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Andrzej Duda
w Głogowie

Przełomowa 
inwestycja dla 
Głogowa, KGHM, 
dla Polski – tak 
Prezydent Andrzej 
Duda ocenił 
uruchomienie 
nowego pieca 
zawiesinowego 
w Hucie Miedzi 
Głogów.

str. 12
 � fot. Krzysztof Sitkowski KPRP



2    25 stycznia 2017 r.  •  www.glogowextra.pl 

Szybka diagnoza
chorego 

r e k l a m a

aktualności

SKUP & SPRZEDAŻ

W Miejskim Ośrodku 
Kultury wyjątkowy 
koncert, poświęcony 
małej Amelce 
Brzezińskiej, walczącej 
o życie każdego dnia. 

Prezydenta Miasta Głogowa 
i Starosta Powiatu Głogowskiego 
objęli patronatem charytatywny 
koncert, który odbędzie się 28 
stycznia o godz. 17.  
Nie ma biletów. Wstęp jest bez-
płatny, organizatorzy zachęcają do  
dobrowolnych datków. Wolonta-
riusze przed wejściem będą stali 
z puszkami, do których można 

wrzucać pieniądze  na rzecz le-
czenia i rehabilitacji 1,5-rocznej 
Amelki Brzezińskiej. 
To pierwszy taki koncert we 
Głogowie z taką obsadą. Po raz 
pierwszy publiczność będzie 
mogła zobaczyć dziennikarzy 
głogowskich redakcji w innej 
roli. - Codziennie to my prze-
pytujemy i słuchamy – mówi 
Piotr Krażewski, redaktor 
naczelny GłogówExtra! - Tym 
razem to my będziemy tymi, 
którzy zostaną wysłuchani. 
Wszystkie głogowskie redakcje 
włączyły się w przedsięwzięcie 
i każda zaśpiewa jedną z kolęd. 

GłogówExtra! zaśpiewa Gdy się 
Chrystus rodzi. Liczę, że każdy 
kto przyjdzie na ten szczegól-
ny koncert dla chorej Amelki, 
pomoże nam w wykonaniu tej 
przepięknej kolędy i zaśpiewa ją 
razem z nami.
Amelka urodziła się we wrześniu 
2015 roku. Od tej chwili walczy 
o życie. Lekarze nie dawali żad-
nych szans. Tymczasem Amelka 
ma za sobą już dwie operacje. 
Aby zabezpieczyć serduszko 
dziewczynki potrzeba jeszcze 
jednej, najważniejszej operacji, 
która, jak dwie poprzednie, 
będzie przeprowadzona w Niem-

czech pod okiem Profesora Mal-
ca. III etap korekcji serca może 
ostatecznie zamknąć w życiu 
Amelki rozdział walki o życie. 
Potrzebnych jest ok 130 tys. 
złotych. III etap korekcji serca, 
który może zabezpieczyć serce 
dziewczynki, jest największym 
marzeniem i zarazem jedynym 
wyjściem dla walczących każ-
dego dnia rodziców. Prosimy o tę 
szansę. Profesor Malec pozwolił 
naszemu dziecku narodzić się 
na nowo. Teraz musi jedynie 
dokończy dzieło, które zaczął 
– dzieło życia – mówią rodzice 
Amelki. 

Prezydent Głogowa 
Rafael Rokaszewicz 
i Prezes Przedsiębiorstwo 
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 
mieszkańcom – mówi Rafael Ro-
kaszewicz, Prezydent Głogowa. 
-  Swój udział w przebudowie 
będzie miała także głogowska 
PWiK – w pasie drogowym wy-
mieni 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 Mar-
szałkowskiego o środki na rewi-
talizację tej ulicy - mówi Rafael 
Rokaszewicz. -  Przypomnę, że 
stosowną uchwałę,  Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji, rada miejska 
przyjęła jednogłośnie.

 �Zdjęcie: Urząd Miasta Głogowa 

W Gminie Żukowie 
przedłużono termin 
składania wniosków 
na usuwanie azbestu.  
Spóźnieni nie 
otrzymają pomocy.

Do 20 stycznia urzędnicy z Gmi-
ny Żukowice  prowadzą nabór  
wniosków na realizację zadania 
pn. „Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy 
Żukowice. 
- Wniosek będzie stanowił zobo-
wiązanie wnioskodawcy, że nie 
wycofa się z realizacji zadania oraz 
zobowiązanie do zawarcia umowy 
z Gminą Żukowice o udzielenie 
wnioskodawcy dofinansowania 
kosztów usuwania wyrobów 
zawierających azbest, po otrzy-
maniu przez Gminę dotacji z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu – mówi Krzysztof 
Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice. 
Wójta Gminy w trybie zapytania 
ofertowego bądź przetargu wybie-
rze firmę, która dokona demontażu 
i przekaże  do utylizacji.  Wnioski 
mieszkańców gminy złożone po 20 
stycznia nie będą rozpatrywana, 
a to oznacza, że gmina nie pomoże 
w likwidacji azbestu.

 �Zdjęcie: Urząd Gminy Żukowie 

Dwa analizatory:  
jeden do badań 
gazometrycznych, 
morfologii 
i elektrolitów, drugi do 
określenia troponiny 
znajdują się już na 
oddziale ratunkowym 
głogowskiego szpitala. 

Nowy sprzęt wpłynie na 
szybszą diagnozę i leczenie 
pacjentów, którzy z różnych 
powodów trafią na Szpitalny 

Oddział Ratunkowy. Badania 
mogą przeprowadzać ratownicy 
medyczni. 
- Analizatory pomogą szybciej 
ocenić stan zdrowia pacjenta . 
Skrócony zostanie czas pobytu 
na oddziale – mówi Edward 
Szchmidt,  prezes głogowskiego 
szpitala powiatowego.- Ozna-
czenie troponiny wykonuje się 
osobom z bólem w klatce pier-
siowej, szczególnie narażonym 
na zawał serca. 

