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Rekordowe granie!

Głogowianie na podium

90 tysięcy 377 złotych i 43 grosze to 
kwota jaką zebrano podczas 24. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Głogowie. W Kotli do puszek trafiło 
prawie 7 tys. zł.

Gala sztuk walki Fight Exclusive 
str. 12

tw
oj

a 
wi

zy
tó

wk
a 

ka
le

nd
ar

zy
k 

20
16

te
l. 

60
3 

91
4 

33
8

眀眀眀⸀攀甀爀漀琀爀愀渀猀⸀椀渀昀漀
攀甀爀漀ⴀ琀爀愀渀猀ⴀ眀礀渀愀樀攀洀䀀眀瀀⸀瀀氀
⬀㐀㠀 㜀㌀㌀ 㜀㔀 㜀　

∠ 猀愀洀漀挀栀漀搀礀 漀猀漀戀漀眀攀 
∠ 戀甀猀礀
∠ 瀀爀稀礀挀稀攀瀀欀椀

䐀䄀刀䴀伀圀䔀 䄀唀吀伀 娀䄀匀吀᠁倀䌀娀䔀 娀 伀䌀 匀倀刀䄀圀䌀夀

圀夀倀伀笁夀䌀娀䄀䰀一䤀䄀 
匀䄀䴀伀䌀䠀伀䐀팀圀

PRACA - przedstawiciel handlowy
Zadanie: zbieranie reklam do prasy

Wskazane doświadczenie
CV na adres: praca@projekt-media.pl

Odpowiemy telefonicznie na wybrane oferty.

str. 6, 7, 8
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W czerwonych koszulkach 
Drużyny Szpiku KGHM 
w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia przywieźli 
prezenty do Głogowa.

Celem wizyty w ośrodku była 
pomoc i wsparcie wychowanków 
w najpotrzebniejsze rzeczy. Poda-
runki były wcześniej uzgadnianie 
z dyrekcją ośrodka. Dzięki temu 
do placówki członkowie MTS 
zawieźli podopiecznym naprawdę 
potrzebne przedmioty. Zosta-
ły zakupione między innymi 

akcesoria wyposażenia wnętrz 
i pomieszczeń: półki, pufy, ko-
ce, poduszki oraz inne rzeczy, 
które sprawiły ogromną radość 
dzieciom.
– Podarowane rzeczy bardzo przy-
służą się mieszkańcom domu. Są 
bardzo praktyczne i przydatne. 
Zostaną wykorzystane do peł-
nego funkcjonowania w życiu 
codziennym – mówi Robert Beń 
z Miedziowego Towarzystwa 
Sportowego, które sponsorowane 
jest przez Fundację Polska Miedź.

 � (ab)

Sportowcy wspierani przez KGHM z darami

MTS w Domu
Dziecka

Trwa termomodernizacja 
Przedszkola Publicznego 
nr 2 w Głogowie.

W zakres prac wchodzi także 
remont piwnic oraz budowa in-
stalacji oświetlenia awaryjnego 
dróg ewakuacyjnych. 
Nie są to jedyne zaplanowane prace. 
Poza nowym wyglądem będzie rów-
nież nowy parking. Przypomnijmy, 
że umowa z wykonawcą została 
podpisana w połowie ubiegłego roku. 
Zakończenie prac przewidziane jest 
do końca sierpnia. Remont prowadzi 
Przedsiębiorstwo BUDIHOLEX ze 
Sławy. Wartość umowy opiewa na 

ponad 780 tys. zł.
Jak informują władze miasta 
planowane są kolejne prace ter-
momodernizacyjne w pozostałych 
głogowskich przedszkolach. - Przy-
gotowywana jest dokumentacja 
dla przedszkoli nr. 3, 6, 9, 10,17 
i 21 (filia). - Pracujemy według 
zasady – najpierw poznanie pla-
cówki, przeanalizowanie jej stanu 
technicznego i potrzeb pod kątem 
planowanych prac – dopiero na 
tej podstawie opracowujemy 
szczegóły termomodernizacji – 
mówi prezydent Głogowa Rafael 
Rokaszewicz.

 � (dgl)

Już widać pierwsze efekty prowadzonych prac

Przedszkole
wypięknieje

Dziesięć osób 
poszkodowanych - na 
szczęście niegroźnie...

(4.01) Piętnaście osób jechało 
autobusem do Rudnej. Pojazd 
właśnie wyjechał z miejsco-
wości Stara Rudna. Podjeżdżał 
pod wzniesienie, kiedy z na-
przeciwka zbliżał się do niego 
hyundai tacuma. Kierowca tego 
pojazdu stracił panowanie nad 
samochodem. Auto wpadło 
w poślizg. Kierowca lubińskiego 
PKS-u chcąc ratować sytuację 
i nie dopuścić do czołowego 
zderzenia zjechał na pobocze. 
Niestety, autobus ostatecznie 

zatrzymał się na drzewie, 
a osobówka po zderzeniu z au-
tobusem zatrzymała się za nim.
Dzięki niewielkiej prędkości 
pojazdów w zderzeniu nikt nie 
odniósł poważnych obrażeń. 
Skończyło się na skaleczeniach 
i potłuczeniach. Do szpitala w Lu-
binie i przychodni w Polkowicach 
na opatrzenie ran i badania trafiło 
w sumie 10 osób.
Droga na której doszło do zde-
rzenia autobusu z osobówką 
należy do powiatu lubińskiego. 
Wzniesienie nie było niczym 
posypane. Na asfalcie było 
jedno wielkie lodowisko.

 � (pit)

Lodowisko na powiatowej drodze

Wypadek autobusu

Prezydent Głogowa Rafael Ro-
kaszewicz oraz władze spółki 
Głogowskie Obiekty Usługowe 
odwiedzili marinę, by sprawdzić 
efekty prac. Marina została 
już wyposażona, jej otwarcie 
zaplanowano na marzec tego. 
Oficjalne otwarcie przewidziane 
jest z niespodzianką dla głogo-
wian i turystów.
- Musieliśmy pozmieniać wnę-
trze budynku mariny tak, by 

służyła mieszkańcom i turystom 
w szerokim tego słowa zakresie. 
Nie mógł być to – jak zakładał 
pierwotny pomysł – przystanek 
na własną kanapkę i kawę 
z termosu. To miejsce musi 
być funkcjonalne – mówił na 
spotkaniu roboczym prezydent 
Głogowa Rafael Rokaszewicz.
- Jesteśmy dumni z efektów tych 
koniecznych zmian. Wiemy, że 
głogowianie nie mogą doczekać 

się otwarcia. Marina czynna 
będzie siedem dni w tygodniu 
do późnych godzin wieczor-
nych. W gorące dni – chłodzić 
nas będzie klimatyzacja. Była 
konieczna, bo w lecie w budynku 
było nawet 50 stopni. Założyli-
śmy także niezbędne żaluzje, 
chcemy by odwiedzający nas 
czuli się tu komfortowo – mówił 
dyrektor GOU Jerzy Sztangret.
Głogowska Marina jest jedną 
z sześciu w Polsce, która może 
pochwalić się europejskim cer-
tyfikatem dla przystani śródlą-
dowych Gelbe Welle (Żółta Fala), 
dla porównania w Niemczech 
jest takich – 540.
Teren obiektu jest monitoro-
wany. Koszt inwestycji to ok. 
3 i pół miliona złotych. Koszt 
wyposażenia – ok. 190 tysięcy. 

