wnioskowali 
o chodnik – mówi Jan Baraniecki. 
– Latem na Stachuriadę a jesienią 
na grzyby do pobliskich lasów 
przyjeżdża dużo ludzi. Ruch jest 
duży, jezdnia nie jest szeroka 
a chodnika nie było. Ruch pieszych 
odbywał się po jezdni. Nie było to 
bezpieczne. 

Starostwo Powiatowe w Głogowie 
ma już zarezerwowane na ten cel 
pieniądze w budżecie.  Po wyłonie-
niu wykonawcy w drodze przetargu 
będzie można przystąpić do prac. 
- Inwestycja ta poprawi bezpie-

czeństwo pieszych – mówi Jeremi 
Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego. – Jest to 
potrzebna inwestycja dlatego też 
w naszym budżecie są na to środki. 

 �Zdjęcie: Jan Baraniecki

Samorządy złożą się  na budowę chodnika

głogowskie firmy

Grochowiczanie skuteczni w działaniu
Nowe chodniki i dojazdy wyko-
nano przy Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Kotli.  Inwestycje te 
poprawiły komfort dotarcia do 
budynku przychodni. 
Ponad 123 tys. zł. Gmina Kotla 
przeznaczyła na wybudowanie 
nowych chodników i dojazdów 
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Kotli. Przy okazji remontu wy-
mieniono ławki i kosze na śmieci. 
Inwestycja ta była konsekwencją 
innego zadania, które gmina zre-
alizowała.  W październiku przebu-
dowano bowiem ul. Krzycką, która 
znajduje się przy ośrodku zdrowia. 

W ramach zadania wymieniono  
nawierzchnię chodnika wzdłuż 
ogrodzenia budynku ośrodka 
zdrowia. Zakątek ten zaczął 
nabierać innego wymiaru. Aby 
kompleksowo poprawić otoczenie 
przy przychodni, gmina podjęła 
decyzję o dalszych inwestycjach.  
- Z ośrodka zdrowia  na co dzień 
korzystają między innymi osoby 
starsze i  matki z małymi dziećmi 
-  wyjaśnia Kamila Suchocka-
-Szperlik  z UG Kotla. – Chodniki 
ze względu na swój zły stan zostały 
wymienione, a dojścia do ośrodka 
utwardzono.

Gmina dba o estetykę 
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Pod koniec ubiegłego 
roku, na rynku 
wydawniczym, pojawiła 
się nowa publikacja 
historyczna pt. „Wołyń 
1943. Antypolska akcja 
UON-UPA w województwie 
wołyńskim”.

Książkę napisała głogowianka, 
działaczka Towarzystwa Ziemi 
Głogowskiej – Sandra Błażejew-
ska. Jej publikacja to pierwsze po 
filmie Wojciecha Smarzowskiego 
„Wołyń” spojrzenie na zbrodnie 
OUN-UPA oczami młodego po-
kolenia historyków, urodzonych 
w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku. Przybliża ona w przekro-
jowy sposób przebieg zbrodni wo-
łyńskiej w 1943 roku i wydarzenia, 
które do niej doprowadziły.
Nie tylko na terenie Głogowa 
i ziemi głogowskiej, ale również 
w wielu miejscowościach całego 

Zagłębia Miedziowego, miesz-
kają jeszcze naoczni świadkowie 
bestialskich wydarzeń wołyńskich 
– pochodzący z dawnych Kresów 
II Rzeczypospolitej, jak i ich po-
tomkowie. Również dramatyczne 
losy własnej rodziny zainspirowały 
młodą – rocznik 1991 – głogowian-
kę do zmierzenia się z tą trudną te-
matyką. – W mojej rodzinie pamięć 
o Zbrodni Wołyńskiej była żywa, 
dlatego że mój dziadek mieszkał 
na terenie Lubelszczyzny i jego 
rodzina przetrzymywała jakiś czas 
u siebie uciekinierów z Wołynia. 
Przynieśli ze sobą dramatyczne 
wieści o mordach na Polakach. 
Dziadek mi o tym opowiedział 
i kiedy wiele lat później na stu-
diach przyszedł czas pisania pracy 
licencjackiej postanowiłam zająć 
się ta tematyką  – mówi Sandra 
Błażejewska, która zajmuje się od 
kilku lat nie tylko historią Kresów 
Wschodnich, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń na 
Wołyniu, ale też okresem PRL, 
tematyką Żołnierzy Wyklętych 
oraz historią myśli społeczno-
-ekonomicznej.
Przypomnijmy, że Zbrodnia 
Wołyńska była antypolską akcją 
przeprowadzoną przez nacjo-
nalistów ukraińskich, mającą 
charakter ludobójstwa. Objęła 
swoim zasięgiem nie tylko Wołyń, 
ale też województwa: lwowskie, 
tarnopolskie i stanisławowskie 
– Galicję Wschodnią, a nawet 
część województw graniczących 
z Wołyniem: Lubelszczyzny 
i Polesia. Rzeź Wołyńska trwała 
w latach 1943-1945, ze szcze-
gólnym nasileniem w lecie 1943 
roku. Sprawcami były: Organizacja 
Nacjonalistów Ukraińskich oraz jej 
zbrojne ramię: Ukraińska Armia 
Powstańcza (UPA). We własnych 
dokumentach ukraińscy nacjonali-
ści planową eksterminację ludności 
polskiej określali mianem „akcji 
antypolskiej”. 
„Jeśli chodzi o sprawę polską, to 
nie jest to zagadnienie wojskowe, 
tylko mniejszościowe. Rozwią-
żemy je tak, jak Hitler sprawę 
żydowską. Chyba, że usuną się 
sami” – takie zapiski można było 