 � (red)

Analizatory na głogowskim oddziale ratunkowym 

Termin składania wniosków został przedłużony

W Żukowicach azbest
pod kontrolą

Wyjątkowy koncert dla chorego dziecka

Kolędy dla Amelki

Pewny remont alei Wolności

Umowa podpisana
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Każdego roku lubiński MCZ S.A. 
pozyskiwał dotację na bezpłatne 
badania kolonoskopowe objęte 
programami ministerialnym. 
W 2016 roku placówka poszła 
o krok dalej i postarała się o do-
datkowe środki finansowe tym 
razem z Unii. To pozwoli, by 
w ciągu blisko 2 lat przebadać 
bezpłatnie pod kątem wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego 
prawie 5,5 tysiąca pacjentów 
z subregionu legnicko – głogow-
skiego. Do pracowni endosko-
powej w MCZ S.A. w Lubinie 
mogą stawić się pacjenci, którzy 
spełniają określone kryteria, by 
wpisać się w dotowane projekty. 
- Na badania z programu z Unii 
Europejskiej zapraszamy pa-
cjentów w wieku 55 do 64 roku 
życia. Warunkiem jest, by byli 
czynni zawodowo. W ramach 
badania pacjent ma zagwaran-
towane znieczulenie oraz środki 
przeczyszczające. Będziemy 
organizować dojazdy do naszej 
pracowni, a poza tym będziemy 
wykonywać badania w weekendy. 
Drugi program badań przesiewo-
wych to projekt z Ministerstwa  

Zdrowia i obejmuje pacjentów 
w wieku od 50 do 65 roku życia. 
Warunkiem jest by ich ostatnie 
badanie nie było wcześniej niż 
10 lat temu.  Do tego programu 
kwalifikujemy też osoby w wieku 
już 40 lat, które są obciążone 
genetycznie -  mówi Beata Le-
nart, pielęgniarka koordynująca 
pracę w pracowni endoskopowej 
MCZ S.A. w Lubinie. W ostatnim 
wspomnianym przypadku chodzi 
o pacjentów, których najbliżsi 
chorowali na raka jelita grubego. 
Trzeba pamiętać, że kolonoskopia 
daje 85% szans na niezachorowa-
nie na raka jelita grubego i jest 
najskuteczniejszym sposobem 
na rozpoznanie tego schorzenia. 
Jak zapewniają lekarze, ponad 
25% osób w wieku od 55 do 64 
lat ma polipy, które mogą być 
stanem przednowotworowym. 
Warto więc poddać się kontroli 
profilaktycznej, bo to zmniejsza 
ryzyko zachorowania na raka 
jelita grubego. 
Jak zarejestrować się na badanie 
w MCZ? Nic trudnego. - Pacjenci 
mogą przyjechać do nas  osobi-
ście do Pracowni Endoskopowej 

przy Oddziale Gastroenterolo-
gicznym Szpitala MCZ
S.A. w Lubinie przy ul. M. Skło-
dowskiej – Curie 54 budynek 
D - 40 V piętro lub do rejestracji 
w budynku D – 19. Mogą też 
zapisać się telefonicznie pod 
numerami 76 8460 321. To numer 
do naszej pracowni lub pod nume-
rem 76 723 15 30. Muszą jednak 
wiedzieć, że w przypadku tele-
fonicznej rejestracji będą zmu-
szeni zakupić sobie sami środki 
przeczyszczające. Zalecamy, by 
chętni do badania przyjechali 
do nas osobiście i odebrali nie-
zbędne środki farmakologiczne, 
których koszt prywatnie to około 
50 złotych – dodaje na koniec 
Beata Lenart. 
Są też dane teleadresowe nie-
zbędne mieszkańcom innych 
miejscowości niż Lubin. Pracow-
nia Endoskopowa w Przychodni 
Lekarskiej MCZ S.A. w Legnicy 
przy  ul. Okrzei 14A,  tel. 76 / 74 
39 540,  Pracownia Endosko-
powa w Przychodni Lekarskiej 
MCZ S.A. w Głogowie przy 
ul. Sportowej 1B tel. 76 / 72 76 
740 oraz Centralna Rejestracja 

Endoskopowa tel. 76 / 84 60 382.
Trzeba pamiętać, że na na badanie 

należy przynieść: wypełnioną 
ankietę, dowód osobisty, aktualne 

wyniki badań oraz listę leków, 
które pacjenci przyjmują.

Darmowe badania kolonoskopowe w MCZ S.A. w Lubinie 

Darmowe badania kolonoskopowe 
w MCZ S.A. w Lubinie 

W Miedziowym Centrum Zdrowia trwają bezpłatne badania kolonoskopowe. Lubińska 
placówka medyczna od jesieni 2016 roku wykonuje kontrole pod kątem wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego dzięki zdobytemu dofinansowaniu z dotacji unijnych 
i ministerstwa. Dwa projekty pozwalają na to, by docelowo wykonać kolonoskopię u około 
5,5 tysiąca pacjentów z terenu Zagłębia Miedziowego.

r e k l a m a
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Bez względu na wiek

aktualności
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głogowie Filia nr 1 przy uli-
cy Budowlanych,  20 stycznia, 
piątek, organizuje wieczór gier 
planszowych. 
Uczestnikami mogą być  do-
świadczeni gracze , ale  i osoby 
które chcą poznać współczesne gry 
planszowe. Organizator  zapewnia 
korzystanie  z gier będących na 
stanie  biblioteki, między innymi 
:Wsiąść do pociągu, Prawo dżungli, 

Sabotażysta, Splendor, Kolejka, 
Geniusz.  Bibliotekarze zachę-
cają do korzystania ze zbiorów 
biblioteki jak i do przyniesienia 
własnych gier. 
- Zapraszamy na rozgrywki, kar-
ciane, planszowe, strategiczne. Im-
preza jest cykliczna. Organizujemy 
ją raz w miesiącu – mówi Izabela 
Owczarek, Dyrektorka Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głogowie. 

 �Zdjęcie: MBP
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Na pytanie, który kraj 
południowoamerykański 
zachwycił mnie 
najbardziej, bez wahania 
odpowiedziałabym 
– Boliwia.

Wyruszając w podróż do wyma-
rzonego Peru nie zdawałam sobie 
sprawy, że w sąsiednim państwie 
czeka mnie tyle niesamowitych 
przeżyć. Jeden z najpiękniejszych 
widoków na świecie - pustynia solna. 
Przygoda z nią rozpoczęła się nie-
fortunnie, w autobusie nocnym z La 
Paz do Uyuni ukradli nam kamerę 
wraz z nagranymi płytkami. Ale 
cóż, trzeba było się z tym pogodzić. 
Naszym celem było wyschnięte 

słone jezioro, do którego dotarliśmy 
przed południem. Po drodze zatrzy-
maliśmy się w dziwnym miejscu. 
Było to cmentarzysko parowozów 
z dziesiątkami pordzewiałych 
wraków stojących obok drogi. Na 
pierwszy rzut oka przygnębiający 

widok, ale po chwili dostrzegliśmy 
historię kolei, a napisy na wrakach 
to kronika wydarzeń. Znaleźliśmy 
też wzmiankę o naszym papieżu. 
Kiedy dotarliśmy do solniska, oczom 
naszym ukazała się biała bezkresna 
przestrzeń, która sięgała po horyzont. 
Ta solna pustynia to pozostałość po 
słonym jeziorze, położona na wys. 
3653m.n.p.m. jest jednym z najbar-
dziej płaskich obszarów na świecie, 
gdyż różnica wzniesień wynosi zale-

