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To miejsce na reklamę
kosztuje 90 zł netto

cena z rabatem

zadzwoń: 603 122 338

Dziennikarze 
dla Amelki

Nie było wyjątków. 
GłogówExtra! i inne 
głogowskie redakcje 
przyłączyły się do 
pomysłu Anety 
Szymańskiej z Radio 
Elka, aby pomóc 
walczącej o życie 
półtorarocznej 
Amelce. 

str. 10
 �Fot. Marcin Rzepka



2    8 lutego 2017 r.  •  www.glogowextra.pl 

r e k l a m a

aktualności

SKUP & SPRZEDAŻ

Pierwszy etap prac 
rozpoczęty zostanie 
w tym roku. Na plac 
wejdą archeolodzy. 

O Bulwarze nad Odrą mówi się 
w Głogowie od kilkunastu lat. 
Jest szansa na to, iż w tym roku 
rozpocznie się zagospodarowy-
wanie terenu nad rzeką Odrą. 
Ze względu na duży front robót, 

prace podzielone zostały na eta-
py. W tym roku ruszy pierwszy 
etap zagospodarowania terenu 
nadodrzańskiego. W marcu, po 
ociepleniu, rozmrożeniu ziemi na 

plac wejdą archeolodzy. Przekopią 
teren zobaczą, co się ukrywa pod 
ziemią. 
- Bulwar nad Odra będzie atrakcją 
turystyczną jak i miejscem rekre-
acji dla mieszkańców miasta – mó-

wi Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. – Powstaną 
alejki, deptak, będzie dużo zieleni. 
Urzędnicy kompletują dokumenty, 
gdy będzie pozwolenie na budowę, 
wdrożona zostanie procedura prze-
targowa. Po wyłonieniu wykonawcy, 
prace się rozpoczną. Projekt bulwaru 
wyłoniono w ramach konkursu. 
Autorzy zaproponowali różne roz-
wiązania. Uwzględniano między 
innymi szeroki ciąg spacerowy, 
dogodne dojścia do rzeki, miejsca 
do rekreacji i spacerów a także im 
imprez miejskich. Założono, że 
bulwar będzie dla spacerowiczów 
i rowerzystów. Zagospodarowanie 
terenu nad Odrą uwieńczone zo-
stanie wybudowaniem bulwaru. 
Powstała już Marina, którą planuje 
się rozbudować po drugiej stronie 
mostu, nad Odrę zawija statek. 
Dzięki inwestycjom wokół Odry 
miasto zyska turystycznie. 

 �Zdjęcie: ANJA

Dziesięć punktów 
na terenie miasta 
z defibrylatorami. 
Sprzęt zakupiony 
zostanie ze środków 
Budżetu Obywatelskiego 
w 2017 roku. 

Gmina Miejska w Głogowie za-
kupi automatyczne defibrylatory 
zewnętrzne oraz przeszkoli głogo-
wian z zakresu ich użytkowania. 
Projekt ten realizowany będzie 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego w 2017 roku. 
Celem tego zadania jest między 

innymi zapewnienie bezpie-
czeństwa wszystkim osobom 
zagrożonym nagłym zatrzy-
maniem serca. W dziesięciu 
punktach na terenie miasta 
w gablotach umieszczone zo-
staną defibrylatory. Na zakup 
i montaż przeznaczono 87.130 
zł. Zakupione zostaną także 
słupki metalowe i oznakowania 
punktów lokalizacji aparatury. 
W ramach tych środków planuje 
się także przeszkolenie w zakre-
sie obsługi defibrylatorów. Jak 
zapewnia Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa, 

korzystanie z aparatu nie jest 
skomplikowane. Ponieważ po 
uruchomieniu defibrylator sam 
instruuje jak należy postępować, 
i co robić w danym momencie. 
- To jest świetny projekt – mówi 
Rafael Rokaszewicz. – Duża 
sieć aparatów na terenie naszego 
miasta pozwoli na szybszą reakcję 
w przypadku zagrożenia życia. 
Szybka reanimacja to duże szansa 
na uratowanie życia. 
Defibrylatory zamontowane są 
już w budynku Urzędu Miasta 
i Starostwa Powiatowego. 

 �Zdjęcie: ANJA

(30.01) W poniedziałkowe popołudnie 
około godziny 17:30 głogowska 
policja otrzymała zgłoszenie 
o sarnie znajdującej się w rejonie 
lądowiska dla helikopterów. 

Na miejsce udał się patrol który zlokalizował zwie-
rzę. Sarna oddaliła się w stronę Obrońców Pokoju 
z tego powodu na ulicy Obrońców Pokoju znajdował 
się patrol który kontrolował ruch. Zwierzę udało 
się zatrzymać dopiero na ulicy Połanieckiej, po-
licjant z patrolu ruchu drogowego złapał sarnę 
i przy pomocy innych policjantów zwierzę trafiło 
do radiowozu. Mundurowym pomagali również 
strażacy. Sarna została wywieziona do lasu. 

 �Piotr Michalik

Ty na razie jest pusto, ale będzie wspaniale 

Zatrzymali ...sarnę

Bulwar nad Odra
Aparaty do ratowania życia 

Defibrylatory na ulicach Głogowa 
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Ponad 350 gospodarstw 
domowych oraz świetlice 
wiejskie podłączone 
zostaną do sieci gazowej. 
Inwestycje w Gminie 
Jerzmanowa sfinansuje 
inwestor i UE. 