 � (dgl)

To będzie całkiem nowe miejsce odpoczynku i edukacji

Marina z certyfikatem
Od 1 marca głogowska Marina nad Odrą rozpocznie pracę. To nie tylko przystań dla wodniaków 
i turystów, ale także miejsce, gdzie podczas spacerów po Głogowie będzie można wypocząć, napić się 
kawy, zjeść coś ciepłego. Marina służyć będzie także młodszym głogowianom, jako miejsce edukacji 
ekologicznej. Będą wykłady, warsztaty i pogadanki. Ale przede wszystkim – rejsy Laguną.
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Dwa kilometry 
i prawie sto metrów 
– na takiej długości 
będzie remontowana 
ul. Rudnowska. 

Podpisano już umowę z wyko-
nawcą, a plac budowy zostaje 
przekazany. Prace rozpoczną się 

w ciągu dwóch miesięcy.
Przetarg wygrała głogowska firma 
PBD, która na przełomie lutego 
i marca wejdzie na ulicę z fizycz-
nymi pracami. Koszt remontu to 3,6 
mln złotych, połowę dofinansuje 
właściciel drogi – DSDiK.
Wyremontujemy nawierzchnię 
i odtworzymy chodniki od skrzy-

żowania tuż za wiaduktem, aż 
do skrzyżowania z ul. Kolejową. 
Planowane zakończenie prac to 
31.08.2016 rok – mówił na konfe-
rencji prasowej prezydent Głogowa 
Rafael Rokaszewicz.
- Do dopracowania jest jeszcze plan 
objazdów. Na pewno włączymy 
do tego ul. Szczyglicką i Kole-
jową, które wyremontowaliśmy 
w ubiegłym roku także w tym celu 
– mówił zastępca prezydenta Piotr 
Poznański.
- Pierwsze tygodnie poświęcimy 
na prace, których widać nie będzie 
– przygotowujące do tej dużej in-
westycji. Sprzęt ma wejść na teren 
budowy, jak tylko będziemy mieli 
pewność, że mrozy nie wrócą. - 
Chcemy tak przygotować się do 
inwestycji, by jak najmniej utrud-
niać życie mieszkańcom – mówił 
Ksawery Kossowski, prezes PBD.

 � (dgl)

Rudnowska do kompleksowego remontu

Przekazali plac budowy

Pożar samochodu osobowego na parkingu przy Biedronce na Żarkowie. 
Auto spłonęło 4 stycznia około godz. 17.    fot. Czytelnik GłogówExtra!

Obecnie z tyłu 
Skarbka trwają prace 
przygotowawcze związane 
z rozbiórkami nawierzchni 
chodników, jezdni oraz 
miejsc postojowych. 

Roboty związane są z remontem 
tzw. sięgacza przy ul. Moniuszki. 
Warto dodać, że do zakresu prac 
przyczynili się sami mieszkańcy, 
którzy władzom miasta zwracali 
uwagę na wystające korzenie 

drzew, które utrudniają parkowanie 
w tym miejscu. 
Ostatecznie wewnętrzna uliczka 
i chodniki doczekają się nowej 
nawierzchni. Studzienki kana-
lizacyjne i deszczowe zostaną 
wyregulowane, miejsce będzie 
również oświetlone. Wykonawcą 
prac jest PUB BRUKPOL s.c. Pia-
ski. Wartość umowy sięga niemal 
550 tys. zł. Prace mają zakończyć 
się do końca czerwca.

 � (dgl)

Pożar na Żarkowie

Mieszkańcy oczekiwali remontu

Sięgacz w przebudowie
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Nie znają dnia ani godziny, 
zawsze są w gotowości. 
Uroczysta ceremonia 
wręczenia odznaczeń 
ratownikom zamknęła 
cykl barbórkowych 
obchodów w KGHM.

Blisko 100 osób zostało wyróż-
nionych różnorodnymi medalami 
i odznaczeniami w piątkowe popo-
łudnie (18 grudnia) w Sali im. Jana 
Wyżykowskiego w siedzibie biura 
zarządu KGHM.
Zasłużony Ratownik Górniczy, 
złote i srebrne medale Jednostki 
Ratownictwa Górniczo–Hutnicze-
go, odznaki honorowe Zasłużony 
dla Górnictwa RP, odznaki za 
zasługi dla rozwoju Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej, medale 
za długoletnią służbę oraz wyróż-
nienia Zasłużony w akcji – takie 
wyróżnienia wręczono blisko 
100 osobom podczas grudniowej 
uroczystości. 
W wyjątkowej chwili poza oso-
bami odznaczonymi wzięli udział 
dyrektorzy kopalń, hut, wojewo-
da dolnośląski, samorządowcy 

z Głogowa, posłowie na Sejm RP 
w osobach Ewy Drozd i Krzysztofa 
Kubowa, przedstawiciele Państwo-
wej Straży Pożarnej, policji, wojska 
i wielu innych gości. 
– Nasze spotkanie jest znakomitą 
okazją do podsumowania naszych 
wspólnych dokonań ratowniczych. 

W roku 2015 los nie szczędził nam 
trudów ciężkiej pracy. Byliśmy 
wzywani 10 razy do podziemnych 
akcji ratowniczych, trzech akcji 
pożarowych i sześciu akcji zawało-
wych. Lekarze z ratownikami byli 
wzywani 24 razy do zdarzeń jakie 

miały miejsce w wyrobiskach doło-
wych. Skuteczne akcje ratownicze 
utwierdzają nas w przekonaniu, że 
los pracowników KGHM Polska 
Miedź S.A. jest w dobrych rękach – 
mówił do zebranych Piotr Walczak, 
dyrektor JRGH O/KGHM Polska 
Miedź S.A.
Wagę i rolę ratowników JRGH 
podkreślają wszyscy. – Zawód 
górnik–ratownik to niezwykle szla-
chetny zawód, wymagający odwagi, 
ofiarności i zdyscyplinowania. To 
wyjątkowa praca, dając najcenniejszy 
skarb – zdrowie i życie, często z nara-
żeniem własnego. To na was w tych 
najtrudniejszych chwilach liczą 
wasi koledzy, na wasze doświad-
czenie, na wasz profesjonalizm, na 
odwagę i ofiarność. Uroczystość 
jest doskonałą okazją aby wam za to 
podziękować, aby wyrazić uznanie 
i szacunek dla waszej niebezpiecznej 
pracy. Dziękując wam życzę, aby ta 
praca dawała wam wiele satysfakcji 
i dumy. – mówiła Ewa Drozd, poseł 
na Sejm RP.