znaleźć w wewnętrznej dokumen-
tacji ukraińskich nacjonalistów. 
A za skalę jej rozmiaru nie po-
służy przykład, że przed II wojną 
światową, polskich wsi i osiedli 
na Wołyniu było ponad ok. 1200, 
podczas gdy zbrodnie przetrwało 
zaledwie 90. Pozostałe zostały 
doszczętnie zniszczone. Według 
ostrożnych szacunków polskich 
badaczy, zbrodnia ta pochłonęła 
około 100 tysięcy Polaków, w tym 
ok. 60 tysięcy na samym Wołyniu. 
Natomiast w ramach polskich akcji 
odwetowych śmierć poniosło do 3 
tysięcy Ukraińców.
Nowa pozycja książkowa głogo-
wianki już cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród czytel-
ników. Książka podzielona jest 
na cztery główne rozdziały, które 
z kolei dzielą się na szereg pod-
rozdziałów. W rozdziale I autorka 
opisuje tzw. problem ukraiński w II 
Rzeczypospolitej, który nasilał się 
niestety również z winy ówcze-
snych władz polskich i planowanej 
polityki państwa w stosunku do 
Ukraińców, zamieszkujących 

wschodnie połacie Polski. 
Rozdział II opisuje skomplikowany 
okres przez Rzezią Wołyńską, 
w czasie od wybuchu II wojny 
światowej do powstania Ukraiń-
skiej Armii Powstańczej (UPA). 
Dodajmy, że wschodnie tereny 
Polski, po walkach w 1939 roku, 
dostały się w ręce radzieckie, dalej 
w niemieckie, by znów zostały 
wchłonięte przez Rosjan. Drama-
tyczne wojenne wydarzenia oraz 
wielonarodowy tygiel i wzajemne 
roszczenia oraz pretensje, nie mo-

gły wróżyć niczego dobrego.
Rozdział III opisuje pierwsze 
mordy popełniane na Polakach 
w okresie od stycznia do czerwca 
1943 roku. Natomiast rozdział IV 
to już kulminacja działań UPA 
w okresie czerwca-sierpnia 1943 

roku. Tutaj też znajdziemy opisy 
pierwszych polskich prób organi-
zowania się w celu samoobrony, 
odwetu polskiego oraz dowiemy się 
o tzw. ukraińskich sprawiedliwych 
– czyli Ukraińcach, pomagających 
Polakom przetrwać pogromy, za 
co jednak wielu z nich zapłaciło 
największą cenę – za pomoc „La-
chom” tracili życie z rąk własnych 
rodaków.
Przedmowę do publikacji napisał 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
prezes Fundacji im. Brata Al-

berta, który od lat dba o pamięć 
ofiar i dąży, aby stosunki między 
Polską a Ukrainą opierały się na 
prawdzie. We fragmencie z przed-
mowy ksiądz pisze: „Publikacja 
Sandry Błażejewskiej, solidnie 
przygotowana, oparta o liczne 
źródła i opracowania naukowe, 
wpisuje się w te działania. Rzetel-
nie ukazuje przyczyny i przebieg 
ludobójstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem Wołynia. Z kolei 
w swym zakończeniu odwołuje 
się do najnowszych wydarzeń 
w Polsce i na Ukrainie (w tym też 
do filmu „Wołyń”) a szczególnie do 
wciąż aktualnych zmagań o pamięć 
i prawdę”.
Wydawcą książki jest Andrzej 
Buda z Instytutu Badań Interdy-
scyplinarnych, który informuje, 
że najświeższa publikacja jest 
pierwszą o tej tematyce, wydaną 
po filmie „Wołyń” i mimo, że na 
rynku znaleźć dziś można co naj-
mniej kilka wydawnictw – głównie 

naukowych, poświęconych kwestii 
wołyńskiej, to jednak książka gło-
gowianki adresowana jest to tzw. 
przeciętnego czytelnika, chcącego 
w prosty, nieskompilowany sposób 
zrozumieć wołyńskie wydarzenia 
sprzed ponad 70 lat.
Jednym z patronów publikacji jest 
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. 
A zainteresowanych książką  za-
pewne ucieszy fakt, że można już 
ją zamawiać na jednym z najpopu-
larniejszych portali aukcyjnych, 
w księgarniach internetowych oraz 
w miejskim Centrum Informacji 
Turystycznej przy ul. Koszarowej 
w Głogowie. Najprawdopodobniej 
też, jeszcze w styczniu, odbędzie 
się w Głogowie wieczór autorski 
z Sandrą Błażejewską. A jak infor-
muje wydawca, niewykluczone, że 
w ciągu kilku najbliższych miesię-
cy do naszego miasta przyjedzie 
ks. Isakowicz-Zalewski, który 
podejmie się tematyki wołyńskiej. 