Kilkuletnie rozmowy Wójta Gminy 
Jerzmanowa z firmą EWE z Mię-
dzyrzecza przyniosły efekt. W tym 
roku rozpocznie się proces związa-
ny z przygotowaniem dokumentacji 
i pozwoleń na gazyfikację gminy. 
Planuje się, iż w przyszłym roku 
inwestycja nabierze rozmachu. 
Projekt zakłada wybudowanie 
ponad 23 km sieci gazowej do 350 
gospodarstw domowych w 7 gmin-
nych miejscowościach: Bądzów, 
Potoczek, Gaiki, Maniów, Łago-

szów Mały, Modła i Kurowice. 
W późniejszym czasie możliwe bę-
dzie przyłączenie Kurowa Małego, 
Golowic i Zofiówki. Ogrzewanie 
gazowe zostanie doprowadzone 
także do świetlic wiejskich. Liczba 
gospodarstw zainteresowanych 
podłączeniem gazu na cele grzew-
cze może jeszcze wzrosnąć, ponie-
waż w miejscowościach powstają 
są nowe domki jednorodzinne. 
- Dyrektor firmy poinformował, 
że wniosek dotyczący gazyfikacji 
Gminy Jerzmanowa złożony do 
Ministerstwa Energetyki znalazł 
się na drugim miejscu listy wnio-
sków z dofinansowaniem środkami 
unijnymi – mówi Lesław Golba, 
Wójt Gminy Jerzmanowa. - Fir-
ma z Międzyrzecza przed laty 
zbudowała nitkę gazową w Jerz-

manowej. Gazyfikacja poprawi 
komfort w wielu gospodarstwach 
domowych. Nasze działania mają 
także wpływ na środowisko. 
Walczymy ze smogiem poprzez 
wyeliminowanie tradycyjnych 
źródeł grzewczych. 
Nie znane są jeszcze koszty inwesty-
cji. Gmina nie będzie partycypować 
w kosztach, ponieważ wykonanie 
zadania sfinansuje inwestor z wła-
snych środków i pozyskanych ze 
źródeł zewnętrznych. Mieszkańcy, 
którzy zadeklarowali chęć zmiany 
ogrzewania na gazowe, poniosą 
koszty związane z przyłączem ich 
domów do sieci gazowej. 
Termin zakończenia tej ważnej dla 
mieszkańców Gminy Jerzmanowa 
inwestycji zaplanowany jest na IV 
kwartał 2017 roku.

Gazyfikacja kilkuset gospodarstw domowych

Gmina walczy ze smogiem

W Rejonowym Stowarzyszeniu 
Diabetyków zrzeszonych jest 
ponad 900 osób. Stanisław Sto-
larczyk, prezes stowarzyszenia 
twierdzi, że liczba diabetyków 
jest wyższa. W miesiącu przybywa 
około 30 osób. Przychodzą, aby 

zasięgnąć porady i pomocy. Re-
jestrują się i pozostają pod opieką 
stowarzyszenia. Wielu cukrzyków 
wykrywanych jest podczas badań 
przesiewowych, które stowarzy-
szenie przeprowadzi podczas np. 
Dni Zdrowia, W cieniu Kolegiaty. 

Pielęgniarki i dyplomowane edu-
katorki odwiedzają także różne 
zakłady pracy, instytucje i mierzą 
stężenie glukozy we krwi. Z wiel-
kim zadowoleniem diabetycy 
przyjęli informację o przekazaniu 
przez Gminę Miejską w Głogowie 
środków na powołanie poradni dia-
betologicznej. Wstępnie ustalono, 
iż lekarz specjalista przyjmował 
będzie 4 razy w miesiącu. Jeden 
dzień będzie stały np. w ponie-
działki w godzinach 11 do 18 oraz 
dwie soboty w miesiącu od godz. 
9 do 16. W każdym z wyznaczo-
nych dni lekarz przyjąłby po 24 
pacjentów. 
- Nasze organizacja powstała po 

to by edukować. Uważam bowiem 
zgodnie ze słowami prof. Joslina iż 
„Pacjent z cukrzycą, który więcej 
wie, dłużej żyje”. Stowarzyszenie 
prowadzi Akademię Diabetyków 
i i tzw szkoły cukrzycy. Wykłady 
mają lekarze specjaliści z zakresu 
między innymi diabetologii, die-
tetyki, rehabilitacji i kardiologii. 
W przerwach miedzy wykładami 
organizowane są koncerty, występy 
poetyckie i wystawy. Każdemu 
choremu oferujemy glukometr 
i edukację - zapewnia Stanisław 
Stolarczyk.
W ubiegłym roku członkowie 
stowarzyszenia otrzymali kar-
nety na kwotę 300 zł, na zabiegi 

rehabilitacyjne. Trzynastu gło-
gowskim cukrzykom zapewniono 
konsultację specjalisty prof. dr 
hab. Ewy Pańkowskiej z Instytutu 
Diabetologii w Warszawie. 
- W tym roku zaprosimy do nas 
panią profesor. Przeprowadzi 
szkolenia z zakresu insulinotera-

pii – mówi Stanisław Stolarczyk.
Za kilka miesięcy głogowskie 
stowarzyszenie obchodzić będzie 
35 lecie funkcjonowania. 
- Nasze stowarzyszenie jest bar-
dzo aktywne. Robimy wszystko 
dobrze i na poziomie. Nasz sukces 
zawdzięczamy między innymi 
zaangażowaniu członków zarzą-
du Ireny Bocian wraz z mężem 
Tadeuszem Bocianem, Czesława 
Starczewskiego i Mari Nowak 
– mówi prezes Rejonowego Od-
działu Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków.

 �Zdjęcia: Rejonowy Oddział 
Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków. 

W Głogowie powstanie poradnia diabetologiczna

Pomoc dla 
cukrzyków
Radny Norbert Penza zabiegał o przyznanie środków 
na poradnię diabetologiczną. Dzięki finansom z Gminy 
Miejskiej lekarz przyjmował będzie 4 razy w miesiącu.

W Zespole Szkół 
Ekonomicznych 
po raz pierwszy 
wystartowała kampania 
pt. Transplantacja – 
Drugie życie, masz dar 
uzdrawiania. Uczniowie 
opowiedzieli się za 
pomocą innym. 

Dzisiaj w Zespole Szkół Eko-
nomicznych im. Jana Pawła II 
podsumowano akcję Drugie życie. 
W ramach kampanii młodzież 
z ekonomika zaangażowała się 
w różnego typu działania, mające 
popularyzować temat transplan-
tacji. Przystąpili między innymi 
do konkursu plastycznego pod 
hasłem „Transplantacja – Drugie 

życie”. Przeprowadzona została 
także specjalna gra szkolna dla 
dwuosobowych drużyn pod hasłem 
„Transplantacja szansą na życie.” 
W celu przybliżenia uczniom tego 
ważnego tematu zaproszono do 
szkoły Krzysztofa Machajka, który 
żyje dzięki przeszczepowi serca 
i dr Kamilę Kwaczyńską, lekarz 
pogotowia. Goście podzielili się 
swoją wiedzą i doświadczeniem 
na temat transplantacji.
- Ma na celu zwiększenie świa-
domości społecznej w zakresie 
przeszczepiania narządów, jako 
metody ratującej życie i przywra-
cającej zdrowie ciężko chorym 
ludziom – mówił Wojciech 
Janisio, dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Głogowie. 