dwie 41cm. Powierzchnia 11tys.km. 
kwadratowych wygląda jak ogromne 
lustro, gdyż sól pokryta jest cieniutką 
warstwą wody. Tu nawet hotele i ich 
wyposażenie zrobione są z soli. 
Na środku tej pustyni ujrzeliśmy 
niewielkie wzgórze porośnięte 
ogromnymi kaktusami. Widok był 
nierealny, bo wokół roztaczało się 
morze soli, w którym nagle wyrasta 
wyspa zwana Rybią, gdyż kształtem 
przypomina rybę. Najstarsza roślina 
jest uschnięta, wisi na niej tabliczka 
z informacją, że kaktus żył sto lat 
i usechł w 2007r. Rybia Wyspa 
najpiękniej prezentuje się w porze 
kwitnienia. Nad Salarem przez cały 
rok jest błękitne niebo. Spływająca 
z gór woda tworzy różnokolorowe 
laguny zabarwione przez minerały 
z równie kolorowych wzniesień. 
W jeziorkach brodzi mnóstwo czer-
wonych flamingów. Kolejną atrakcją 
są gejzery o zapachu siarki, które 
wyglądają jak bulgoczące dziury 
w ziemi. W jednym z takich gorą-
cych jeziorek miałam przyjemność 
się wykąpać. Nie było to takie proste, 
bo temperatura powietrza wynosiła 
-5 stopni, przebieralnia była oddalona 
o ok. 80m., które musiałam pokonać 
boso. Do mokrych stóp przykleiło mi 
się mnóstwo drobnych oblodzonych 

kamyczków. Poświęcenie opłaciło 
się, bo nie czułam zimna, podczas 
gdy reszta grupy do południa nie 
mogła się rozgrzać.
Ekstremalnym przeżyciem był 
nocleg na Salarze . Zatrzymaliśmy 
się w skromnym hoteliku, w którym 
ściany, meble, a nawet łóżka wyko-
nane były z soli. Podłoga wysypana 
była rozdrobnioną solą, po której 
chodziło się jak po piasku. Nasza 
jedenastoosobowa grupa spała w jed-
nym pokoju na łóżkach wykonanych 
z wielkich płyt solnych. Wieczorem 
chcieliśmy posiedzieć przy grzanym 
winie, ale temperatura zaczęła gwał-
townie spadać i musieliśmy uciekać 
do łóżek. Niektórzy spali w grubych 
swetrach, skarpetach i czapkach. 
Ranek okazał się jeszcze gorszy. 

Umywalki i toalety znajdowały 
się na zewnątrz, a wyjście z naszej 
wspólnej i lekko nagrzanej przez noc 
sypialni było nie lada wyczynem. 
Pocieszającym był fakt, że nasza 
kucharka na pewno przygotuje nam 
pyszne śniadanko.
Posiłki na tej naszej trzydniowej 
wyprawie były przepyszne, ale przy-
rządzane w ekstremalnych wręcz 
warunkach. Na lunch zatrzymywali-
śmy się w jakimś budynku, w którym 
zazwyczaj było już kilka innych 

grup. Nasza kucharka zajmowała 
miejsce w kącie na korytarzu, przez 
który przewijały się dziesiątki innych 
turystów. Na kuchence gazowej po-
trafiła nawet w takich warunkach 
przygotować pyszną pieczeń czy 
usmażyć naleśniki. Oczywiście o ja-
kiejkolwiek higienie nie było  mowy. 
Co wrażliwsi z trudem przymykali 
oczy na brud i nieporządek panujący 
wokół. Ale nikt nie chorował. 

 �Tekst i foto: Grażyna Sroczyńska 
(ProjektMedia)

Sól po horyzont
Boliwia - mało znany turystyczny raj, do którego nie wszyscy mogą się wybrać, bo podróż taka wymaga wielu poświęceń i wysiłku fizycznego.
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.Nowoczesna zabiega 
o dofinansowanie In 
Vitro. W Głogowie 19 
par złożyło deklarację 
przystąpienia do 
programu.    

Urząd Miejski w Głogowie, 
na wniosek Komisji Ekologii, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej, prowadził konsultacje 
społeczne związane z dofinanso-
waniem przez GMG zabiegu In 
Vitro. Deklarację o przystąpieniu 
do programu złożyło 19 par. 
Wydział Edukacji i Spraw Spo-
łecznych wysłał, przygotowany 
przez wnioskodawcę .Nowocze-

sna, projekt programu do oceny 
do Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji. Ocena 
zostanie dostarczona do radnych 
z Komisji Ekologii, Zdrowia, 
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej 
w Głogowie.
-Zapotrzebowanie na wsparcie nie 
jest tak duże, jak spodziewali się 
inicjatorzy. Taka frekwencja daje 
nam do zastanowienia. W budże-
cie nie trzeba rezerwować dużej 
kwoty, jak wstępnie zakładano 
-  mówi Paweł Chruszcz,  Radny 
Rady Miasta Głogowa. - Na 
posiedzeniu komisji będziemy 
dyskutować, co dalej. Nie mo-
żemy podejmować pochopnie 

decyzji, ponieważ jest to bardzo 
delikatny temat.
Radni zastanawiają się także, 
czy dofinansowanie do programu 
powinno być zadaniem gminy. 
Czy gmina przy swoim budżecie 
powinna finansować program,  
czy raczej skupić się na innych 
zadaniach , priorytetach. Mają 
dylemat, chociaż wszyscy uwa-
żają, że parom trzeba pomagać.

r e k l a m a
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W tym roku zakończona 
zostanie procedura 
dotycząca pozwoleń 
na przebudowę 
skrzyżowania drogi 
krajowej nr 12 z drogą 
powiatową do Kurowic. 

Na zjeździe z 12 do Kurowic do-
chodziło do kolizji i wypadków. 
W celu poprawy bezpieczeństwa 
zmotoryzowanych na tym odcinku 
drogi Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad postanowiła 

przebudować  skrzyżowanie.  Pro-
jekt zmian  jest w trakcie opraco-
wywania. Zadanie realizowane jest 
w ramach programu „Likwidacja 
miejsc niebezpiecznych”. 
- Przedmiotem naszej inwestycji 
jest przebudowa skrzyżowania 
drogi krajowej nr 12 z drogą 
powiatową -  mówi Dariusz Za-
jączkowski, Kierownik Rejonu 
Głogów, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
-  Inwestycja przewiduje wy-
posażenie skrzyżowania w pas 

przeznaczony dla pojazdów 
skręcających w lewo. Ta zmiana 
poprawi bezpieczeństwo w tym 
rejonie. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad planuje w tym 
roku  zakończyć  procedurę 
z pozwoleniami. Między innymi 
będą to także rozmowy z właści-
cielami gruntów znajdujących się 
w sąsiedztwie drogi.  Zakłada się, 
że w przyszłym roku inwestycja 
będzie realizowana. 