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Przedmowę do publikacji przygotował Ksiądz Isakowicz-Zaleski

Młoda głogowianka napisała 
książkę o Wołyniu

Autorka książki – Sandra 
Błażejewska

Okładka książki 
S.Błażejwskiej pt. „Wołyń 
1943”

Województwo Wołyńskie na tle II Rzeczypospolitej

Początek współpracy młodej historyczki z ks. Isakowiczem-
Zaleskim (z archiwum S.Błażejewskiej

historia
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Boliwia – kraj, który 
nas totalnie zaskoczył. 
Dżungla, pampa, ogromne 
solnisko, przepiękne 
góry i niepowtarzalne La 
Paz. Naszym marzeniem 
było poznanie dżungli, 
wszystko inne okazało się 
słodką niespodzianką.

Poznawanie tego cudownego 
zakątka rozpoczęliśmy od 
wyprawy na pampę – trawiastą 
formację roślinną o charakterze 
stepowym występującą w Ame-
ryce Południowej. Drzewa rosną 
tu jedynie wzdłuż brzegów rzek. 
Nasza podróż rozpoczęła się od 
miasteczka Rurrenabaque, położo-
nego w dżungli, do którego można 
dotrzeć autobusem, samolotem lub 
zjechać rowerami słynną drogą 
śmierci. My przylecieliśmy z La 
Paz samolotem, lot trwał ok.40 
min. co w porównaniu z dwudzie-
stogodzinną podróżą autobusową 
było krótką chwilką. W miasteczku 
zabraliśmy prowiant na 2 dni, lo-
kalnego przewodnika i kucharkę, 
która w prymitywnych warunkach 
serwowała nam dania smaczniejsze 
od podawanych w luksusowych 
hotelach.
Po kilkugodzinnej jeździe dżipem, 
zakurzeni i zmęczeni dotarliśmy do 
niewielkiej rzeczki Yacuma. Wsie-
dliśmy do jednej z kilkudziesięciu 
zacumowanych łodzi i ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Brzegi porośnię-
te były drzewami, które dawały 
schronienie licznym gatunkom 
ptaków, małp i innych zwierząt. 
Tuż za drzewami rozpościerały 
się ogromne połacie pastwisk 
dla bydła, więc wszystkie dzikie 
zwierzęta były stłoczone wzdłuż 
rzeki. Na brzegu pasły się kapibary, 
a obok nich w słońcu wygrzewały 
się aligatory. Gadów było mnóstwo, 
kłębiły się w pobliżu wody, a nie-
które podpływały do naszej łodzi. 
Co chwilę zatrzymywaliśmy się, by 
sfotografować małpy skaczące po 
drzewach lub niezliczone gatunki 
ptaków brodzących w wodzie lub 
siedzących w koronach drzew. 
W pewnym momencie ujrzeliśmy 
przedziwne delfiny, ich skóra miała 
różowy odcień. Nasz przewodnik 
zaproponował kąpiel. Myśleliśmy, 
że żartuje, bo obok na piasku drze-
mały tysiące krokodyli, a wodzie 
najprawdopodobniej ławice piranii 

czekały na ofiarę. Boliwijczyk 
wskoczył do wody, oprócz nie-
go chętnym do ekstremalnej 
kąpieli był tylko mój mąż. Niby 
nic, a przeżycia ogromne. Do 
dziś wspomina, że podkurczał 
palce u nóg, gdyż miał wra-
żenie, że za chwilę zaatakuje 
je aligator albo stado piranii. 
Później dowiedzieliśmy się, że 
obecność delfinów rzecznych 
gwarantuje bezpieczeństwo. 
Kilkugodzinna podróż łodzią 
dostarczyła nam mnóstwa 
przeżyć, zrobiliśmy tysiące 
zdjęć, ale największe atrakcje 
były jeszcze przed nami.
Nocleg nie zapowiadał się już 
tak ciekawie jak rejs po rzece. 
11 osób w jednej drewnianej 
chatce na palach, kąpiel w ka-
binach zbitych z desek, ogólnie 
warunki bardzo spartańskie, 
ale kolacja królewska. Wie-
czorem rejs po rzece i mnóstwo 
światełek, które okazały się 
błyszczącymi w świetle latarek 
oczami gadów. Na zakończenie 
piwo w równie prowizorycz-
nej knajpce i błogie lenistwo 
w hamakach. Następnego dnia 
o świcie wyruszyliśmy na po-
szukiwanie anakondy, dusiciela 
owianego legendą za sprawą 
filmowców. Była pora sucha 
i w miejscu, gdzie normalnie 
są bagna, rosły wysokie trawy. 
Wędrówka w palącym słońcu 
była ogromnym wysiłkiem, 
ale opłaciła się, bo znaleźliśmy 
spróchniałe wewnątrz drzewo, 
w którym spało kilka zwinię-
tych w kłębek anakond. Można 
było je dotknąć, zupełnie nie 
reagowały na naszą obecność. Po 
południu popłynęliśmy w górę 
rzeki łowić piranie. Każdy do-
stał żyłkę zawiniętą na patyk. 
Wrzucaliśmy kawałki mięsa 
zaczepione na haczyku, w wodzie 
przez kilka sekund gotowało się 
i zanim zdążyliśmy zareagować 
było po wszystkim. Drżenie ręki, 
w której trzymaliśmy żyłkę było 
takie jakbyśmy trzymali w niej 
wiertarkę.  Wyciągaliśmy pusty 
haczyk. W sumie złowiliśmy 
2 sztuki z pięknymi białymi 
„zębiskami”, wrzuciliśmy je 
z powrotem do wody, która na 
moment zawrzała i nasze pira-
nie zostały zjedzone przez swoje 
krewne. W drodze powrotnej do 