Podczas finału pełnoletni ucznio-
wie szkoły wypełniali oświad-
czenia woli, dające szansę na 
transplantację organów ratujących 
życie innym ludziom. - W akcji pro-
wadzonej w naszej szkole chodziło 
bardziej to, by o „tych sprawach” 
umieć rozmawiać z bliskimi – 
mówił Wojciech Janisio. - A nasz 
Patron Evangelium Vita” pisał: 
„na heroizm naszej codzienności 
składają się małe lub wielkie gesty 
bezinteresowności, umacniające 
autentyczną kulturę życia. Pośród 
tych gestów na szczególne uznanie 
zasługuje oddawanie organów, 
zgodnie z wymogami etyki, w celu 
ratowania zdrowia, a nawet życia 
chorym, pozbawionym niekiedy 
wszelkiej nadziei”.

Młodzież wsłuchuje się w słowa swojego Patrona

O transplantacji w ekonomiku
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Prezes szpitala zapowiada 
remonty oddziałów 
ginekologicznego 
i położniczego. Rodzące 
będą przebywały 
w komfortowych 
warunkach. 

W ubiegłym roku ponad 1000 kobiet 
trafiło do głogowskiego szpitala 
na oddział ginekologiczno-położ-
niczy. Prezes placówki zabiega 
o środki na remonty tych dwóch 
oddziałów. Planuje między innymi 

malowanie ścian, wymianę glazury 
i sanitariatów, wymianę łóżek. Naj-
ważniejszym celem planowanych 
zmian jest zapewnienie kobietom 
komfortowych warunków. 
 - Musimy poprawić standardy na 
tych oddziałach – mówi Edward 
Schmidt, prezes Głogowskiego 
Szpitala Powiatowego sp. z o.o . – 
Planujemy utworzyć osobne sale 
porodowe do cięć i rooming-in . 
Obejmiemy matki i dzieci kom-
pleksowa opieką medyczną.
Do szpitala na oddział gineko-

logiczno-położniczy trafiły już 
dwa nowe łóżka. Ich zakup sfi-
nansowany został przez Urząd 
Gminy Jerzmanowa i Gminę 
Miejską w Głogowie. Zakupiono 
jedno w kolorze niebieskim, drugie 
w kolorze różowym. 
Z chwilą utworzenia w Głogowie 
Poradni Diabetologicznej kobiety 
ciężarne będą mogły bez oczekiwa-
nia w kolejce korzystać z pomocy 
lekarza diabetologa. Prezes szpitala 
twierdzi, że kobiety ciężarne mają 
pierwszeństwo w leczeniu.

Szpital zapowiada remonty ginekologii i położnictwa

Musimy poprawić standardy

Gmina Miejska w Głogowie 
przygotowuje się do 
budowy mieszkań 
komunalnych 
i socjalnych. W jednym 
z budynków koszarowych 
zamieszkają cywile.

Przy ulicy Wojska Polskiego na 
terenach po byłej Jednostce Woj-
skowej stoją dwa budynki tzw. 
koszarowe. W jednym z nich Gmi-
na Miejska w Głogowie zamierza 
wybudować mieszkania socjalne 
i komunalne. W tym roku planuje 
się wykonać dokumentację, na ten 

cel w budżecie zarezerwowano 
200 tys. zł. 
- Budynku przy ulicy Wojska Pol-
skiego nie będziemy wyburzać. 
Dokonamy zmian i przystosujemy 
na mieszkania socjalne i komunal-

ne – mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa.
 W tym roku Gmina Miejska na za-
dania inwestycyjne zarezerwowała 
w budżecie 55 mln zł. 

 �Zdjęcia: ANJA

Przybędzie mieszkań komunalnych

Koszary do zamieszkania

www.glogowextra.pl
PRAWDZIWA STRONA MIASTA
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Na Noworoczne Spotkanie 
przybyło około 200 
seniorów. Zespoły 
Wrzos, Skidniowianie 
i Grochowiczanki 
umilali uroczystość.

W spotkaniu zorganizowanym 
przez Gminę Kotla uczestniczyło 
około 200 seniorów. Byli także radni, 
sołtysi oraz kierownicy i dyrektorzy 
gminnych jednostek. Ze świątecz-
nym repertuarem wystąpiły trzy 
zespoły folklorystyczne „Wrzos” 
, „Skidniowianie” i „Grochowi-

czanki” oraz uczniowie Gimnazjum 
Gminnego w Kotli. W czasie wystę-
pów goście raczyli się wypiekami 
przygotowanymi przez Radę Sołecką 
sołectwa Kotla, radnych i sołtysów. 
- Cieszę się, że mamy kolejną 
okazję do spotkania i możemy 
wspólnie porozmawiać i pobiesia-
dować – mówił do seniorów Łukasz 
Horbatowski, Wójt Gminy Kotla. 
Współorganizatorami spotkania 
dla seniorów była także Rada 
Sołecka sołectwa Kotla. Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli 
oraz Gimnazjum Gminne w Kotli.

Przysmaki na stołach a muzyka w duszy gra

Biesiada seniorów

Ulica Stanisława Moniuszko będzie 
remontowana. Odszkodowania 
dostaną właściciele działek, 
po których będzie przebiegała 
droga. 
W minionym roku Gmina Miejska 
w Głogowie i Powiat Głogowski 
podpisali Porozumienie w sprawie 
uporządkowania przebiegów dróg 
powiatowych na terenie miasta 
Głogowa. Na mocy tego poro-
zumienia drodze powiatowej ul. 
Stanisława Moniuszki po remoncie 
zostanie nadany status drogi 
gminnej. Oba samorządy zade-
klarowały współpracę w zakresie 
remontu i rozbudowy tejże ulicy. 
W ramach zaplanowanego re-
montu wybudowana zostanie 
także kanalizacja deszczowa 
i elektroenergetyczna linia ka-
blowa potrzebna do oświetlenia 
przejść. W związku z tym, iż ulica 
Stanisława Moniuszki po remoncie 
nabierze innego kształtu, zapla-
nowano wykup nieruchomości od 
właścicieli terenów po których 
będzie przebiegała. Postanowie-
niem odszkodowawczym zwią-
zanym z utratą prawa własności 
objęto działki w obrębie Hutnik 
o łącznej powierzchni 546 mkw.
- Dla mnie nie ma znaczenia, do 
kogo droga należy – mówi Gabrie-
la Przychodzka. – Najważniejsze, 
aby była dobrej jakości a zimą 
odśnieżana.