 �Zdjęcia: ANJA

Drogi trzeciej kategorii 
odśnieżane są w ciągu 
godziny od zgłoszenia. 
Najdłużej muszą czekać 
uwięzieni na drogach 
szóstej kategorii. 

Starostwo Powiatowe w Głogo-
wie na zimowe utrzymanie dróg 
podpisało umowy z dwiema fir-
mami.  Teren został podzielony na 
cztery obręby. Jedna z firm Tartak 
Grębocice odśnieża drogi w ob-
rębie Pęcław. Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego dba 
o drogi w obrębach Jerzmanowa, 
Kotla i Żukowice.  W Powiecie 
Głogowskim dróg czwartej ka-
tegorii jest ponad 46 km, piątej 
kategorii ponad 39 km. Łącznie  

do utrzymania jest ponad 106 
km dróg. 
- Firmom, które zajmują się 
zimowym utrzymaniem dróg  
nie płacimy za gotowość do 
świadczenia usługi, lecz za jej 
wykonywanie  – mówi Jeremi Ho-
łownia, Członek Zarządu Powiatu 
Głogowskiego. – Aby pogoda nas 
nie zaskoczyła śledzimy prognozy 
pogody, komunikaty centrum 
zarządzania kryzysowego. O sy-
tuacjach na drogach informują  
nas wójtowie i policja.  
Najdłuższe odcinki dróg powiato-
wych,  o które  muszą dbać służby 
znajdują się w obrębie Żukowice, 
od krajowej 12 do drogi 292 oraz 
w obrębie Jerzmanowa  od krajo-
wej 12 przez Kurowice, Łagoszów 

Mały do granicy powiatu. 
 �Zdjęcia: ANJA

Fundacja FLIS 
zrealizowała trzy filmy 
o Głogowie. Emitowane 
będą w lokalnych 
mediach i You Tube.  

Fundacja Lokalnych Inicjatyw 
Społecznych FLIS przygotowała 
trzy filmy o naszym mieście. |Jeden 
z nich dotyczy historii  miasta, 
drugi jego rozwoju po II wojnie 
światowej  do czasów współcze-
snych,  trzeci natomiast to spot 
promocyjny.  Pierwsze dwa filmy  
trwają  około 13 minut. Spot pro-
mocyjny trwa niespełna 2 minuty. 
- Jesteśmy organizacją pozarządo-
wą – mówi Łukasz Zygiel, członek 
zarządu Fundacji FLIS. – Filmy są 
nową formułą wypowiedzi, tego co 
robimy. W każdy możliwy sposób 
promujemy miasto, w którym 
żyjemy. 

Filmy zrealizował zespół w skła-

dzie: Dominika Błaszczyk, Dariusz 
Andrzej Czaja, Paweł Matkowski, 
Piotr Motzart Michalski, Kuba Mu-
siał, Marek Sawko, Anna Skrzy-
niarz, Urszula Zygiel i  Łukasz 
Zygiel. W filmie wykorzystano 
materiały ze zbiorów: Muzeum 

Archeologiczno-Historycznego 
w Głogowie  , Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze,  To-
warzystwa Ziemi Głogowskiej,   
Dariusza Andrzeja Czai i Sławo-
mira Krawczyka. 

- Składamy szczególne podzię-
kowania Dariuszowi Andrzejowi 
Czai za ogromny wkład i zaan-
gażowanie przy realizacji filmu 
Głogów miasto z historią – mówi 
Łukasz Zygiel. 
Łączny budżet realizacji filmów 
zamknął się w kwocie około  30 
tys. zł z czego 15 tys. zł Fundacja 
otrzymała z Gminy Miejskiej 
w Głogowie. 

 �Zdjęcia: Fundacja FLIS

Będzie mniej wypadków na drodze

Lewoskręt na Kurowice

Powiat utrzymuje ponad 106 km dróg

Za dwie godziny u celu

Pary zainteresowane In Vitro

Wnioski do oceny
Historia miasta, jego rozwój i ludzie

Filmy o Głogowie

aktualności
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Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Gmina Miejska w Głogowie 
przygotowuje się do 
budowy mieszkań 
w ramach rządowego 
projektu „Mieszkanie 
Plus”. Jest już miejsce 
na os. Piastów Śląskich.  

- Wystąpiliśmy do Banku Gospo-
darstwa Krajowego o przyznanie 
kredytu. Czekamy na odpowiedź 
- mówi Rafael Rokaszewicz, Pre-
zydent Miasta Głogowa. – Nowe 
mieszkania planujemy wybudować 
na osiedlu Piastów Śląskich. 
Inwestycje w ramach rządowe-

go projektu „Mieszkanie Plus” 
realizowane będą na zasadach 
rynkowych, bez angażowania pie-
niędzy podatników.  Mają się one 
charakteryzować umiarkowanymi 
czynszami. W związku z tym  
własne M będzie dostępniejsze 
dla słabiej uposażonych rodzin. 
Na przydział mieszkań komunal-
nych i socjalnych  w Gminie Miej-
skiej w Głogowie czeka około 300  
wniosków. W listopadzie ubiegłego 
roku  komisja pozytywnie zaopinio-
wała 46,  z czego 29 na mieszkania 
socjalne i 17 na komunalne.  

 �Zdjęcia : ANJA

Mieszkania PLUS w Głogowie

głogowskie firmy

Czekamy na kredyt
Szpital podpisał już umowy na 
świadczenie usług w 2017 roku. 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
rozpieszcza. Umowy na poziomie 
ubiegłego roku. 
Jedynie psychiatria otrzymała 
większy limit na usługi w br. Po-
zostałe oddziały mają kontrakt 
na poziomie ubiegłego roku.  
Narodowy Fundusz Zdrowia 
zapowiedział, że  w II półroczu 
kontrakty będą na lepszych 
zasadach.  
- W związku ze wzrostem mini-
malnego wynagrodzenia koszty 
szpitala  wzrosły.  Miesięcznie 

przekraczają kwotę 40 tys. zł – 
mówi Edward Szchmidt,  prezes 
głogowskiego szpitala. – Nie 
otrzymaliśmy z tego tytułu żad-
nej rekompensaty. Składaliśmy 
odwołanie do ministra . 
W związku ze wzrostem mini-
malnego wynagrodzenia, do 30 
XII 2016 roku szpitale powiatowe 
protestowały, ponieważ wiadome 
było, że nie otrzymają na ten cel 
środków.   Protest został zakoń-
czony w związku z obietnicą NFZ 
dotyczącą podpisania lepszych 
kontraktów w II półroczu.  