Rurrenabaque znów zrobiliśmy 
tysiące zdjęć, bo widok tak wielu 
gatunków fauny był wręcz nie-

rzeczywisty i prosił się o uwiecz-
nienie.

 �Tekst i foto: Grażyna Sroczyńska

Na tropie anakondy
Znany z horrorów dusiciel osiągający 3 m. długości, pływający z prędkością 20 km/h 
i wytrzymujący pod wodą 20 min. jest największą atrakcją boliwijskiej pampy.

Nowa elewacja oraz ocieple-
nie budynków urzędu pracy 
i samochodówki. Urzędnicy 
zabiegają o dofinansowanie 
z RPO. 
Starostwo Powiatowe w Gło-
gowie przygotowuje się do 
termomodernizacji budynków 
dwóch jednostek:  Powiatowe-
go Urzędu Pracy oraz  Zespołu 
Szkół Samochodowych i Bu-
dowlanych.  Koszt inwestycji 
ustalono na ponad 3. 700 tys. 

zł. Powiat w budżecie na ten 
cel zarezerwował 2.300 tys. 
zł.  Brakujące środki ponad 
2.500 tys. zł stara się pozyskać 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.  
- Wniosek w sprawie dofinan-
sowania został złożony, cze-
kamy na rozpatrzenie – mówi 
Jeremi Hołownia, Członek Za-
rządy Powiatu Głogowskiego.

 �Zdjęcie: ANJA

Metoda BOBATH pomaga 
we wszechstronnym 
rozwoju dzieci,  które 
mają np. problem  
z napięciem mięśni 
i utrzymaniem 
właściwej 
postawy ciała. 

Rodzice dzieci urodzonych 
z dysfunkcją szukają pomocy 
u różnych lekarzy.  Nie zawsze 
wiedzą komu zaufać? Jak 
ćwiczyć z dzieckiem, by nie 
zrobić mu krzywdy. Starają się 
naprawić w dziecku, to co się 
wcześniej zepsuło. W Głogowie 
pojawiła się szansa, na popra-
wę warunków życia dzieci 
urodzonych z dysfunkcją. Do 
Miejskiego Ośrodka Rehabili-
tacji i Usług Specjalistycznych 
w Głogowie przyjechali spe-
cjaliści  z zakresu stosowania 
metody BOBATH. Prowadzić 
będą wykłady i  zajęcia prak-
tyczne. Opiekunem kursu jest 
prof. dr hab. Marek Woźniak 
z Wydziału Fizjoterapii Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu. Kurs prowa-
dzić będą dr n. med. Monika 

Gasińska z Krakowa , mgr 
Aleksandra Łada z Chorzowa, 
mgr Mirosław Kuta z Głogowa.  
Kurs potrwa  360 godzin. 
Mirosława Krasicka, Dyrektor-
ka Miejskiego Ośrodka Reha-
bilitacji i Usług Specjalistycz-
nych nie kryje zadowolenia.
- To bardzo ważny kurs. Prze-
znaczony jest dla terapeutów 
, którzy pracują w zespole 
z dziećmi z niepełnosprawno-
ścią – mówi dyrektorka. - Na 
zakończenie kursu będzie 
egzamin, jest bardzo trudny 
i wymaga dużej wiedzy.  
- NDT-BOBATH czyli lecze-
nie neurorozwojowe, terapia 
neurorozwojowa dotyczy, 
sposobu wieloprofilowego 
prowadzenia dziecka z uszko-
dzeniem centralnego systemu 
nerwowego albo zaburzeniami 
rozwoju pochodzenia ośrodko-
wego – mówi Mirosław Kuta, 
Instruktor Senior Fizjoterapeuta 
NDT-BOBATH. 
Ćwiczenia metoda BOBATB  
mają pomóc w rozwoju dziec-
ka,  aby  mogło być niezależne 
w życiu na tyle,  na ile pozwalać 
będzie uszkodzenie mózgu. 