 � (red)

Blisko 100 uhonorowanych ratowników

Ratownicy z odznaczeniami

Wykonano już cały zakres 
robót w świetlicy szkolnej 
i przekazano szkole.
W piwnicach i na parterze 
położono tynki, ściany 
obłożono glazurą. Są 
nowe okna i drzwi. Na 
posadzkach położono 
płytki. Zamontowano 
również windę towarową, 
natomiast przy wejściu 
głównym są już rampy. 
Wykonywane są także 
chodniki i prace przy 
elewacji budynku. 
Odbiory zaplanowano 
w tym roku.

Świetlica już zrobiona, reszta prac w tym roku

Remontują w „siódemce”

Od początku roku 
w Starostwie Powiatowym 
w Głogowie działa 
punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej. 

Nie jest to jedyny punkt pomocy 
prawnej. Ogółem na terenie po-
wiatu będą cztery takie punkty. 
Znajdą się poza Starostwem 
w Kotli w tamtejszym Gminnym 
Ośrodku Zdrowia. Dwa punkty 
prowadzenia zostaną powierzone 

Stowarzyszeniu na Rzecz Inte-
gracji i Usamodzielnienia „Dom 
w Głogowie” i będą znajdowały 
się w Urzędzie Gminy Pęcław 
oraz w Bibliotece Publicznej 
w Żukowicach z siedzibą w Nie-
lubi.
Na prowadzenie czterech punk-
tów powiat otrzymał z budżetu 
państwa prawie 250 tys. zł. 
Z bezpłatnych porad mogą ko-
rzystać osoby, którym w ciągu 
minionych 12 miesięcy otrzymały 

świadczenie z pomocy społecznej, 
posiadające Kartę Dużej Rodziny, 
które nie ukończyły 26 lat i ukoń-
czyły 65 lat.
Z informacji prawnej nie można 
skorzystać na potrzeby prowa-
dzonej działalności gospodarczej, 
chyba, że ją właśnie chcemy 
otworzyć. Porady nie dotyczą 
również prawa celnego, dewizo-
wego i handlowego.

 � (pit)

W Przedszkolu 
Publicznym nr 20 
po raz pierwszy 
od zakończenia 
remontu kuchni 
i zaplecza ugotowano 
obiad dla dzieci: 
kurczak i brokuły.

- Sprzęt jest rewelacyjny, 
korzystałyśmy dziś z kotła, 
patelni i pieca konwekcyjno-
-parowego. Dzięki nowemu 
wyposażeniu i możliwości 
przygotowywania posiłków 

w tym samym urządzeniu 
jesteśmy w stanie w jednym 
czasie przygotować obiad dla 
18 dzieci, z których każde 
ma indywidualną dietę. Kie-
dyś potrzebowałyśmy kilku 
garnków, bo oprócz dzieci 
niekorzystających z diety, 
mamy kilkanaście dla których 
gotowałyśmy osobno. Cza-
sem ta sama zupa gotowana 
była w 18 różnych wersjach 
– mówią panie pracujące 
w przedszkolnej kuchni.
- Urządzenia są ergonomiczne 

i tak poustawiane, że uła-
twiają nam pracę. Do kuchni 
trafiają już gotowe produkty. 
Nowoczesny system filtrów 
w pochłaniaczu powoduje, 
że zapachy nie rozchodzą 
się po całym przedszkolu, 
a para nie osiada na ścianach 
i urządzeniach. U nas kró-
luje zdrowa kuchnia. Teraz 
przyjemność z gotowania dla 
dzieci z przedszkola i żłobka 
jest jeszcze większa – mówią 
panie.

 � (dgl)

Za ponad trzy miliony 
złotych Komunikacja 
Miejska kupiła 
trzy autobusy.

Od 13 stycznia bieżącego roku 
pasażerowie głogowskiej Komuni-
kacji Miejskiej mogą już korzystać 
z trzech nowych autobusów, które 
zakupiła komunikacyjna spółka. 

Solarisy Urbino mają dwanaście 
metrów długości. - O ich udogod-
nieniach nasi pasażerowie będą 
się mogli przekonać na przykład 
w miesiącach letnich. Teraz już 
nie tylko kabina kierowcy, ale 
cała przestrzeń pasażerska jest 
klimatyzowana – mówił podczas 
prezentacji nowych pojazdów 
prezes KM Piotr Miselis.

Autobusy spełniają najbardziej 
rygorystyczne normy ekologiczne 
jeśli chodzi o kwestie emisji spa-
lin. Posiadają monitoring oraz są 
dostosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Aktualnie 
głogowianie na miejskich trasach 
obsługiwani są przez 37 auto-
busów.

 � (pit)

Ministerstwo Sprawiedliwości finansuje radców

Porady prawne za darmo!

Nowoczesny sprzęt w wyremontowanej kuchni
Pierwszy obiad

Nowe autobusy wyjeżdżają na ulice

Z „klimą” dla pasażerów
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3.200 złotych – to kwota, za którą w czasie licytacji dla WOŚP wylicytowano Dzień z Prezydentem Głogowa. Pełną emocji walkę wygrał Jarosław Radko. - Bardzo dziękuję za ten gest 
i wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapewniam, że dzień będzie ciekawy – mówił prezydent Rafael Rokaszewicz. Druga osoba, która licytowała Dzień z Prezydentem – 
Marta Karpińska – została przez Rafaela Rokaszewicza zaproszona na obiad.

Rekordowe
 granie

22 tysiące złotych
więcej niż rok temu!

90 tysięcy 377 złotych i 43 grosze to kwota jaką zebrano 
podczas 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Głogowie. Ponad 17 tys. zł z tej kwoty to dochód z licytacji 
przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury. Najdroższym 

„gadżetem” okazał się „dzień z prezydentem miasta 
Rafaelem Rokaszewiczem. Za 3,2 tys. zł wylicytował to 

lubinianin Jarosław Radko. W porównaniu do ubiegłorocznej 
kwesty zebrano o blisko 22 tys. zł więcej. W MOK-u i MCK 
Mayday grano mocno lokalnie. Prezentowali się najmłodsi 
i seniorzy. Nie zabrakło tradycyjnie parady samochodów. 
Z puszkami w miasto wyruszyło około stu wolontariuszy. 

Kwesta przebiegła bezpiecznie i bez żadnych incydentów. 
Wszystko zakończyło światełko do nieba.