Po remoncie ulica 
Moniuszki zmieni 
właściciela

Miasto 
kupi 
ulicę

Ochotnicy z OSP 
w Chociemyśli dostali 
auto od swoich 
kolegów z Głogowa.

Głogowski Oddział Ratownic-
twa Wodnego przekazał samo-
chód Ford Transit strażakom 
z OSP w Chociemyśli. Było to 
możliwe, ponieważ głogowscy 
ratownicy otrzymali nowe au-
to. Zakupione dzięki wsparciu 
finansowemu władz miasta 
Głogowa. 
- Zarząd głogowskiego oddziału 
podjął decyzję o przekazaniu 
samochodu strażakom z Chocie-

myśli. To jest bus w dobrym sta-
nie. Ma przedział dla załogi i na 
sprzęt. Po doposażeniu będzie 
służył ochotnikom – mówi Karol 
Skowroński, prezesa Zarządu 
Gminnego Związku OSP w Kotli
Prezes OSP w Chociemyśli nie 
kryje zadowolenia. Dodatkowe 
auto przyda się ochotnikom. 
- Dodatkowy samochód 
ułatwi prowadzenie różnych 
akcji ratunkowych. Składamy 
podziękowania dla naszych 
kolegów druhów z oddziału 
ratownictwa wodnego – mówi 
Bartłomiej Grabia, prezes OSP 
Chociemyśl.

Strażacy jeżdżą fordem

Reforma wymusza 
zmiany. Gimnazja 
zostaną zlikwidowane, 
w ich miejsce powstaną 
podstawówki. Siódemka, 
dwójka i trojka będą 
w dwóch budynkach. 

Gmina Miejska w Głogowie przy-
gotowuje się do zmian, jakie prze-
widziane są w reformie oświaty. 
Wstępny projekt przesłano do 
kuratorium oświaty. Dokument 
został przedstawiony już dy-
rektorom placówek i związkom 
zawodowym. Obecnie w naszym 
mieście funkcjonuje osiem szkół 
podstawowych i pięć gimnazjów. 
Po reformie będzie 10 szkół pod-
stawowych, trzy z nich mieścić się 
będą w dwóch budynkach.
SP3 mieścić się będzie także 
w budynku Gimnazjum nr 2, 
natomiast SP 7 zajmie dodatkowo 

budynek po Gimnazjum nr 4, SP 2 
przejmie budynek Gimnazjum nr 
1. Wstępnie zakłada się, iż dzieci 
młodsze będą uczęszczały do 
obecnych siedzib podstawówek, 
natomiast starsze do budynków 

przejętych po gimnazjach. 
- Reforma nie będzie powodem 
do zwalniania nauczycieli. Kadra 
powoli będzie się zmieniać, po-
nieważ na emerytury odchodzić 
będą pracownicy administracji 

i nauczyciele– mówi Rafael Roka-
szewicz, Prezydent Miasta Głogo-
wa. – Ilość uczniów i demografia 
była podstawą do opracowania 
schematu placówek. Zmieniliśmy 
obwody szkolne ze względu na 

zmianę sieci. Dążymy do tego, 
aby budynki likwidowanych szkół 
nie stały puste. Każdy z nich jest 
po remoncie, włożyliśmy dużo 
środków , aby uczniom zapew-
nić godne warunki nauczania. 
Nie możemy dopuścić, aby tak 
zagospodarowane i przygotowane 
placówki stały puste. 
Jak zapewnia Rafael Rokasze-
wicz, zmian kadrowych nie 
będzie. Pracownicy administracji 
i nauczyciele zachowają swoje 
stanowiska pracy. Uszczuplanie 
zatrudnienia będzie przebiegało 
w sposób naturalny w związku 
z przejściem na emeryturę. 
W związku z tym, iż w kilku 
placówkach oświatowych dy-
rektorom kończy się kadencja, 
prezydent postanowił przedłużyć 
ją bez konkursu, o dwa lata, na 
czas wdrażania reformy.

 �Zdjęcie: ANJA

W Głogowie przybędzie szkół 

Podstawówki w dwóch budynkach



6    8 lutego 2017 r.  •  www.glogowextra.pl podróże

r e k l a m a

Wykuta w skałach 
droga ma ok. 80 km 
długości i tylko 3 metry 
szerokości, różnica 
wysokości na trasie 
wynosi 3600 metrów. 

Biegnie nad ogromnymi przepa-
ściami, osiągającymi nawet 800m. 
Szutrowa nawierzchnia stanowi 
dodatkowe niebezpieczeństwo 
podczas ulewnych deszczy. Ze 
szczytów gór spływają dziesiątki 
wodospadów drążąc w drodze 
głębokie wyrwy. Każdego dnia 
ta niebezpieczna trasa zmienia 
swój wygląd. Jeżeli dodamy do 
tego ruch samochodów w obie 
strony i brak barierek zabezpie-

czających, to nawet utworzone co 
kilka kilometrów punkty mijania 
nie zmniejszają niebezpieczeń-
stwa. Droga została zbudowana 
w latach trzydziestych ubiegłego 
wieku przez więźniów wojennych. 
Ginęło na niej ok. 300 osób rocznie, 

najtragiczniejszy wypadek miał 
miejsce w 1983 roku. Autobus 
wypełniony pasażerami spadł 
w przepaść, zginęło 69 osób. Więk-
szości Boliwijczyków nie stać na 
samochód, więc jedynym środkiem 
transportu pozostaje autobus, dla-
tego jeżeli dochodzi do wypadku 
ginie kilkadziesiąt osób. Podróż 
taka dostarcza niezapomnianych 
wrażeń, bo z okna nie widać drogi, 
a jedynie niezmierzoną przepaść 
z jednej strony lub stromą skałę 
z drugiej. Dodatkowym niebezpie-
czeństwem są zakręty, zza których 
w każdej chwili może wyjechać 
auto. W ciągu ostatnich 15 lat, co 
najmniej 18 rowerzystów spadło 
w przepaść, choć firmy organizu-