Starostwo remontuje swoje placówki

W  MORiUS specjaliści uczą
rehabilitacji metodą BOBATH

Termomodernizacja PUP

Pomogą dzieciom
z dysfunkcją 
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Pomiędzy ulicami 
Staromiejską a Rzeźniczą 
powstaje nowa ulica – 
Starowałowa. Budowa 
potrwa dwa lata. 

Na Starym Mieście na placu przy 
ruinach Kościoła Św. Mikołaja 
powstaje ulica od podstaw.  Zakres 
prac jest duży na około 3.800 tys. 
zł.  Prace zakończone zostaną 
w 2018 roku. 
Teren przy ruinach zostanie 
całkowicie zagospodarowany.  
W pierwszej kolejności  powsta-
nie ulica Starowałowa  o długości  
ok.160m wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem. Następnie wybu-
dowane zostaną parkingi wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem.  

Przy  nowej ulicy będzie mogło 
zaparkować 67 samochodów w tym 
7 miejsc przeznaczono na pojazdy 
osób niepełnosprawnych.
- Ta ilość miejsc wystarczy. Ważne,  
aby były szerokie,  przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych - mó-
wi Norbert Penza, Radny Rady 
Miasta Głogowa. -  Ważna jest też 
wysokość krawężnika, nie może 
być za wysoki ponieważ osoby 
na wózkach będą miały problem 
z pokonaniem tej bariery. 
Kolejne zadanie, które będzie zre-
alizowane do 2018 roku  to ulica 
Świętojańska o długości  ok 260m.  
Po zakończeniu prac budowlanych 
architekci zieleni zajmą się zago-
spodarowaniem terenów. Projekt 
nowej szaty roślinnej przewiduje 
nasadzenie ok. 3tys. sztuk krze-
wów, między innymi  głogu, klonu 
zwyczajnego, róży pomarańczowej. 
Projektant uwzględnił również 
utworzenie trasy spacerowej  
i miejsca odpoczynku czyli po-
wstanie  platforma z widokiem na 
fosę miejską.
- To bardzo dobry pomysł –mówi 
Marianna Stoknicka, 58-letnia 
emerytka. – Spacerują w fosie, 
a chętnie zobaczyłabym ją z wy-
sokości. 

 �Zdjęcie: ANJA 

rozmaitości

Głogowska przystań 
weźmie udział w konkursie 
:”Przyjazny Brzeg”.  
Marina może pochwalić się 
europejskim certyfikatem. 

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu 
organizowany jest przez Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
Jego celem jest promocja atrakcji wod-
niackich i turystycznych Polski oraz 
wyróżnianie miejscowości najbardziej 
aktywnych w tym zakresie. 
- Nie spełniamy wszystkich wymo-
gów,  ze względu na krótki okres 
funkcjonowania w temacie imprez 

cyklicznych,  ale wysyłamy zgłosze-
nie – mówi Józef Wilczak, kierownik 
głogowskiej przystani – Nie liczymy 
na laury. Chcemy zaznaczyć swoje 
miejsce na mapie. 
Głogowska Marina funkcjonuje od 
marca br.  To nie tylko przystań dla wod-
niaków i turystów, ale także miejsce, 
gdzie głogowianie mogą spacerować, 
odpoczywać,  jest to także miejsce 
edukacji ekologicznej. Przystań jest 
jedną z sześciu w Polsce, która może 
pochwalić się europejskim certyfika-
tem dla przystani śródlądowych Gelbe 
Welle. 

 �Zdjęcie: ANJA

Głogowianie i tym razem 
nie zawiedli. Podczas 
XIV Noworocznego 
Marszobiegu zebrano 4 
tony żywności i pieniądze 
na leczenie Karoliny.

XIV Noworoczny Marszobieg pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
Głogowa odbył się 1 stycznia. 
Wzięło w nim udział ponad 1000 
osób. Głogowianie maszerowali 
dla Karoliny , która cierpi na zanik 
nerwów wzrokowych oraz dla 
najuboższych rodzin.

- To fantastyczne, głogowianie 
są niesamowici. Jestem bardzo 
zadowolony z uczestników mar-
szobiegu – mówi Jerzy Górski , 
organizator XIV Noworocznego 
Marszobiegu. – Jak zwykle dopi-
sali, okazali swoje serce. Bardzo 
im za to dziękuję.
Pierwszego stycznia na głogowskiej 
Starówce odbył się XIV Noworocz-
ny Marszobieg. Organizatorem jest 
Jerzy Górski z Centrum Sportowego 
Głogowski Triatlon. Uczestnicy 
marszobiegu tradycyjnie przema-
szerowali kilka kilometr ulicami 

Starego Miasta wokół Ratusza. 
Przesłaniem marszobiegu „Nie 
jesteś sam”, była pomoc chorej 
Karolinie i ubogim. Zbierano pie-
niądze na leczenie  dziewczynki 

i żywność dla potrzebujących. Po 
biegu odbyło się losowanie nagród 
między innymi koszulek, smyczy, 
toreb na zakupy i sztabki złota.