 �Zdjęcia: ANJA

Nie ma szału 
NFZ podpisał umowy ze szpitalem 
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W tym roku generalna dyrekcja 
dróg rozpocznie remont 
nawierzchni ulicy Piłsudskiego. 
Prace prowadzone będą 
w godzinach wieczornych. 

Wiosną Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad rozpocznie zmianę 
nawierzchni ulicy Piłsudskiego. 
- Jest to kontynuacja remontu tej 
ulicy – mówi Dariusz Zajączkowski, 
Kierownik Rejonu w Głogowie. – 
Prace nie potrwają długo i prowadzone 
będą w godzinach wieczornych przy 
mniejszym ruchu. 
Nawierzchnia jezdni nie ma dziur, zapad-
nięć, ale wymieniona zostanie ponieważ 
nie spełnia norm odnośnie śliskości. 
- Nawierzchnia asfaltu nie jest już tak 
szorstka jak być powinna – mówi Dariusz 
Zajączkowski. 
Przy ulicy Piłsudskiego dyrekcja planuje 
także wybudowanie chodników, ścieżki 
rowerowej, jednak jest to jeszcze temat 
nie na ten rok. 

Trzysta pięćdziesiąt tysięcy 
złotych radni zdjęli z bu-
dżetu dla policji. Mogły być 
dwa samochody, wystarczy 
na jeden. 
Na ostatniej sesji radni miej-
scy zajęli się budżetem na 
2017 roku.  Cięto pieniądze 
w wielu punktach między 
innymi na bezpieczeństwo, 
zakupy i inwestycje. Zmniej-
szono między innymi środki, 

jakie gmina miała zamiar 
przekazać dla policji na 
zakup samochodów oraz 
patrole policyjne. 
- Angażowanie środków 
na bezpieczeństwo jest 
zasadne – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. – Do-
pracowaliśmy się dużego 
poziomu poczucia bezpie-
czeństwa.  Powinniśmy 

dbać o to, aby tak nadal 
było.  
Zgodnie z wcześniejszymi 
planami policja miała zaku-
pić dwa samochody, które 
wykorzystywane byłyby 
do patrolowania miasta. 
Na nowe auta  złożyć się 
miały dwa samorządy 
Gmina Miejska w Głogowie 
i województwo. 

 �Zdjęcia: ANJA

Pomoc logopedy w każdym 
przedszkolu. Terapia 
dla 6-latków, wstępna 
diagnoza dla 5-latków.

Prezydenta Głogowa podjął decy-
zje o zwiększeniu liczby godzin 
logopedycznych w głogowskich 
przedszkolach. Argumentem do 
zwiększenia z sześciu do ośmiu 
godzin tygodniowo   była diagnoza 
dzieci i ich potrzeby. Do tej pory 
w głogowskich przedszkolach za-
trudnionych było trzech logopedów, 
którzy realizowali swoje zadania 
każdy w czterech przedszkolach 
po 6 godzin. Terapią obejmowali 
tylko dzieci 6-letnie. Na wniosek 
dyrektorów ustalono, że logopedzi 
przeprowadzą również diagnozę 
wstępną dzieci pięcioletnich. Oka-
zało się, że potrzeby są bardzo duże. 
W związku z tym Rafael Rokasze-
wicz, Prezydent Miasta Głogowa 
zdecydował, o zwiększeniu godzin 
do 8 w każdym przedszkolu.

- W naszym przedszkolu ponad 
50%   dzieci w wieku 5-6 lat ma 
problem z wymową – mówi Irena 
Dudek, Dyrektorka Przedszkola nr 
20 z Odziałem Żłobkowym i Od-
działem Integracyjnym- Sześcio-
latków mamy 77, a pięciolatków 55.
Logopedzi, którzy pracują w gło-
gowskich placówkach, po zmianach, 
będą pracować 8 godzin tygodniowo 
w każdym przedszkolu. Nauczy-
cielki, które posiadają specjalizację 
– logopeda będą mogły realizować 
zadania w przedszkolu, w którym 
pracują, taka sytuacja jest w PP nr 
5 i 19.Podczas organizowania roku 
szkolnego 2017/2018 sytuacja będzie 
na nowo analizowana.
Mowa jest środkiem do wyrażania 
siebie.  Badania wykazują, że wady 
wymowy mogą być przyczyną 
szkolnych niepowodzeń ponieważ  
obniżają samoocenę ucznia.  Dzieci 
mają także problem z nawiązywa-
niem kontaktów z rówieśnikami. 

 �Zdjęcia: ANJA

Głogowskie parafie 
otrzymają w tym roku 
650 tys. zł. Gmina Miejska 
przekazuje te środki na 
prace konserwatorskie. 

Parafie Rzymsko-Katolickie  
przy ulicach Akacjowa, Okrężna 
, Powstańców Śląskich i Placu 
Kolegiackim z budżetu  gminy 
miejskiej otrzymają środki na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków. Na ten cel w budżecie  
miasta zarezerwowano 650 tys. zł. 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ul. Akacjowa 34,  na naprawę i re-
nowację organów, stanowiących 
element wyposażenia kościoła  
otrzyma 100 tys. zł. Natomiast 
50 tys. zł na wykonanie prac kon-
serwatorskich i restauratorskich 
czterech aniołów flankujących na 
szczycie ołtarza głównego kościoła 
otrzyma  Parafia Rzymsko-Ka-
tolicka p.w. św. Wawrzyńca, ul. 
Okrężna 14.  Parafia Rzymsko-
-Katolicka KOLEGIATA p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, Plac Kolegiacki  na 
remont pomieszczenia pod kaplicą 
Mariacką oraz wykonanie posa-

dzek na chórze i w krypcie oraz 
w prezbiterium, zakrystii i kaplicy 
Mariackiej  otrzyma  350 tys. zł 
Na dokumentację obejmującą 
remont elewacji kościoła Bożego 
Ciała z uzupełnieniem elementów 
architektonicznych, odbudową 

zwieńczeń wież wraz z pracami 
konstrukcyjnymi wewnątrz 
niezbędnymi do ich wykonania 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 
św. Mikołaja w Głogowie, ul. 
Powstańców 1 otrzyma 150 tys. zł. 