Dzień z prezydentem wart ponad 3 tys. zł

Extra dniówka!
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KGHM Polska Miedź od lat spo-
tyka się z mieszkańcami Zagłębia 
Miedziowego na uroczystych 
noworocznych koncertach. W tym 
roku Gala Noworoczna będzie mia-
ła miejsce 15 stycznia w Legnicy, 
a dzień później w Lubinie.
Tradycyjnie podczas Gali Nowo-
rocznej KGHM, artyści operowi 
spotykają się z artystami muzyki 
popularnej. - Scenę operową w tym 
roku będą reprezentować Iwona 
Handzlik i Marcin Bronikowski. 
Obok nich akustycznie i świątecz-
nie wystąpią Bracia oraz ich gość 
specjalny, Krzysztof Cugowski 
– informuje Dariusz Wyborski, 
rzecznik KGHM.
Zespół Bracia istnieje od 2001 roku 
i jest obecnie jednym z najbardziej 
cenionych zespołów w Polsce. Na 
czele formacji stoją bracia Piotr 
i Wojciech Cugowscy. Piotr jest 
jednym z najwybitniejszych 
polskich wokalistów, natomiast 
Wojciech jest cenionym w branży 
muzycznej gitarzystą. Specjalnym 
gościem zespołu Bracia będzie 
wybitny polski wokalista, legenda 
polskiego rocka, Krzysztof Cugow-
ski. W 2014 roku Budka Suflera 
zakończyła swoją działalność po 
40-u latach istnienia, zamykając 
ważny rozdział w historii polskiego 
rocka. Od roku Krzysztof Cugow-
ski kontynuuje swoją muzyczną 
przygodę, koncertując ze swoimi 
synami.
Iwona Handzlik, artystka o pięk-
nym, liryczno-koloraturowym so-
pranie, przez kilka lat była solistką 
Opery Wrocławskiej. Występowała 
na scenach operowych Włoch, 
Francji, Kanady, Belgii, Tajlandii 
Australii i Holandii. Przygotowuje 
się do występu w Buenos Aires.
Marcin Bronikowski debiutował 
na scenie opery narodowej w So-
fii, a w roku 2000 jako pierwszy 
polski baryton debiutował na 
scenie królewskiej opery Covent 

Garden w Londynie. Występował 
na scenach znanych światowych 
oper, a w Polsce między innymi na 
scenie Opery Narodowej – Teatru 
Wielkiego w Warszawie, opery 
w Krakowie, a także w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie oraz na 
festiwalu “Wratislavia Cantans”. 
W trakcie swojej dotychczasowej 
kariery zaśpiewał ponad 30 ról 
operowych.
Publiczność będzie świadkiem 
wyjątkowego, pełnego kunsztu 
i rockowej energii klimatycznego 
koncertu. W programie najwięk-
sze przeboje zespołu Bracia i nie 
tylko oraz wyjątkowa, specjalnie 
przygotowana część kolędowa 
w wykonaniu rodziny Cugowskich 
oraz solistów operowych Iwony 
Handzlik i Marcina Bronikow-
skiego.

Do legnickiej katedry pod wezwa-
niem Św. Apostołów Piotra i Pawła 
KGHM zaprasza w piątek, 15 
stycznia o godzinie 18. Natomiast 
do kościoła pod wezwaniem Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego na 
wyjątkowy koncert można przyjść 
w sobotę, 16 stycznia o godzinie 17. 
Koncerty poprowadzi Tomasz 
Kammel. Wstęp jest wolny. Tra-
dycyjnie, dla gości zaproszonych 
przez KGHM, przygotowane są 
miejsca siedzące.

 � (inf)

Wyjątkowe koncerty w Legnicy i Lubinie

Gala Noworoczna
 KGHM

W najbliższy weekend  w Lubinie w kościele pod 
wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz 
legnickiej katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła 
odbędą się wyjątkowe muzyczne koncerty.

Gala Noworoczna KGHM
15 stycznia Lubin
kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego, godz. 18.

16 stycznia Legnica
katedra  Św. Apostołów Piotra i Pawła, godz. 17.
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30 wolontariuszy 
kwestowało w gminie 
Kotla. Najzasobniejsza 
puszka zawierała 437 zł!

7 128,12 zł, 54,48 euro, 41 ko-
ron szwedzkich oraz 86 koron 
norweskich – taką kwotę zebrał 
w sumie sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który 
działał w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Kotli. - Ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom, którzy wsparli tą 
cenną inicjatywę i finansowo 
i rzeczowo – mówi Iwona Adam-
czak, szef sztabu.
Podczas 24. Finału WOŚP na 

ulicach gminy Kotla kwestowało 
30 wolontariuszy. Pieniądze 
zbierano w Kotli, Grochowi-
cach, Głogówku, Sobczycach, 
Skidniowie, a także w pobliskim 
Grodźcu Małym. Największa 
kwota w jednej puszce wyniosła 
ponad 437 złotych. 
Wolontariusze ruszyli do akcji 
z samego rana. Wtedy też w sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum 
Gminnym im. Zagłębia Mie-
dziowego w Kotli rozpoczął się 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Kotla Łukasza 
Horbatowskiego. Do zmagań 
stanęło sześć drużyn z terenu 
gminy Kotla jak i z Głogowa. 

Puchar Wójta zdobyła drużyna 
Orły Janasa (drużyna mieszana 
z Kotli, Głogowa i Szlichtyngo-
wej). Puchar w imieniu wójta 
wręczyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Halina Przybylska. Dla 
uczestników wręczono również 
piłki.
Gorąco było nie tylko podczas 
zmagań sportowych ale i w szta-
bie, który znajdował się w GO-
KiS w Kotli. Tam była szansa 
nabycia misternie ozdobionych 
serc z piernika, przygotowanych 
i podarowanych przez Przed-
szkole Niepubliczne „Chatka 
Puchatka” z Głogówka, wyro-
bów artystycznych powstałych 
podczas zajęć plastycznych pro-
wadzonych w GOKiS, a także 
podarowane przez strażaków 
kalendarze OSP Kotla. Tuż obok 
działała kawiarenka, gdzie moż-
na było nabyć domowe ciasta 
podarowane przez wszystkie so-
łectwa z terenu gminy, popcorn 
oraz kawę i herbatę. Wszystkie 
złożone datki w kwocie 1.188,71 
zł, zasiliły konto Orkiestry.
W tym samym czasie na scenie 

Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kotli trwały pre-
zentacje przedszkolaków 
z przedszkola z Kotli i Gło-
gówka, uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kotli, 
Gimnazjum Gminnego im. Za-
głębia Miedziowego w Kotli, 
grupy tanecznej oraz teatral-
nej z GOKiS. Z gościnnym 
występem zaprezentowała 
się również Hania Woźniak. 
W międzyczasie odbywały 
się też licytacje gadżetów 
WOŚP i innych podarowanych 
przedmiotów. Udało się zebrać 
2.060 zł. 
Jak zawsze można było również 
liczyć na strażaków OSP Kotla, 
którzy podczas finału zaprezen-
towali specjalistyczny sprzęt, 
którym dysponują. Udostępnili 
dzieciom swój wóz bojowy i na 
zakończenie imprezy odpalili 
pokaz sztucznych ogni, który 
jako tradycyjne „światełko 
do nieba” zakończył 24. Finał 
WOŚP w Kotli.