 �ZDJĘCIE: Jerzy Górski

Prezydent Głogowa 
Rafael Rokaszewicz 
i Prezes Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Drogowego 
Ksawery Kossowski 
podpisali umowę 
na rozbudowę al. 
Wolności. Koszt prac 
9.199.000,16  zł brutto.

Prace drogowe rozpoczną się 
w maju od remontu chodnika, 
prawa strona – od ronda przy Placu 
1000 –lecia do skrzyżowania z ul. 
Jedności Robotniczej oraz pierw-
szego fragmentu drogi od Placu 
1000-lecia. W ramach przygoto-
wań do tej dużej inwestycji m.in. 
opracowana zostanie tymczasowa 
organizacja ruchu.
– To duża i znacząca inwestycja. 
Głogowianie czekali na ten re-
mont bardzo długo. Choć prace 
rozłożone są na 4 lata, nie oznacza 
to, że Al. Wolności będzie przez 

cały czas zamknięta. Chcemy tak 
skumulować prace drogowe, by jak 
najmniej utrudniały życie miesz-
kańcom – mówi Rafael Rokasze-
wicz, Prezydent Głogowa. –  Swój 
udział w przebudowie będzie miała 
także głogowska PWiK – w pasie 
drogowym wymieni własne sieci – 
dodaje Rafael Rokaszewicz.
Prezydent złożył już wniosek do 
Ministerstwa Środowiska o środki 
na obsadzenie terenów miasta do-
datkowymi zielonymi ekranami, 
w tym wniosku zawarto także 
zieleń na Al. Wolności.
– Będziemy zwracać się także, 
razem z powiatem głogowskim, 
z wnioskiem do Urzędu Marszał-
kowskiego o środki na rewita-
lizację tej ulicy =- mówi Rafael 
Rokaszewicz. –  Przypomnę, że 
stosowną uchwałę,  Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji, rada miejska 
przyjęła jednogłośnie.

 � (red)

Ulica Kazimierza 
Wielkiego będzie 
remontowana. 
Wymieniona zostanie 
nawierzchnia i powstanie 
ciąg pieszo-rowerowy.  

Gmina Miejska w Głogowie 
przy współpracy z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei przystąpi do 
remontów na Osiedlu Piastów 
Śląskich. Na ten cel Gmina otrzy-
mała 650 tysięcy złotych z Urzędu 
Marszałkowskiego.  150 tys. na 
budowę chodników wzdłuż ul. 
Kazimierza Wielkiego, od strony 
ogródków działkowych oraz  500 
tys. na remont drogi wojewódzkiej 
nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego, 
na odcinku od ul. Rudnowskiej do 
ul. Henryka Głogowskiego.

Zgodnie z założeniami wzdłuż ul. 
Kazimierza Wielkiego na odcinku 
ok. 200 m od skrzyżowania z ul. 
H. Głogowskiego w stronę skrzy-
żowania z ul. K. Sprawiedliwego  
powstanie  ciąg pieszo-rowerowy. 
Zadanie to będzie realizowane 
w ramach VIII edycji „Programu 
infrastruktury drogowej”. Nato-
miast drugie zadanie obejmuje 
remont nitki prawej istniejącej 
jezdni ul. Kazimierza Wielkiego 
na odcinku od skrzyżowania ul. 
H. Głogowskiego do skrzyżo-
wania z ul. Rudnowską. Zadanie 
to realizowane będzie w ramach 
„Programu modernizacji dróg 
wojewódzkich”.
Na najbliższej sesji radnym 
przedstawiona zostanie uchwała 
dotycząca   udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 
Dolnośląskiego o wartości 830 
tys. zł  w postaci sfinansowania 
kosztów zadania pn. „ Remont 
drogi wojewódzkiej nr 292 na 
odcinku przy ul. K. Wielkiego na 

odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. 
H. Głogowskiego w m. Głogów 
w 2017 r. Szacowna całkowita 
wartość inwestycji wynosi 1, 33 
mln zł zł. 

 �Zdjęcia: ANJA

Pewny remont alei 
Wolności 

Platforma z widokiem 
na fosę 

Za dwa lata powstanie nowa ulica i parkingi 

Nowe inwestycje na osiedlu Piastów Śląskich 

Noworoczny Marszobieg z przesłaniem 

Przyjazny brzeg Odry w okolicach Głogowa 

Droga i chodniki do naprawy 

Cztery tony dla ubogich

Marina z certyfikatem 
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HOROSKOP EXTRA
Baran 21.03-20.04
Potrzebujesz odpoczynku, by 
zebrać siły przed podjęciem 
czekających cię decyzji. Jeśli 
czujesz, że między obiecu-
jącą przyszłością a tym, co 
minęło jest przepaść, której 
pokonanie wydaje się trudną 
sprawą, zrozum, że w twoim 
życiu jest wciąż zbyt wiele 
niezałatwionych spraw. 