 �Zdjęcia: ANJA

Radni okroili pieniądze dla policji Remont ulicy
Piłsudskiego 

Problemy z wymową 
Będzie jedno auto

Pieniądze na remonty kościołów

Radni byli hojni
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„Poli i Stasia wędrówki po 
Głogowie – Przewodnik 
dla dzieci” to jedna 
z najnowszych publikacji 
Towarzystwa Ziemi 
Głogowskiej. Książeczka ta 
jednak, w porównaniu do 
pozostałych, które od lat 
wydaje stowarzyszenie, 
skierowana jest wyłącznie 
do najmłodszych 
głogowian – dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. 

Bohaterami Przewodnika są Pola 
i Staś, którzy oprowadzają młodego 
czytelnika po najważniejszych 
miejscach Starego Miasta i Śród-
mieścia w Głogowie. Odbywa się 
to w porządku chronologicznym: 
od powstania grodu na prawo-
brzeżnej wyspie, poprzez kolejne 
zabytkowe przystanki, a kończy 
widokiem na całe miasto z tarasu 
widokowego wieży ratuszowej.  
Młody czytelnik będzie miał więc 
okazję wybrać się na wycieczkę 
wraz z Polą i Stasiem i odwiedzić 
takie zabytki jak: kolegiata, most 
na Odrze, Zamek Książąt Gło-
gowskich, Pomnik Dzieci Gło-
gowskich, dawne mury miejskie, 
Pomnik Jana z Głogowa, dworzec 
kolejowy, fosa i pozostałości for-
tyfikacji, pozostałości dawnych 
kościołów, Teatr Miejski im. An-
dreasa Gryphiusa, kamieniczki 
na Starym Mieście, sukiennice 
oraz ratusz z wieżą. Przy każdym 
zabytkowym punkcie, obok histo-
rycznego opisu, młody czytelnik 
znajdzie ciekawostki, słowniczek 
pojęć a także zadania plastycz-
ne. Wykonanie wszystkich oraz 

rozwiązanie dodatkowych zadań, 
wiążących się z odwiedzeniem 
głogowskich zabytków, umożliwia 
uzyskanie tytułu Mistrza Historii 
Głogowa. Aby uzyskać ten tytuł 
czytelnik zobowiązany zostanie do 
odwiedzenia miejskiego Centrum 
Informacji Turystycznej, znajdują-
cego się w tzw. bloku koszarowym 
przy ul. Koszarowej (w pobliżu 
dawnego kina Bolko), gdzie otrzy-
ma specjalną naklejkę do wklejenia 
w swoim przewodniku.
Poli i Stasiowi towarzyszą na 
łamach Przewodnika kolorowe ilu-
stracje, wykonane przez plastyczkę  
Anetę Steciąg. Natomiast autorem 
tekstu jest  Dariusz Andrzej Czaja. 
Oboje również opracowali zestaw 
zadań i łamigłówek dla młodych 
głogowian, znajdujących się na 
łamach książeczki.
Publikacja umożliwia nabycie 
przez dzieci podstawowej wie-
dzy o historii i dziedzictwie 

kulturowym Głogowa. Ma 
szansę rozbudzić świadomość 
historyczno-regionalną w naj-
młodszym pokoleniu, integrując 
je z rodzinnym miastem. Natomiast 
umieszczone w publikacji zadania 
pobudzą aktywność umysłową 
młodych czytelników.
Śmiało można stwierdzić, że  jest 
to pierwsza w dziejach publikacja 
dotycząca naszego miasta, która 
przeznaczona jest dla najmłod-
szych czytelników. W najbliższym 
czasie planowane są spotkania 
autorów z młodymi głogowianami 
z miejskich szkół podstawowych. 
Podczas spotkań, planowanych 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej oraz świetlicach Miejskiego 
Centrum Wspierania Rodziny 
przewodnik będzie prezentowany 
uczniom i trafi do ich rąk. 

Encyklopedia Ziemi 
Głogowskiej
Natomiast innym opracowaniem, 
które również ujrzało światło 
dziennie, obok prezentowanych 
w poprzednim numerze publika-
cjach głogowskiego stowarzysze-
nia, które dotyczyły militarnych 
dziejów naszego miasta, jest 
nowy zeszyt Encyklopedii Ziemi 
Głogowskiej. Zeszyt nr 76 zawiera 
19 haseł, przedmiotowych i bio-
graficznych, napisanych przez 
siedmiu autorów (Antoni Bok, 
Michał Cimek, Dariusz Andrzej 
Czaja, Marek Robert Górniak, 

Wiesław Maciuszczak, Sławomir 
Olejnik, Jacek Relich). 

Spis haseł 
w najnowszym 
zeszycie nr 76
Badoń-Lehr Ryszard; Buler An-
drzej;  Fabryka Maszyn Budowla-
nych „Famaba” (x2); Gimnazjum 
nr 4 im. Polskich Odkrywców;  
Kirkiewicz Józef, Lewicki Jerzy; 
Międzynarodowy Festiwal im. 
Andreasa Gryphiusa;  Ochotnicze 
Straże Pożarne na Ziemi Gło-
gowskiej (x2); Orzech Stanisław; 
Państwowy Ośrodek Maszynowy 
w Głogowie; Papużyński Włady-
sław; Porty w Głogowie do 1945 
roku;  Ruszowice – historia do roku 
1945; Sanojca Ryszard; Szkoła 
Podstawowa nr 6 im. Tadeusza 
Kościuszki; Wyszanów – historia 
po roku 1945; Zakłady Przemysłu 
Dziewiarskiego Milana w Legnicy, 
Oddział w Głogowie. 
W tym miejscu należy dodać, 
że Encyklopedia Ziemi Gło-
gowskiej jest najbardziej znaną 
i najstarszą serią wydawniczą 
TZG. Pierwszy numer trafił do 
rąk czytelników w 1993 roku, 
a do dziś stowarzyszenie wydało 
łącznie już 76 zeszytów, w tym 
kilka monotematycznych i oko-
licznościowych (o Sławie i oko-
licach, z okazji 900-lecia obrony 
Głogowa, 20-lecia Encyklopedii 
Ziemi Głogowskiej i 25-lecia Sa-
morządu Terytorialnego w Polsce). 
W każdym zeszycie znajdują się 
hasła w porządku alfabetycznym 
o zróżnicowanej tematyce, lecz 
związanej oczywiście z Głogowem 
i regionem. Na przestrzeni prawie 
ćwierć wieku ukazało się drukiem 
już ponad 800 haseł, napisanych 
przez około 100 autorów. Twór-
cami zagadnień są akademiccy 
pracownicy naukowi, muzealnicy, 
nauczyciele, studenci oraz lokalni 
pasjonaci historii. 
Przedstawione dziś wydawnictwa, 
jak i inne publikacje Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej, dostępne są 
w biurze stowarzyszenia w głogow-
skiej PWSZ oraz w lokalnych księ-
garniach i salonikach prasowych. 