 � (GK)

aktualności

Sztab z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli podsumowuje Orkiestrę.

W Kotli ponad 7 tysięcy złotych

Orszak Trzech Króli przeszedł przez Głogów
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Do Siego Roku!

r e k l a m a

Zmieniły się tradycje, 
język stał się bardziej 
nowoczesny, wiele wyrażeń 
i zwyczajów zapomniano.

Można powiedzieć, że to naturalna 
kolej rzeczy, ale warto przypominać 
tradycje - to nasze bogactwo i na-
sza tożsamość narodowa. Jednym 
z przykładów, że nie zapominamy 
jest powrót świętowania od Bożego 
Narodzenia do Trzech Króli i Orszaki 
Trzech Króli, którzy przemierzają 
coraz więcej polskich miast.
Huczne bale sylwestrowe to mło-
da tradycja. W XIX w. zaczęto je 
urządzać je w najbogatszych domach 
mieszczańskich. Na wsiach panowały 
inne zwyczaje. Nowy Rok witano 
w gronie rodzinnym. Wszyscy wy-
chodzili przed dom i składali sobie 
życzenia, a o północy strzelali z rusz-
nic i trzaskali z bicza, by wygonić 
stary rok. W sylwestrowy wieczór  
przygotowywano wiele potraw, ale 
nie obowiązywał post. Pieczono małe 
chlebki, które miały przynieść zdrowie 
i pomyślność ludziom i zwierzętom 
domowym, były też gościńcem dla 
kolędników. Kolędowanie wywodzi 
się z czasów przedchrześcijańskich 
i praktykowane było na wiosnę, 
dopiero kiedy ustalono daty świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

kolędnicy odwiedzają domy w okresie 
tzw. Godów czyli od Wigilii do Trzech 
Króli.
Nowy Rok wiązał się z wieloma prze-
sądami. O północy otwierano szeroko 
okno, by pozbyć się tego co złe i zaprosić 
dobre duszki. Jeżeli pierwszym gościem 
był mężczyzna, przynosił szczęście, 
gdy pierwsza do domu weszła kobieta, 
wnosiła kłótnie i kłopoty na cały rok. 
Mroźny i słoneczny pierwszy dzień roku 
zapowiadał obfite plony. W starym roku 
należało uregulować długi, zakończyć 
spory i posprzątać. Wszystko to przed 
Sylwestrem, aby nie wymieść szczęścia 
z domu. Tuż po północy nakręcano 
zegary, bo to wróżyło pomyślność. 
Pierwsze imię męskie usłyszane przez 
pannę miało być imieniem jej przyszłego 
męża. Samotne kobiety wybierające się 
na bal, wsypywały mak do do butów, 
bo to gwarantowało wielu adoratorów 
w nowym roku.
Dziś bawimy się na balach sylwe-
strowych, świętujemy na koncertach 
organizowanych w miastach czy 
spotykamy się na tzw. domówkach. 
Powstaje coraz więcej nowych zwy-
czajów, które oprócz zabawy promują 
coś bardzo wartościowego -  pomoc 
potrzebującym. Głogów może poszczy-
cić się Kolorowym Marszobiegiem, 
który odbył się po raz 13. Wzięło w nim 
udział kilkaset osób, zebrano 4,2 tony 

żywności i około 2 tys. zł. na leczenie 
Amelki Brzezińskiej. Pomysłodawcą 
i organizatorem tego kilometrowego 
biegu jest znany głogowski sportowiec 
i inicjator wielu przedsięwzięć sporto-
wych – Jerzy Górski.
Od kilku lat w dzień Trzech Króli 
ulicami polskich miast przechodzą 
kolorowe korowody - zwyczaj pochodzi 
z Hiszpanii. Są to jasełka wystawiane 
w przestrzeni publicznej. W Polsce 
pierwsza parada miała miejsce w 2004 
r. w warszawskiej szkole „Żagle”. Od 
2011 r. 6 stycznia jest dniem wolnym 
od pracy i dzięki temu zainteresowanie 
Orszakami znacznie wzrosło. Przemar-
sze odbywają się w wielu miastach, na 
ich czele stają hierarchowie kościelni, 
a patronami tego wydarzenia są naczel-
nicy władz samorządowych. Kolorowy 
Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 
Głogowa czwarty raz. Widać też, że 
zainteresowanie mieszkańców jest coraz 
większe. W tym roku z Placu Tysiąclecia 
w kierunku  ratusza wyruszyło kilkaset 
osób. Korowód prowadzili Trzej Królo-
wie na koniach, za nimi podążał barwny 
tłum głogowian.
Wszystkim Czytelnikom GłogówE-
xtra! życzymy wszystkiego najlep-
szego w nowym Roku, doczekania 
w zdrowiu kolejnego roku, czyli: do 
siego Roku!

 �Grażyna Sroczyńska

Proste życzenia „do nadchodzącego roku” odeszły w niepamięć



10    13 stycznia 2016 r. 

W Głogowie funkcjonowała Królewska Szkoła Wojenna

Została tylko ujeżdżalnia...

historia

Szkolnictwo wojskowe, które 
miało kształcić przyszłą 
kadrę oficerską w Prusach 

rozwinęło się w pierwszych latach 
XIX wieku. Wtedy rozpoczęły dzia-
łalność Ogólne Szkoły Wojskowe 
w Berlinie, Wrocławiu i Królewcu, 
natomiast w innych pruskich 
miastach organizowano Szkoły 
Dywizyjne. W 1859 roku doszło do 
reformy szkolnictwa wojskowego 
w Prusach, a pierwszymi szkołami 
zorganizowanymi według nowych 
zasad były placówki w Poczdamie 
i Erfurcie, z którego w 1885 roku 
przeniesiono szkołę do Głogowa. 
Na początku XX wieku pruską 
kadrę wojskową; obok Głogowa; 
kształcono już w 10 innych tego typu 
placówkach na terenie Prus.
W rozporządzeniu Departamentu 
Wojny z 1872 roku, wymieniają-