Byk 21.04-21.05
Przeprowadź jakąś odkładaną 
rozmowę, nadrób zaległości, 
zamknij drzwi za tym, co było 
i...otwórz nowe. W sprawach 
sercowych nastaw swój 
kompas na poszukiwanie 
szczęścia. Skup się na nada-
niu kierunku swojemu życiu 
i uporządkowaniu przestrzeni. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Masz jakiś problem? Twoim 
sprzymierzeńcem jest spokój. 
Jeśli jakieś sprawy utknęły 
w miejscu, pozwól im doj-
rzeć. Nie zrażaj się łatwo. 
Zahamowanie rozwoju kariery 
zawodowej nie powinno cię 
martwić. Pomyśl o zdrowiu. 
Pora na poddanie się bada-
niom, które odkładałeś z braku 
czasu. 

Rak 21.06-22.07
Szykuje się coraz więcej 
interesujących sytuacji 
w sprawach osobistych i za-
wodowych. W pracy pora 
nadrobić zaległości, po to, by 
znaleźć przestrzeń na nowe 
pomysły, odkryć wcześniej 
niezauważone możliwości. 
W miłości wszystko może 
się zdarzyć. 

Lew 23.07-22.08
Będą wpadać ci do głowy 
proste, a zarazem oryginal-
ne rozwiązania problemów. 
W uczuciach trudno mówić 
o stagnacji, lecz miłość zbli-
ży się do przyzwyczajenia. 
Chwila spokoju pomoże 
uwolnić cię od uczuciowych 
kłopotów, podsunie dobrą 
radę, da sygnał do życiowej 
przemiany. 

Panna 23.08-22.09
Tempo życia będzie teraz 
spore. Okazje towarzyskie 
przeplatać się będą z wyzwa-
niami. Działaj kreatywnie 
i z optymizmem, wszak na 
ogół jesteś w tym dobry. To 
dobry czas na rozmowy i dys-
kusje. Sprawom sercowym 
spróbuj nadać nowy kierunek. 

Waga 23.09-23.10
Działaj, lecz nie uciekaj od re-
fleksji. Szanse łączyć się będą 
z wyzwaniami, koniecznością 
podjęcia jakichś zobowiązań. 
W pracy podejmuj rozsądne, 
dalekowzroczne decyzje. 
Uczucia w stałych związkach 
wzmocnią się. 

Skorpion 24.10-21.11
Jeśli lubisz to, co robisz, jeśli 
masz obrany cel, możesz 
liczyć na spore sukcesy. 
Również finansowe. Bę-
dziesz zmobilizowany do 
poszukiwania nowych dróg 
rozwoju, zdobywania cennych 
umiejętności. Skoncentruj się 
na sprawach wymagających 
osobistego zaangażowania. 

Strzelec 22.11-21.12
Z łatwością będziesz podejmo-
wać słuszne decyzje. Warunek 
to mądre reagowanie na sy-
gnały. Jeśli partnerowi daleko 
do ideału, masz do wyboru: 
ulepszyć waszą relację lub 
rozejrzeć się za kimś innym. 
Pojawią się nowe możliwości, 
aczkolwiek by z nich skorzy-
stać, trzeba będzie zrezygno-
wać z czegoś, co straciło już 
sens w twoim życiu.

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz pełny energii, uroku 
osobistego, twórczej wyobraź-
ni i bez problemu znajdziesz 
skuteczne rozwiązania. Jeśli 
twoja praca cię nudzi, a bły-
śnie szansa na zmianę, skorzy-
staj bez namysłu. W nowym 
miejscu obudzi się w tobie 
pełen entuzjazm. Szykują się 
też podróże. 

Wodnik 20.01-18.02
Może teraz wzrosnąć twój 
prestiż i stan posiadania. 
Szybko rozwiążesz problemy 
zawodowe. Korzystaj z karna-
wałowych imprez. Nowe zna-
jomości będą miały charakter 
przyjaźni i intelektualnego 
porozumienia. Okażesz się 
najlepszy w pracy koncep-
cyjnej, nie lekceważ jednak 
fantazji i przeczuć.

Ryby 19.02-20.03
Niespodziewany zwrot w fi-
nansach zapowiada dalsze 
powodzenie. Szansa na awans. 
Masz teraz zielone światło do 
załatwiania spraw urzędo-
wych, związanych z edukacją 
lub sprawami o charakterze 
prawnym. Dla singli- szansa 
na miłość.
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Cała Polska emocjonuje 
się smogiem, 
który zalega nad 
przemysłowymi, albo 
większymi miastami. 
Mały wiatr, albo jego 
brak, potęgują to 
niebezpieczne dla 
zdrowia człowieka 
zjawisko. Kto 
odpowiada za to, 
że musimy wdychać 
zatrute powietrze? 
Odpowiedź jest prosta. 
Sami sobie to robimy.