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Nowe wydawnictwa Towarzystwa Ziemi Głogowskiej 

Przewodnik dla dzieci po
Głogowie oraz nowy zeszyt EZG 

Okładka najnowszego zeszytu Encyklopedii Ziemi 
Głogowskiej

Okładka Przewodnika dla dzieci
Kolegiata głogowska

Przykład jednego z zadań – graffiti do pokolorowania
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HOROSKOP EXTRA
Baran
21.03-20.04
Świetny czas na spotkania 
towarzyskie i nawiązywanie 
nowych znajomości. Jeśli czu-
jesz się niezbyt pewny siebie, 
wypisz 10 sytuacji, w których 
stanąłeś na wysokości zadania. 
Stąd tylko krok do realizacji 
marzeń, ponieważ wiara w sie-
bie bywa najważniejsza. Dbaj 
o siebie, nie złap infekcji. 

Byk
21.04-21.05
Będziesz pełen pozytywnej 
energii, która sprzyjać będzie 
nauce, sukcesom w pracy 
i rozwijaniu zainteresowań. 
Szybciutko zdobywaj to, co 
jest do zdobycia. W sercowych 
sprawach zielone światło. To 
dobry czas na podróż, a tak-
że szansa na oczekiwaną 
poprawę finansową. Jasno 
i czytelnie nazywaj swoje cele.

Bliźnięta
22.05-20.06
Zadbaj o stan techniczny 
samochodu. Koncentruj się 
za kierownicą, chroń zdrowie. 
Sytuacje, w których możesz 
się znaleźć, wymagają spokoju 
i dystansu. Będziesz teraz 
sporo energii wkładać w swój 
rozwój. Zamiast myśleć „co 
mogę zyskać?” zapytaj siebie 
„co mogę z siebie dać”. 

Rak
21.06-22.07
Pełen energii będziesz łatwo 
nawiązywać kontakty. Zapla-
nuj ważne spotkania. Bywaj 
wśród ludzi. Wykorzystaj 
swój urok. Szansa na miłość, 
a także na przyjemne podróże, 
odkrywanie nowych pasji i za-
interesowań. Poświęć więcej 
uwagi sobie. Wizualizuj swoje 
cele. uczucia. Zadbaj o swoje 
zdrowie. Warto współdziałać.

Lew
23.07-22.08
Zapowiada się bardzo intere-
sujący tydzień. Warto wyjść 
do ludzi, nawiązać nowe kon-
takty i odkurzyć stare. Może 
warto też zmienić krajobraz 
za oknem? Nie zagracaj swojej 
życiowej przestrzeni. Jeśli ma-
rzy ci się wygoda i przestrzeń, 
musisz usunąć to, co zbyteczne.  

Panna
23.08-22.09
Emocje mogą sięgać zenitu. 
Szansa na szczere rozmowy. 
Na pierwszym planie będą 
kontakty z osobami, z którymi 
łączą cię bliskie i ważne rela-
cje. To czas nauki zachowania 
równowagi i sztuki dyplomacji 
i zrozumienia. W pracy także 
czas na ponowne ustalenie 
lepszych zasad. 
Jeśli nie, zmień je tak, byś 
miał na nie wpływ. 

Waga
23.09-23.10
Szansa na sukces na rozmo-
wach kwalifikacyjnych, czego 
skutkiem będzie lepsza posada. 
Staraj się uzyskać stan emo-
cjonalnej rónowagi poprzez 
obdarzanie i otrzymywanie 
miłości. Zdefiniuj i doceń swoje 
szczęście. W chwili, kiedy 
spełnienie będzie twoim celem, 
spotkasz odpowiednią osobę. 

Skorpion
24.10-21.11
Dobry tydzień na skuteczne 
działanie i dobre kontakty 
z otoczeniem. W praktycz-
nych codziennych sprawach 
poradzisz sobie nieźle. Miłość 
zyska na znaczeniu. Coś wisi 
w powietrzu. Flirt, a może 
romans? Szukasz nowych 
pomysłów na siebie? Zasta-
nów się, czego pragniesz i co 
chcesz osiągnąć.

Strzelec
22.11-21.12
Licz się z sytuacjami, które 
przetestują twój refleks. Kon-
takty z najbliższymi mogą 
stanowić wyzwanie. Postaraj 
się nadrobić zaległości, za-
łatwić sprawy niezbyt pory-
wające, ale konieczne. Zrób 
przestrzeń dla przyjemności, 
które wkrótce wysuną się na 
pierwszy plan. 

Koziorożec
22.12-19.01
Zapowiada się spory ruch 
w interesach. Możesz teraz 
szukać dodatkowych docho-
dów. Koziorożce zasobne 
w środki finansowe mają do-
bry czas na udane inwestycje. 
Gwiazdy obiecują również 
szczęście w miłości. Zastanów 
się nad tym, czy cele, które 
uważasz za ważne są zależne 
od ciebie. 

Wodnik
20.01-18.02
Zmień wszystko, co wyda 
ci się nie dość dobre, prze-
starzałe i nieadekwatne do 
dnia dzisiejszego. Życie to 
nieustanny rozwój, dlatego 
nie trzymaj się tego, co było. 
Bądź czujny. Mogą paść in-
teresujące zawodowe propo-
zycje lub okazje do realizacji 
planów finansowych. 

Ryby
19.02-20.03
Zwolnij tempo, przyjrzyj się 
obecnej sytuacji i wyciągnij 
wnioski. Doceń to, co było 
dobre, zrozum, co było złe. 
Zaakceptuj fakt, że czasem 
musi coś odejść z twojego 
życia, abyś znalazł motywa-
cję i przestrzeń do realizacji 
nowych planów. Poszukaj 
swojej prawdy, prawdziwych 
wartości istnienia. 
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częcy
ukłon
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

krzyżówka

W pierwszej połowie 
2017 roku na 
nowym artroskopie i 
ginekologicznym usg będą 
wykonywane badania. 
Sprzęt zakupiony 
zostanie za kredyt w 
kwocie 10. 600 tys. zł 
oraz dofinansowanie 
z Fundacji KGHM. 