cym Głogów wśród 17 najważniej-
szych twierdz, nie uwzględniano 
jej modernizacji. Po kilku latach 
zmieniono jednak tę decyzję, co 
pozwoliło przesunąć część for-
tyfikacji miejskich w kierunku 
wschodnim. Powstała w ten 
sposób nowa dzielnica o nazwie 
Neustadt (Nowe Miasto), znana też 
pod nazwą Wilhelmstadt (Miasto 
Wilhelma). Północną część nowej 
dzielnicy zarezerwowała dla siebie 
pruska armia.
W 1885 roku, na tym terenie 
oddano do użytku budynek ko-
mendantury oraz szkoły wojennej. 
Budowę tego drugiego obiektu 
realizowano w latach 1883–1884, 
pod kierownictwem ministerial-
nego specjalisty budowlanego 
Bernharda Kalkhofa. Projekt 
zabudowy terenu pomiędzy obecną 

ulicą Piotra Skargi, ulicą Polską, 
starego cmentarza katolickiego 
oraz linią kolejową obejmował: 
budynek główny, stajnie dla koni, 
krytą i otwartą ujeżdżalnię, halę 
gimnastyczną i do fechtunku, 
szopy na armaty, budynek sani-
tarny, place ćwiczeń oraz ogród. 
W niedalekiej odległości powstały 
też obiekty nowoczesnego Szpi-
tala Wojskowego. Kierownikiem 
budowy szkoły wojennej był syn 
królewskiego fortyfikatora Xavera 
Klatta – Robert Klatt. Budynek pla-
cówki o wymiarach 84m. długości 
i 26m. wysokości, zwrócony ku 
Odrze, wzniesiono z surowej cegły. 
2 października 1885 roku zainau-
gurowano naukę w nowo powstałej 
Królewskiej Szkole Wojennej. 
Placówka odziedziczyła tradycje 
po funkcjonującej ponad 25 lat 
erfurckiej imienniczce. Stąd np. 
główne wejście do szkoły ozdobio-
ne zostało francuskim karabinem 
maszynowym ustawionym na 
platformie - zdobyczą z wojny fran-
cusko-pruskiej z lat 1870-1871. We 
wnętrzu umieszczono też tablice 
upamiętniające kilkudziesięciu 
wychowanków szkoły wojennej, 
poległych w wojnach toczonych 
przez Prusy w XIX wieku, oraz 
tych którzy zginęli w 1904 ro-
ku podczas powstania jednego 
z plemion w Niemieckiej Afryce 
Południowo-Zachodniej. 

Do końca 1917 roku przeprowadzo-
no w szkole 26 kursów. W jednym 
z nich, udział miał brać Manfred 
Freiherr von Richthofen, znany ja-
ko Czerwony Baron – as myśliwski 
I wojny światowej, w czasie której 
część budynku wykorzystywano 
na potrzeby lazaretu wojskowego.
Po wielkiej wojnie; jaka nawie-
dziła Europę w latach 1914-1918, 
z powodu ograniczeń Traktatu 
Wersalskiego w stosunku do po-
konanych Niemiec; nauki w szkole 
nie kontynuowano a zaadaptowano 
i włączono ją do zespołu koszaro-
wego saperów. W czasie oblężenia 
miasta w 1945 roku budynek zo-
stał poważnie uszkodzony, a po 
II wojnie światowej całkowicie 
rozebrany.
W latach 1976-1979 Wojewódzka 
Dyrekcja Inwestycji Oddział Gło-
gów zrealizowała przy ul. Piotra 
Skargi – na terenie byłej Królew-
skiej Szkoły Wojennej – budowę 

gmachu dla nowych warsztatów 
mechanicznych Zespołu Szkół Za-
wodowych. 1 września 1979 roku 
zainaugurowano w nowoczesnym 
budynku nowy rok szkolny. W  la-
tach 2001-2003 do warsztatów ZSZ 
sukcesywnie włączano znajdujące 
się wówczas przy ul. Obozowej 
warsztaty Zespołu Szkół Samo-

chodowych a w ramach połączenia 
obu warsztatów powstała placówka 
oświatowo-wychowawcza pod 
nazwą Głogowskie Centrum 
Kształcenia Praktycznego.
28 marca 2007 roku, na mocy 
uchwały Rady Powiatu Głogow-
skiego utworzono zespół publicz-
nych placówek kształcenia usta-
wicznego i praktycznego o nazwie 
Głogowskie Centrum Edukacji 
Zawodowej w Głogowie. Obecnie 
placówka stanowi bazę kształcenia 
zawodowego w branżach: mecha-
nicznej, samochodowej, budow-
lanej i elektrycznej dla uczniów 
Zespołów Szkół: Samochodowych 
i Budowlanych, Politechnicznych, 
im. Jana Wyżykowskiego oraz 
Zespołu Placówek Szkolno-Wy-
chowawczych.
W skład kompleksu placówki 
wchodzi również budynek dawnej 
ujeżdżalni koni Królewskiej Szko-
ły Wojennej z końca XIX wieku, 

w którym od lat siedemdziesiątych 
XX wieku kształcono uczniów 
w zawodach stolarskich i ślusar-
skich, a także po przeniesieniu 
w 1987 roku z Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego zawodach 
dziewiarsko-krawieckich. 
Budynek ujeżdżalni dostosowany 
jest do obecnie potrzeb kształcenia 
uczniów klas budowlanych i górni-
czych przy Głogowskim Centrum 
Edukacji Zawodowej. W ubiegłym 
roku wybudowano w nim grotę 
górniczą na potrzeby powstania 
Ośrodka Egzaminacyjnego w za-
wodzie – technik górnik. O ile 
wnętrze budynku ma się dobrze, 
o tyle z zewnątrz widoczna jest 
już pilna potrzeba jego remontu. 
Może też wówczas byłaby okazja 
na upamiętnienie Królewskiej 
Szkoły Wojennej w formie np. 
pamiątkowej tablicy na elewacji 
byłej ujeżdżalni koni?

 �Dariusz Andrzej Czaja

Idąc ulicą Piotra Skargi w kierunku byłej restauracji Neptun, tuż przed wiaduktem kolejowym, miniemy kompleks budynków Głogowskiego 
Centrum Edukacji Zawodowej. Przed wojną na terenie tej placówki stał okazały budynek Królewskiej Szkoły Wojennej (Königliche Kriegsschule). 
Dziś jedynym śladem po dawnym zagospodarowaniu tego terenu jest budynek dawnej ujeżdżalni, obecnie przebudowany na potrzeby 
kształcenia uczniów klas budowlanych i górniczych. Główny budynek szkoły pozostaje już tylko wspomnieniem na dawnych widokówkach…

Okazały gmach Królewskiej Szkoły Wojennej w Głogowie (z arch. DAC)

Widok na kompleks szkolny z 1910 roku (z arch. DAC)

Budynek byłej ujeżdżalni koni. Stan obecny (Fot. DAC)
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Mimo przerwy 
w rozgrywkach Superligi 
w SPR Chrobry Głogów 
ciągle się coś dzieje. 
Seniorzy zbierają 
siły na dalszy etap 
rozgrywek i szykują 
się do sparingów.