jące zjazd Drogą Śmierci naprawdę 
bardzo dbają o bezpieczeństwo. 
Planując naszą wyprawę do Ame-
ryki Południowej zapragnęliśmy 
doświadczyć na własnej skórze tych 
ekstremalnych doznań i w tamtej-
szym biurze znajdującym się w La 
Paz zarezerwowaliśmy zjazd rowe-
rowy słynną drogą. Otrzymaliśmy 
kask, rękawice, gogle, kombinezony 
i odblaskowe kamizelki. Busem 
dojechaliśmy do przełęczy na wy-
sokości 4600mnpm. Było bardzo 
zimno, trudno było poradzić sobie 
z założeniem kombinezonu, ale na 
końcu trasy temperatura dochodziła 
do 30 stopni C. Po krótkim szkoleniu 
wyruszyliśmy na wymarzoną prze-
jażdżkę. Pierwsza część przebiegała 
asfaltowym odcinkiem nowej drogi. 
Zasada nr.1 to nie wyprzedzać pro-
wadzącego, jechałam tuż za nim. 
W pewnym momencie pilot zaczął 
wyprzedzać autobus. Byłam bardzo 
zdziwiona, ale gdy ręką pokazał 
mi, że mam jechać za nim, więc nie 
miałam wyboru i zrobiłam to samo. 
Dziś mogę opowiadać tę historię, 
jako coś wyjątkowego. 
- Po przejechaniu kilku kilometrów 
moim rowerem zaczęło rzucać na 

wszystkie strony, przy znacznej pręd-
kości trudno było utrzymać równowa-
gę, a z koła zaczęła robić się ósemka. 
Podjechał nasz bus, piloci zmienili koło 
i pojechaliśmy dalej. Przekonaliśmy 
się, że rowery są naprawdę wysokiej 
klasy (warte ok. 3tys. $), ale mimo 
to hamulce nie wytrzymywały na 
trasie. Pędziliśmy w dół z zawrotną 
prędkością mijając po drodze mnóstwo 
wodospadów i podziwiając zapierające 
dech w piersiach widoki. Co jakiś 
czas z naprzeciwka nadjeżdżał jakiś 
samochód lub autobus. Musieliśmy 
trzymać się lewej strony, czyli jechać 
na krawędzi przepaści. Włos jeżył nam 
się na głowie, wystarczyło ostrzejsze 
hamowanie i mogliśmy spaść w dół, 
ale wtedy nie bardzo zdawaliśmy sobie 

sprawę z niebezpieczeństwa. Refleksja 
przyszła wieczorem, kiedy usiedliśmy 
przy stole w uroczym hoteliku. Emocje 
nie pozwalały zasnąć, bo wciąż pod-
świadomie pokonywaliśmy rowerami 
Drogę Śmierci. Od kiedy trasa zyskała 
miano najniebezpieczniejszej na 
świecie, stała się atrakcją turystyczną 
Boliwii i przyciąga żądnych ekstre-
malnych przeżyć śmiałków z całego 
świata. W 2006 r. dobudowano drugi 
pas drogi, na części położono asfalt 
i zamontowano barierki. Nie jest 
to już najniebezpieczniejsza droga 
świata, ale nazwa przylgnęła do niej 
na zawsze i jest świetną reklamą tego 
miejsca. Dziś po wielu latach chętnie 
przeżyłabym tą przygodę jeszcze raz.

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Na krawędzi przepaści
Boliwijska Droga Śmierci łącząca La Paz z niewielkim miasteczkiem Coroico to magnes przyciągający turystów rządnych ekstremalnych 
przeżyć. Downhill, czyli rowerowy zjazd zaspokoi najbardziej wymagających.
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Wchodząc na nowe bloki opera-
cyjne można poczuć się niczym 
w amerykańskim filmie. Drzwi 
do poszczególnych pomieszczeń 
otwierają się automatycznie i tak 
też się zamykają. Lampy nad 
stołami zabiegowymi pracują 
płynnie i lśnią. Sale operacyjne są 
wyposażone nie tylko w niezbęd-
ny, najnowszy sprzęt do zabiegów, 
ale też klimatyzację i co najważ-
niejsze mnóstwo miedzianych 
elementów. Włączniki, klamki, 
uchwyty lamp, wózki medyczne, 
kolumny chirurgiczne i anestezjo-

logiczne, panele nadłóżkowe czy 
stoliki zabiegowe wykonane są 
z miedzianych stopów. - Dajemy 
naszemu personelowi doskonałe 
narzędzie, które w połączeniu 
z ich wiedzą bardzo pozytywnie 
wpłynie na obsługę pacjentów. 
Te bloki jako pierwsze w Polsce 
zostały kompleksowo wypo-
sażone w elementy z miedzi 
drobnoustrojowej. Kraj nie jest 
jeszcze na to przygotowany, ale 
kto ma to zacząć robić, jak nie 
Lubin? Jako ciekawostkę podam, 
że wszystkie miedziane klamki 

przybyły z Grecji, bo w Polsce 
nikt ich jeszcze nie produkuje. 
Wszystkie pozostałe elementy 
są produktem polskim. Dzięki 
miedzi drobnoustrojowej bez-
pieczeństwo osób, które będę 
tutaj przebywały w charakterze 
pacjentów jest nieporównywalne. 
Wszędzie gdzie prowadzono 
badania wykazano, że skala zaka-
żeń sięga 40 – 60 % mniej niż na 
innych blokach – mówił podczas 
otwarcia Piotr Milczanowski, 
prezes zarządu MCZ S.A. 
Wagę zastosowania miedzi drob-
noustrojowej w szpitalu podkreśla 
również Aniela Złotkowska, 
technolog medyczny z Europej-
skiego Instytutu Miedzi. - Mie-
dziane elementy to mniej zakażeń 
wewnątrzszpitalnych. Na miedzi 
nie rozwijają się drobnoustroje, 
a wręcz giną w zależności od 
stopu, jaki jest zastosowany. 
Każda klamka i kontakt są czy-
ste bez zmywania, bez środków 
dezynfekcyjnych co zapewnia 
bezpieczeństwo. Ten szpital może 