Najwyższej klasy artroskop, wy-
posażona w nowoczesny sprzęt 
pracownia endoskopowa oraz 
ginekologiczne USG najnowszej 
generacji trafią do Głogowskiego 
Szpitala Powiatowego. Już w 
pierwszej połowie  roku pacjen-
ci będą korzystać z zakupionej 
aparatury. 
- Zgodnie z umową szpital otrzy-
ma dwa kredyty, konsolidacyjny 
i inwestycyjny, które pozwolą 
na rozwój głogowskiej lecznicy 
– mówi Jarosław Dudkowiak, 

Starosta Powiatu Głogowskiego. 
Konsolidacyjny, pozwoli na 
płynną spłatę długoterminowych 
zobowiązań placówki, wobec in-
stytucji finansowych, ich poziom  
przekraczał obecnie 9. 600 tys. zł.  
Warunkiem udzielenia kredytu 
było przedstawienie przez szpital 
wiarygodnego planu działalności 
jednostki w kolejnych latach. 
Zarząd GSP we współpracy z 
kadrą medyczną opracował 
Strategiczny Planu Rozwoju 
Spółki na lata 2017-2021, który 
uzyskał bardzo wysoką ocenę 
specjalistów finansowych BGK.
- Przy udzielaniu kredytu istotne 
było ustanowienie odpowiednich 
zabezpieczeń, wśród których 
szczególnie ważne są gwarancje 
jakich udzieli Powiat Głogowski, 
który dla banku jest potwierdze-
niem wiarygodność i stabilność 
transakcji – mówi Jarosław 
Dudkowiak, Starosta Powiatu 
Głogowskiego. 

Szpital otrzyma również finan-
sowanie w wysokości miliona 
złotych, przeznaczone na bieżą-
ce cele inwestycyjne. Za środki 
otrzymane z BGK zakupiony 
będzie densytometr, artroskop z 
wyposażeniem umożliwiającym 
specjalistyczne rekonstrukcje 
stawów oraz kompletnie wy-
posażona zostanie pracownia 
endoskopowa. Nowoczesny 
sprzęt trafi również na oddział 

ginekologiczno–położniczy, 
który zyska USG najnowszej 
generacji. Dzięki temu możliwe 
będzie jeszcze dokładniejsze 
badanie pacjentek w każdym 
etapie ciąży. Badania na nowo-
czesnym sprzęcie dostępne będą  
dla  mieszkańców Głogowa i 
regionu Zagłębia Miedziowego, 
w tym pracowników KGHM, 
którego Fundacja częściowo 
współfinansuje zakup artro-
skopu. 

 � (red)

Dokładniejsze badanie
ciężarnych
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Zmiana technologii przetapiania koncen-
tratu miedzi to olbrzymi krok w przyszłość 
dla KGHM. 
– To jest ważna data nie tylko dla huty – to 
jest ważna data dla Głogowa jako miasta 
i to jest ważna data dla Polski jako państwa. 
Ile Głogów miał takich znaczących dat? – 
mówił do zebranych w Hucie Miedzi Głogów 
Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent brał udział w uroczystości otwar-
cia nowej instalacji. Budowa kosztowała 2,5 
mld zł. Inwestycja jest krokiem milowym 
w dziejach Huty Miedzi Głogów, jak i całego 
KGHM, krokiem wyprzedzającym, pozwala-
jącym na oszczędności, a co najważniejsze 
na bardzo dużą elastyczność produkcji 
miedzi, czy spełnienie surowych norm 
ekologicznych. Nowy piec jest dziesię-
ciokrotnie czystszy pod względem emisji 
zanieczyszczeń niż technologia pieców 
szybowych. Do tego dochodzi nowy piec 
elektryczny i nowa maszyna odlewnicza. 
Dyrektor Huty Miedzi Głogów Andrzej Szy-
dło, przyznał, że nowy piec daje olbrzymią 
elastyczność w produkcji. Pytany przez 
dziennikarzy o różnice między technologią 
szybową, a zawiesiną stwierdził – dla pieców 
szybowych wyczerpaliśmy możliwości i ich 
dalszej modernizacji i ich unowocześniania. 
Trzeba było zrobić krok do przodu. Piec 

zawiesinowy to właśnie ten krok.
Ten krok do przodu to również plano-
wane przestoje remontowe na piecu 
zawiesinowym. Na piecach szybowych 
przestój remontowy musiał być co dwa 
lata. Na dotychczas funkcjonującym piecu 
zawiesinowym w Hucie Miedzi II przestoje 
remontowe przez lata wydłużano z dwóch 
lat. Ostatni remont nastąpił po czteroletnim 
użytkowaniu w 2013 roku. – Obecny plan 
remontu sięga prawie piątego roku pracy 
pieca zawiesinowego. Nie jest wykluczone, 
że podobnie będzie w przypadku nowego 
pieca zawiesinowego. - Wszystko okaże się 
w trakcie eksploatacji. Tu nie ma miejsca 
na pomyłki, czy wydłużanie na siłę okresów 
międzyremontowych, bo w grę wchodzi 
bezpieczeństwo hutników. 
Choć oficjalne uruchomienie nowego 
pieca zawiesinowego nastąpiło w piątek 
20 stycznia, już w połowie października 
po przeprowadzeniu całej serii próbnych 
testów układu załadunku wsadu do pieca za-
wiesinowego pod obciążeniem, rozpoczęto 
ciągłe podawanie koncentratu i jego przetop 
w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego. 
Tym samym, po  trzymiesięcznym posto-
ju, wznowiono produkcję miedzi surowej 
w HMG I, jednak już w zupełnie nowej  
technologii. W kilkanaście godzin od poda-

nia koncentratu do pieca przeprowadzono 
pierwszy spust miedzi blister, będącej 
podstawowym produktem procesu w piecu 
zawiesinowym.
- To był dla nas bardzo ważny dzień. Dokona-
liśmy olbrzymiego skoku technologicznego 
na  najnowocześniejszą na świecie, bardziej 
przyjazną środowisku technologię pieca 
zawiesinowego. Mówił Andrzej Szydło, 
dyrektor naczelny Huty Miedzi Głogów.
Proces uruchamiania nowej technologii 
rozpoczął się  28 września od wygrzewania 
pieca elektrycznego, następnie 1 paździer-
nika rozpoczął się proces wygrzewania 
pieca zawiesinowego. Potem następowało 
kolejno uruchamianie pozostałych obiek-
tów i węzłów produkcyjnych. Ostatecznie 
w ubiegłym tygodniu nową instalację do 
użytku oficjalnie oddał Prezydent Andrzej 
Duda. 

Andrzej Duda
w Głogowie

Przełomowa dla Głogowa, 
KGHM, dla Polski – tak 
Prezydent Andrzej Duda 
ocenił uruchomienie 
nowego pieca 
zawiesinowego w Hucie 
Miedzi Głogów. Nowa 
technologia zastąpiła piece 
szybowe.

 � fot. Krzysztof Sitkowski KPRP