Od nowego roku ruszyły 
przygotowania do rozgrywek 
szczypiorniaka, które rozpocz-
ną się wiosną. Zaczęło się od 
biegania, później były prace 
nad mobilnością, próby gry 
w piłkę nożną, w nogę oraz 
stabilizacja. Kolejnego dnia 
zaczęły się ostre treningi. Do 
południa ponad godzinny tre-
ning w boxie CrossFit Głogów. 
- To był prawdziwy hard core 
- przyznali zawodnicy! Trener 
uważa, że był to kawał ostrej 
ale dobrej roboty, zapowiedział 
że razem z zespołem wróci 
tam jeszcze kilka razy. Nie 
wyklucza również, że zespół na 
stałe może gościć na Crossficie.

Granie zacznie się już dzisiaj 
13 stycznia. O godzinie 16:00 
zaplanowano pierwszy sparing 
z Gwardią Opole, wszystkich 
sympatyków szczypiorniaka 
zapraszamy na ten i kolejny 
mecz kontrolny, który odbę-
dzie się 23 stycznia o godz. 
15.30 z MMTS Kwidzyn. Na-

tomiast dla prawdziwych fa-
natyków - 16 stycznia wyjazd 
do Legnicy na mecz z Miedzią. 
Natomiast 29 stycznia w Lubi-
nie nasi piłkarze zmierzą się 
z Zagłębiem.
Mamy już za sobą losowanie 
par 1/8 PGNiG Pucharu Polski 
– Chrobry zmierzy się z KRP 

RC Legionowo. Przewidywany 
termin meczu to 9 marca. 
Oczywiście mecz zostanie 
rozegrany w Głogowie. A wcze-
śniej zagramy z KPRem już 6 
lutego – będzie to pierwszy 
mecz PGNiG Superligi po prze-
rwie świąteczno-noworocznej.

 �Michał Chołoda

Piłkarze Chrobrego rozpoczęli przygotowania
do rundy wiosennej 

Badania na początek
Szykują się do sparingów, pierwszy już 13 stycznia

Szczypiorniści nie próżnują

W Chrobrym transferowo
Sezon niby ogórkowy, ale nie u pomarańczowo-czarnych

Pierwszy zespół Chrobrego ma za sobą dobry okres, ale uwagę dużego klubu przykuł gracz z Akademii 
Chrobrego. Michał Budziszewski rocznik 2003 otrzymał zaproszenie od Legii Warszawa.

sport

Pomarańczowo-czarni 
mają blisko dwa 
miesiące przygotowań 
z codziennymi 
treningami i w sumie 
siedmioma sparingami. 

Pierwszy sparing zaplanowano 
20 stycznia w Lubinie z Zagłę-
biem Lubin. Drużynie doszedł 
kolejny rywal z ekstraklasy 
- Śląsk Wrocław. Już dzisiaj 

wiadomo, że spotkanie na pewno 
odbędzie się w czwartek 4 lutego. 
Na razie nie jest znana jeszcze 
godzina i miejsce meczu. To 
zostanie ustalone bezpośrednio 
przed spotkaniem. 
Inauguracja piłkarskiej wiosny 
w pierwszej lidze nastąpi na po-
czątku marca, a Chrobry zacznie 
od domowego meczu z Miedzią 
Legnica. Ten odbędzie się 
w piątek 4 marca o godz. 18.00. 
Wiosną czeka nas 8 domowych 
spotkań, nie tylko z Miedzią, 
ale też z liderującą na zapleczu 
ekstraklasy Wisłą Płock. Ponadto 
z pierwszej szóstki pomarań-
czowo-czarni zmierzą się z Za-
głębiem Sosnowiec, Stomilem 
Olsztyn oraz Dolcanem Ząbki. 
Większość z tych meczów od-
będzie się w soboty. Wyjątkiem 
jest inauguracja z Miedzią przy-
padająca na piątek i mecz z Wisłą, 
który odbędzie się w niedzielę, 
z uwagi na poprzedzający go, 
środowy wyjazd do Bydgoszczy.

 �Michał Chołoda

Młody piłkarz w styczniu będzie 
przebywał w stolicy, biorąc udział 
w treningach i grze kontrolnej grup 
młodzieżowych. Michał Budzi-
szewski z Chrobrym występuje 
w zespole U-13, który z kolei repre-
zentuje klub w Lidze Dolnośląskiej 
Młodzików. 
Mateusz Hałambiec został za-
wodnikiem angielskiego Morpeth 
Town FC, w którym występował 
przed kilkoma laty. To klub wystę-
pujący w Ebac Northern League 
Division One, której jest liderem. 
Hałambiec już w przeszłości obie-
rał podobny kierunek. W Anglii 
grał w latach 2007-2008.
Damian Byrtek w Chrobrym spę-
dził dokładnie rok. Do Głogowa 
trafił na początku poprzedniego 
roku. Przez ten czas był podsta-
wowym środkowym obrońcą 
zespołu pomarańczowo–czarnych. 
Na zapleczu ekstraklasy rozegrał 
31 spotkań i zdobył 2 bramki. 

Po rundzie jesiennej 
został dostrzeżony 
w Polsce i wybrano go 
do jedenastki pierwszej 
ligi. Natomiast w run-
dzie wiosennej będzie 
reprezentował barwy 
Wisły Płock. Dodajmy, 
że 24-letni obrońca 
przechodzi do lidera 
pierwszej ligi na zasadzie 
transferu definitywnego.
Przed okresem przygo-
towawczym, w sztabie 
szkoleniowym pierwszej 
drużyny, ubyło trenerów . Tre-
nerem bramkarzy nie będzie już 
Miłosz Gładosz, a fizjoterapeutą 
zespołu Michał Jamroszczyk, który 
z Chrobrym był przez szereg lat. 
Trwają poszukiwania nowych 
szkoleniowców, również trenera 
przygotowania motorycznego.
Wśród podpisanych już umów 
jest 4–letnia z Mateuszem Macha-

jem. Syn Jerzego, występującego 
w Chrobrym w latach 90-tych 
oraz starszy brat Bartosza, który 
już jest piłkarzem pomarańczo-
wo–czarnych. Jest to powrót po 
czterech latach gry w ekstraklasie. 
Wcześniejszy pobyt w Głogowie 
w sezonie 2010/11 był bardzo 
udany, z Chrobrym awansował 
do drugiej ligi. W 27 występach 