być pokazywany jako wzór do 
naśladowania – mówi Aniela 
Złotkowska. 
Prace budowlane przy prze-
budowie starych pomieszczeń 
rozpoczęły się w maju. W grudniu 
prowadzono już pierwsze zabiegi. 
- Chcę podziękować wszystkim 
pracownikom, którzy włożyli tu 
mnóstwo serca i prywatnego cza-
su. Kiedy uruchamialiśmy blok 
zakładaliśmy około 3 tygodnie 
przerwy w zabiegach operacyj-
nych. Gdy pracownicy zobaczyli, 
jakie dostają narzędzie rozpoczęli 
przeprowadzkę w piątek, a w śro-
dę były już pierwsze zabiegi. To 
będzie służyło mieszkańcom tego 
regionu – mówił Piotr Milcza-
nowski, prezes zarządu MCZ S.A.
Bloki operacyjne posłużą głównie 
oddziałom otolaryngologicznemu 
i okulistycznemu, ale nie tylko. - 
Przeprowadzane również będą tu 
zabiegi w ramach chirurgii jedne-
go dnia, czyli prostych procedur, 
które nie wymagają długiego po-
bytu w szpitalu. Sale te będą też 
służyły oddziałowi kardiologii 
inwazyjnej - mówi Robert Szwed, 
dr nauk med., spec. chirurgii 
ogólnej onkologicznej, kierownik 
bloków operacyjnych w MCZ 
S.A. w Lubinie. - Te bloki i ich 
wyposażenie oznaczają przede 
wszystkim bezpieczeństwo. 
Każda operacja, szczególnie ta 
skomplikowana niesie ze sobą 
pewien stopień ryzyka. Im lepiej 
widzimy oko, tym lepiej potra-
fimy je zoperować, tym jest to 
bardziej bezpieczne dla pacjen-
tów. Około 100 osób miesięcznie 
możemy tu operować na zaćmę, 
a my wykonujemy jeszcze inne 
procedury. Możemy operować 
więcej, mamy w tej chwili czym 
i gdzie to robić, mamy pacjentów, 
którzy chcą się u nas operować. 

Czekamy tylko na więcej możliwo-
ści od NFZ – mówił Jacek Galas, 
ordynator oddziału okulistycznego 
w MCZ S.A. 

Bloki operacyjne MCZ są praw-
dopodobnie pierwszymi pomiesz-
czeniami zabiegowymi w Polsce 
z tak wysokimi standardami.

promocja zdrowia

Miedziane bloki operacyjne unikalne na skalę kraju

Lśnią miedzią i przykładem
dla innych szpitali

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. pod koniec stycznia uroczyście otwarło dwa bliźniacze bloki operacyjne. 
Przebudowa starych pomieszczeń pozwoliła, by do dyspozycji białego personelu oddziałów 
otolaryngologicznego i okulistycznego oddać cztery sale operacyjne. Inwestycja kosztowała 
MCZ S.A. 6,5 mln zł. Kompleksowe wyposażenie pomieszczeń w miedziane elementy 
sprawia, że bloki operacyjne są unikalne na skalę krajową.

r e k l a m a
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Nie narzekali

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Czysty piasek, plac zabaw, grill a także 
wiaty do biesiadowania nad Odrą. Przy 
Marinie powstaje teren rekreacyjny. 

Z Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok za około 95 tys. zł 
przygotowana zostanie plaża przy głogowskiej Marinie. 
Teren zostanie zagospodarowany i przygotowany zanim 
rozpocznie się lato. Za środki z Budżetu Obywatelskiego 
plac przed Mariną zostanie wykorytowany, nadmiar 
ziemi usunięty, a na przygotowane miejsce pod plażę 
rozplantowany zostanie piasek. 
- Urozmaicamy ten teren – mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. – Planujemy rozbudować 
Marinę po drugiej stronie mostu od strony LOK-u. 
Złożyliśmy wniosek o środki na to zadanie.

 �Zdjęcia: ANJA

Miejsce rekreacyjne latem i zimą 

głogowskie firmy

Plaża nad Odrą 

Przy remoncie sali wiejskiej 
w Grochowicach zaangażo-
wali się mieszkańcy wioski. 
Rada Sołecka czuwała nad 
wszystkim. 
Oficjalne otwarcie sali wiejskiej 
w Grochowicach odbyło się 
przy udziale samorządowców 
i osób zaangażowanych w re-
mont budynku. Na uroczystość 
tłumnie przybyli mieszkańcy 
Grochowic, bo to dla nich 
i z myślą o nich władze gminy 
zadecydowały o remoncie tego 
ważnego dla nich obiektu. Rada 

Sołecka, zaprosiła także ludzi, 
dzięki którym to zadnie mogło 
zostać zrealizowane. Hono-
rowymi gośćmi byli Łukasz 
Horbatowski, Wójt Gminy Kotla 
, Halina Przybylska Przewodni-
cząca Rady Gminy Kotla , radni, 
sołtysi, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych Gminy Ko-
tla oraz kierownicy z Urzędu 
Gminy. Część artystyczną 
uroczystości zapewnił zespół 
folklorystyczny „Grochowi-
czanki”.
- Życzę, aby ten obiekt służył 
wszystkim mieszkańcom każde-
go dnia. Jestem przekonany, że 
będzie on miejscem kolejnych 

wspaniałych inicjatyw, które 
realizowane są w waszym 
sołectwie – mówił Łukasz 
Horbatowski.
W ramach remontu powstały 
nowe pomieszczenia: przed-
sionek, korytarzyk z którego 
wejścia prowadzą do pomiesz-
czenia gospodarczego, dwóch 
toalet, kuchni i na salę główną. 
W ramach prac wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową 
w całym obiekcie, odnowiono 
efektowną drewnianą podłogę. 
Salę wyposażono w nowe stoły 
i krzesła, firanki, zakupiono 
nową zastawę stołową i inne 
akcesoria.

Otwarcie sali wiejskiej w Grochowicach
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aktualności

Remont ulicy Tęczowej 
finansowany będzie 
z dwóch źródeł. 
W sierpniu będzie 
można chodzić po 
nowych chodnikach. 