Pojawia się jednak pytanie 
dlaczego? Ano odpowiedzi są 
też banalnie proste, bo prze-
cież musimy czymś ogrzewać 
mieszkanie, musimy czymś 
jeździć, a wszystko to oparte 
o paliwa kopalne, czyli paliwa, 
których naturą jest szkodli-
wość. Można spojrzeć na to 
jeszcze z innej strony i zadać 
kolejne pytanie dlaczego pa-
limy właśnie węglem i drze-
wem, bo wszak to one właśnie 
najbardziej odpowiadają za 

zanieczyszczenie powietrza. 
Nie należy też zbyt łaskawie 
spoglądać na spalanie gazu, 
bo on też zatruwa, ale znacznie 
mniej niż węgiel, czy drewno 
opałowe i stąd określany jest 
jako paliwo ekologiczne - 
szczęśliwi ci co mają do niego 
dostęp, bo jest to ogrzewanie 
niemal bezobsługowe. Usta-
wiamy temperaturę i już..., 
no chyba, że jest to paliwo 
z przydomowej butli, wtedy 
koszty rosną dwukrotnie do 
gazu ziemnego.
Wróćmy jednak do pytania 
dlaczego musimy tym palić? Tu 
odpowiedzi są uzależnione, al-
bo od dostępu do sieci gazowej, 
albo naszego wyboru paliwa, 
które wykorzystamy w naszej 
domowej kotłowni. Dlaczego 
palimy węglem? Bo jest bardzo 
popularny, kocioł nie kosztuje 
majątku i będzie służył 20, albo 
i więcej lat, a ostatecznie daje 
tanie ciepło. 
Jeszcze taniej będzie kiedy 
palimy drzewem. Są na to 
różnego rodzaju dowody 

i wyliczenia, czy tabelki 
przedstawiane przez specjali-
stów. Oprę się na rozmowach 
z naszymi czytelnikami. Są 
prostsze w przekazie i oparte 
o faktycznie zmierzone pa-
rametry. 

Proste zestawienie przekaza-
nych nam informacji wska-
zuje, że mając np. kominek 
z rozprowadzonym ciepłem 
zimą ogrzejemy dom wy-
dając około 1500 zł – tyle 
potrzeba na zakup około 10 
metrów sześciennych dobrej 
jakości drewna opałowego. 
W domu trzeba będzie się 
jeszcze zatroszczyć o ciepłą 
wodę (jeżeli kominek jest 
bez płaszcza wodnego). Nasi 
czytelnicy przyjęli, że mie-
sięcznie podgrzanie ciepłej 

wody to koszt około 100 zł. 
Zatem zima w domu, paląc 
drewnem to wydatek około 
2200 zł. 
Ile zapłacimy paląc węglem? 
Można przyjąć, że zimą bę-
dziemy potrzebowali około 

2-3 ton tego paliwa. Wszystko 
zależy od wielkości i energo-
chłonności naszego domu, 
czy mieszkania w kamieni-
cy. Tu zaczyna się zabawa 
z cyframi. Okazuje się, że co 
sprytniejsi czytelnicy kupują 
węgiel przez internet. Bo jest 
taniej. Na tonie naprawdę do-
brego węgla przed sezonem 
można zaoszczędzić nawet 
300 zł. W porównaniu do cen 
w składzie opału to wartość 
bezcenna, bo w prezencie 
mamy ponad pól tony węgla. 

Mało tego na składzie opału 
nie dostaniemy ekogroszku, 
który ma 27-28 MJ/kg. Jak 
już znajdziemy to zapłacimy 
ponad tysiąc złotych za tonę. 
W internecie w trakcie sezonu 
– o 200 złotych mniej. A to-

war często jest z przywózką 
w cenie i elegancko zapako-
wany w worki po 25 kg. Koszt 
3 ton dobrego wysokoener-
getycznego ekogroszku  to 
około 2400 zł, przed sezonem. 
Z doświadczeń naszych czy-
telników wynika też, że mają 
już sprawdzone miejsca takich 
zakupów, jak ognia unikają 
kupowania „dobrego” węgla 
w marketach. W trakcie roz-
mów przeżyliśmy też mały 
szok. Okazało się, że choć 
Polska węglem stoi to wśród 

kupujących w internecie są 
tacy co w polskim sklepie 
internetowym kupują węgiel 
np. z Kolumbii. Pytamy co 
z patriotyzmem, dlaczego nie 
wspierają polskiego węgla? 
Odpowiedź którą usłyszeliśmy 

nie nadaje się do publikacji 
w oryginale więc ją „przetłu-
maczymy” i uprościmy – bo 
jest tańszy i ma mniej sadzy. 
Tym słowem tańszy zamykamy 
wszystkie dyskusje, dlacze-
go sami sobie robimy smog. 
Węgiel i drewno opałowe 
dzisiaj są liderem wśród tanich 
paliw do ogrzewania domów. 
Tak długo jak będziemy tym 
paliwem palili, smog będzie 
męczył poszczególne miasta. 
Taka to smogowa ekonomia. 

 �Piotr Krażewski

Smogowa ekonomia