zdobył 16 goli, wtedy został wy-
patrzony przez Lechię Gdańsk 
i sprowadzony na najwyższy po-
ziom rozgrywek w Polsce. Później 
występował w Śląsku Wrocław, 
jednak ostatnia jesień naznaczona 
kontuzjami zakończyła się na 6 
występach i brakiem przedłużenia 
umowy. Po wygaśnięciu kontraktu 
wraca do Głogowa jako najbardziej 

doświadczony w kadrze zawodnik 
- 90 gier w ekstraklasie i 6 bramek.
Kolejnym wzmocnieniem jest 
pozyskanie na zasadzie wypoży-
czenia środkowego obrońcy Pod-
beskidzia Bielsko – Biała Gracjana 
Horoszkiewicza. Wychowanek 
GLKS Gaworzyce, swoje umiejęt-
ności szlifował w Hercie Berlina, 
a na początku sezonu 2014/15 

podpisał kontrakt z Podbeskidziem 
Bielsko – Biała, gdzie jednak nie 
mógł liczyć na częste występy. 
Trzeba zaznaczyć, że Gracjan jest 
młodzieżowym reprezentantem 
Polski. Wielokrotnie pełni w niej 
rolę kapitana, a w roku 2012 zdobył 
3 – 4 miejsce na Mistrzostwach 
Europy do lat 17. 

 �Michał Chołoda
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Doskonały występ głogowianki 
w FEN 10 w Lubinie

Wystarczyła
jedna runda!

Jubileuszowa gala sztuk walki Fight 
Exclusive Night 10 “Gold Edition” przeszła 
do historii. Przybyli kibice na halę RCS 
obejrzeli wspaniałe, widowiskowe 4 walki 
w formule K-1 i 6 walk w formule MMA.

 Wśród pojedynków FEN 10 na hali RSC w Lubinie, na uwagę 
zasługiwał występ głogowianki Patrycji Krawczyk, która 
trenuje we Wrocławiu. Na ringu stanęła w pojedynku kobiet 
w formule K-1 podczas gali FEN 10 „Gold Edition”. Pochodząca 
z Głogowa, mieszkająca i trenująca aktualnie we Wrocławiu 
Patrycja Krawczyk skrzyżowała rękawice z Moniką Porażyńską 
z Gdańska. 
Dotychczas zawodniczki spotykały się dwukrotnie w ringu 
w amatorskich turniejach. Z każdego z nich na tarczy wracała 
Porażyńska. Do sobotniego starcia Krawczyk przystępowała 
w roli faworytki. Dodatkowo na jednym z treningów przed galą 
zapowiedziała, że udowodni na gali, iż poprzednia wygrana, 
wbrew opiniom niektórych osób, jak i samej przeciwniczki 
nie była kwestią przypadku i pomocy osób trzecich. Jak 
powiedziała tak zrobiła!
Już od pierwszych sekund walki w klatkoringu widać było 
przewagę naszej zawodniczki. Celne ciosy zadawane rękami 
i nogami skutecznie osłabiały przeciwniczkę. Ostatecznie 
przed końcem pierwszej, trzyminutowej, rundy zawodniczka 
z Gdańska nie była już zdolna do dalszej walki, co przełożyło 
się na przyznanie wygranej Patrycji Krawczyk przez TKO.

W ZG Rudna pracuje Złoty 
Medalista Mistrzostw 
Europy WPA w wyciskaniu 
sztangi leżąc.

Wiesław Kiwacki górnik z ZG 
Rudna zdobył ten tytuł w kategorii 
submaster do 75 kg . Nie koniec na 
tym. Głogowianin zgarnął też miano 
Brązowego Medalisty w kategorii 
open do 75 kg.
Mistrzostwa Europy WPA odbyły 
się po raz pierwszy w Polsce. Miały 
miejsce w połowie grudnia w Łodzi. 
– Samym wyciskaniem sztangi leżąc 
zajmuję się od 5 lat z różnymi sukce-
sami. Jest to chyba moje 30 podium 

w karierze. To był jednak pierwszy 
mój start na imprezie tej rangi. Tytuł 
na Mistrzostwach Europy to duże 
wyróżnienie, zwłaszcza, że odbywały 
się po raz pierwszy w Polsce – rela-
cjonuje Wiesław Kiwacki, który jak 
dotąd zdobył miano Mistrza Polski 
submaster w kategorii wiekowej 33 
– 39 lat do 75 kg oraz Mistrzostwo 
Euroregionu Nysa czy Mistrzostwo 
Polski Zachodniej. W grudniu w Ło-
dzi głogowianin wycisnął 150 kg 
z zatrzymaniem. – Nie ma w tym 
zwykłego, standardowego odbicia od 
klatki. Jest zatrzymanie i czekanie na 
komendę sędziego. To bardzo trudna 
konkurencja – przybliża Kiwacki.

Do 22 stycznia wybieramy 
Najpopularniejszego 
Zawodnika i Trenera 
2015 roku. Na listach 
nominowanych jest wiele 
osobowości. Głosowanie 
na portalu e–legnickie. 
Plebiscyt zakończy się 
Galą Sportu 30 stycznia.

Organizatorami plebiscytu jest 
Urząd Miasta w Legnicy, wspo-
mniany portal oraz legnicki OSiR. 
Ci, którzy będą głosowali mogą 
liczyć na nagrody, bowiem orga-
nizatorzy zapowiadają losowanie. 
Wśród zawodników nominowanych 
do tytułu najpopularniejszego spor-
towca 2015 roku jest m.in. głogowian 

jest Marek Świtała (piłka ręczna). 
Gdy myśli się Marek Świtała, mówi 
się Chrobry Głogów. To jak 1+1=2. 
Skrzydłowy jest zrośnięty z tym 
klubem. Gra w nim od 2002 roku 

z bardzo dobrym skutkiem. W tym 
sezonie zdobył najwięcej bramek 
dla głogowian.
Czas na głosowanie jest do 22 
stycznia. Plebiscyt zakończy się 

Galą Sportu 30 stycznia w hotelu 
Qubus, podczas której rozdane 
zostaną statuetki dla zwycięzców. 
Organizatorzy nadadzą również 
miano najciekawszej sportowej 
osobowości roku i mecenasa 
sportu. Po uroczystości zwykle 
organizatorzy zapewniają uczestni-
kom koncert a po nim bal. W galerii 
Satyrykon i w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Legnicy od poniedziałku 
11 stycznia są  do nabycia karnety, 
które uprawniają do udziału w balu. 
Ich koszt to 150 złotych od osoby.
Plebiscyt portalu odbywa się od 
4 lat. Od początku patronat nad 
konkursem obejmuje KGHM 
Polska Miedź S.A.

 � (inf)

Głogowianin, górnik z ZG Rudna ze złotym medalem

Siłacz z kopalni

KGHM patronem plebiscytu sportowego

Najlepsi i najpopularniejsi

To miejsce na reklamę
kosztuje 110 zł netto

cena z rabatem
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