Dwa samorządy Starostwo Powia-
towe w Głogowie i Gmina Wiejska 
Głogów wyremontują 933m odcinka 
ulicy Tęczowej. Do 30 stycznia 
urzędnicy czekają na oferty, z któ-
rych wyłoniony zostanie wykonawca 
robót. Zakres robot obejmuje między 
innymi położenie nowej nawierzch-
ni, przebudowanie zjazdów, budowę 
chodników i nowych krawężników, 
udrożnienie kanalizacji deszczowej.
- Do 30 stycznia czekamy na 

oferty. Po ich otwarciu, spraw-
dzimy czy spełniają wymogi. 
Jeżeli nie będzie problemu 
wówczas około 15 kwietnia 
będzie można rozpocząć prace. 
Planujemy, iż potrwają do końca 
lipca – mówi Jeremi Hołownia, 
Członek Zarządu Powiatu Gło-
gowskiego. 
Koszt całej inwestycji zamknie 
się w kwocie około 2 mln zł. 
Z czego 40% wartości, około 
800 tys. zł pokryją ze swoich 
budżetów starostwo i gmina. 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich może dofinansować 
do 60%, czyli około 1.400 tys. zł. 

 �Zdjęcie: ANJA

Nowe chodniki, równa 
nawierzchnia oraz więcej 
miejsc parkingowych 
wzdłuż ulicy G. 
Morcinka. Remont 
potrwa do końca roku. 

Gmina Miejska w Głogowie 
przystąpi do remontu ulicy G. 
Morcinka. Na sesji budżetowej 
radni w bardzo ożywiony sposób 
dyskutowali na temat zarezer-
wowania środków na remont. 
Większością głosów uchwała 
została przyjęta i środki zare-
zerwowano. Dokumentacja na 

remont już jest przygotowana.
- Po skompletowaniu dokumen-
tów ogłosimy przetarg na remont 
ulicy Gustawa Morcinka – mówi 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. 
Zarezerwowane w budżecie środ-
ki w kwocie 1.500 tys. zł mają 
wystarczyć na kompleksowy 
remont ulicy: nowe chodniki, 
nawierzchnia, miejsca parkingo-
we. Gmina Miejska w Głogowie 
w tym roku na zadania inwe-
stycyjne: różne, małe i większe 
zarezerwowała 55 mln. zł. 

 �Zdjęcia: ANJA

Starostwo Powiatowe 
w Głogowie przygotowuje 
się do zmian 
w szkolnictwie. Szkoła 
specjalna jest jedną 
z placówek, która objęta 
zostanie reformą. 

Do Zespołu Placówek Szkolno-Wy-
chowawczych w Głogowie przy 
ul. Sportowej uczęszczają dzieci 
niepełnosprawne, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym. Jest 
to placówka przyjazna i otwarta na 
ich potrzeby. Istnieją w niej szkoła 
podstawowa, gimnazjum i szkoła 
zawodowa. W związku z reformą 
w placówce tej zapowiadają się 
zmiany od 1 września. Sześcio-
letnia szkoła podstawowa prze-
kształcona zostanie w ośmioletnią 
podstawówkę. Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy i zespół 

szkół zawodowych przekształcone 
zostaną natomiast w szkoły bran-
żowe I stopnia. 
- Gimnazjum w placówce będzie 
wygaszane – mówi Arletta Ha-
niewicz- Czerwiec, Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Starostwa 
Powiatowego w Głogowie. 
Zgodnie z reformą oświaty w 2019 
roku ogólniaki i technika zostaną 
przekształcone. Licea Ogólno-
kształcące trzyletnie w cztero-
letnia, a technika czteroletnie 
w szkoły pięcioletnie. Istniejące 
zawodówki przekształcone zostaną 
w szkoły branżowe I stopnia. Na-
tomiast placówki policealne dla 
dorosłych pozostaną bez zmian. 
W obu przypadkach, zawodówki 
i szkoły policealne dla dorosłych, 
zmienią się jedynie przepisy praw-
ne na podstawie których placówki 
będą funkcjonowały.

 �Zdjęcie: ANJA

Będzie remont ulicy Gustawa Morcinka Ruszy remont ulicy TęczowejReforma w specjalnej
placówceWięcej miejsc

postojowych
Urzędnicy się
dogadali
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Dolnośląska Federacja 
Sportu współfinansuje 
dodatkowe zajęcia dla 
dzieci ze szkół w Kotli. 
Dziewczyny tańczą 
a chłopcy zajęli się 
uprawianiem sportu. 

W Szkole Podstawowej i Gimna-
zjum Gminnym w Kotli w ramach 
Programu „Szkolny Klub Sporto-
wy” nauczyciela wychowania 
fizycznego prowadzą zajęcia 
sportowe i rekreacyjne. Prowa-
dzone są dwa razy w tygodniu 
korzysta z nich 54 uczniów. 
W podstawówce powstały dwie 
grupy, jedna dla dziewcząt – 
taneczna i ogólnorozwojowa, 
druga dla chłopców – sportowa. 
W gimnazjum jest grupa mie-

szana dziewcząt i chłopców. 
Do końca listopada 2017 roku 
chłopcy i dziewczęta wezmą 
udział w 210 godzinach zajęć. 
- W poprzednich latach na tere-
nie naszej Gminy też były pro-
wadzone zajęcia we współpracą 
z Dolnośląską Federacją Sportu. 
Cieszymy się, że i w tym roku 
nasze szkoły zakwalifikowały 
się do programu – mówi Łukasz 
Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.
Zajęcia prowadzone są przez na-
uczycieli wychowania fizycznego 
z danych szkół i opłacane są przez 
Dolnośląską Federację Sportu we 
Wrocławiu z dotacji otrzymanej 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Sale sportowe udostępniane są 
nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

 �Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla 

Biblioteka Świętego 
Pielgrzyma będzie 
odnowiona. Na ten cel 
w tym roku przeznaczono 
250 tys. zł. 

Pomnik poświęcony pamięci 
Papieża Jana Pawła II został już 
częściowo zabezpieczony przez 
niszczejącym działaniem między 
innymi opadów atmosferycznych. 
Bibliotekę Świętego Pielgrzyma 
niszczyły bowiem woda i śnieg. 
Pod ich wpływem cegły odklejały 
się od ściany a spoiny kruszyły. 
W celu przywrócenia dawnej 
świetności w 2016 roku wykonano 
podstawowe prace zabezpiecza-
jące. Odsolono ściany, zabez-
pieczono przed mchem i innymi 
roślinami, uzupełniono ubytki 
w spoinach, wzmocniono także 
luźne cegły. To nie koniec prac. 
W tym roku planuje się między 
innymi odtworzyć cegły i napisy, 

wykonać głębokie odsalanie, uło-
żyć płyty granitowe na koronach 
murów. Na ten cel zabezpieczono 
w budżecie 250 tys. zł 
- Remont pomnika był potrzeby 
już dawno – mówi Kazimierz 
Szutkowski, emerytowany 
pracownik administracji. – Cie-
szę, się że w końcu zostanie 
zabezpieczony i odnowiony. 
W Głogowie są nie tylko szkoły 
i ulice, ale miejsca pamięci, 
pomniki osób które odegrały 
w naszym życiu ważne role, 
ważne osobistości. Oni tworzą 
naszą historię. 
Pomnik odsłonięto 11 listopada 
2006 roku. W XIX wieku na placu 
Jana Pawła II stał gotycki kościół 
św. Piotra. Biblioteka Świętego 
Pielgrzyma zaprojektowana 
została przez Eugeniusza Jó-
zefowskego i Adama Olejniczaka 
z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Głogowie.

Nie było wyjątków. 
GłogówExtra! i inne 
głogowskie redakcje 
przyłączyły się 
do pomysłu Anety 
Szymańskiej z Radio 
Elka, aby pomóc 
walczącej o życie 
półtorarocznej Amelce. 

Koncert kolęd w wykonaniu 
dziennikarzy był pierwszym 
takim występem w Głogowie.
Tydzień przygotowań z Dorotą 
Drozd z Miejskiego Ośrodka 
Kultury, codzienne śpiewanie 
kolęd – tak dziennikarze przy-

gotowywali się do występu. We 
wtorek w studiu znajdującym się 
w piwnicy MOK-u śpiewali przez 
dwie godziny, potem w domach, 
a na koniec w piątek na próbie 
generalnej. W sobotę okazało się, 
że było warto! Sala MOKI-u była 
wypełniona widzami, a do puszek 
nie raz i nie dwa trafiały banknoty 
po 100 złotych. Zasada była jedna, 
aby każdy kto przyjdzie dał coś od 
siebie dla ratowania Amelki. Dzięki 
temu puszki szybko zapełniły się. 
Koncert charytatywny Kolędy 
dla Amelki odbył się z udziałem 
śpiewających dziennikarzy, któ-
rym pomagali wokaliści Studia 

Talentów MOK. Co ciekawe 
talenty z MOK po raz pierwszy na 
koncercie kolęd stały się chórem. 
Na koncercie byli rodzice z Amel-
ką. Dziękowali za wsparcie. To 
ważne, gdyż urodzona półtora 
roku temu dziewczynka prze-
szła już dwie operacje, a teraz 
czeka na trzecia. Ta w ocenie 
specjalistów z Niemiec będzie 
tą decydującą o życiu malutkiej 
dziewczynki. - Bardzo dzięku-
jemy dziennikarzom, którzy się 
niezmiernie się zaangażowali 
w całe to przedsięwzięcie i i tak 
pięknie wykonali kolędy. Chcemy 
również podziękować Dorocie 

Drozd z Miejskiego Ośrodka 
Kultury, która włożyła wiele 
ciężkiej pracy, żeby przygotować 
ten koncert. Dziękujemy również 
Studio Talentów oraz dzieciacz-
kom zespołu Jupi. 
Amelka Brzezińska urodziła się 
z chorym serduszkiem. Wymagało 
bardzo skomplikowanego leczenia. 
Operacja, do której przygotowuje 
się Amelka będzie szacunkowo 
kosztowała około 140 tys. zł. 
Każdy, kto chce pomóc dziew-
czynce może to jeszcze uczy-
nić:www.siepomaga.pl/amelia-

brzezinska.
 �Fot. Marcin Rzepka

Dziennikarze dla Amelki

Pomnik zabezpieczany
przed… naturą

Rekreacja dla
dziewcząt i chłopców

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w Kotli
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Adam Królak, 
urodzony w 1910 roku 
w Inowrocławiu, po 
zakończeniu działań 
wojennych, związał 
się z naszym miastem, 
zajmując się głównie 
propagowaniem 
ciekawych dziejów 
ziemi głogowskiej. A, że 
posiadał cechy genialnego 
samouka, przychodziło 
mu to niezwykle łatwo.

Pierwsze lata swojego życia spędził 
na Pomorzu i w Wielkopolsce. 
Ze względu ekonomicznych nie 
ukończył studiów, które podjął 
w Wyższej Szkole Handlowej, ale 
już w młodości parał się różnych 
zawodów, był m.in. redaktorem 
“Głosu Średzkiego” i “Nowej 
Gazety” oraz korespondentem 
handlowym w Poznaniu, a od 1939 
roku w Warszawie. Wraz z atakiem 
hitlerowskich Niemiec na Polskę, 
zgłosił się do ochotniczych od-
działów obrony Warszawy, gdzie 
uczestniczył w kopaniu rowów 
ochronnych. Opatrywał również 
rannych i grzebał poległych. Po 

wybuchu Powstania Warszawskie-
go pomagał budować barykady, 
oraz redagował i kolportował 
podziemną gazetkę informacyjną. 
Skazą na jego życiorysie, jest praca 
w trakcie okupacji dla „Nowego 
Kuriera Warszawskiego” – tzw. 
gadzinówki, czyli gazety, którą 
kontrolował hitlerowski okupant. 
Należy jednak dodać, iż nie były 
to łatwe czasy dla dziennikarzy 
a młody Królak miał na utrzyma-
niu niepracującą żonę oraz małe 

dziecko. Dodajmy, że warszawia-
cy sięgali po tzw. gadzinówki, 
ponieważ obok znienawidzonej 
nazistowskiej propagandy, były 
w nich informacje użyteczne, np. 
drobne ogłoszenia, nekrologi, re-
klamy i przede wszystkim porady 
prawne i informacje o zarządze-
niach okupanta. 

Ryzykował wiele. We wrześniu 
1944 roku wziął udział w akcji 
wydostania z siedziby głównej 
Gestapo swojego przyjaciela, opie-
kuna oraz pracodawcy Franciszka 
Gajewskiego, późniejszego znane-
go w świecie konstruktora oraz in-
żyniera. Przed końcem Powstania 
Warszawskiego udaje mu się wraz 
z rodziną wydostać z Warszawy, 
by przez Grójec, Kutno, Często-
chowę dotrzeć do Jarocina. Tam, 
wraz z ojcem, otworzył pierwszą 

polską drukarnię. Już w maju 1945 
został wydelegowany do Głogowa, 
w składzie delegacji, która miała 
tworzyć początki polskiej wła-
dzy w zniszczonym mieście nad 
Odrą. Po przybyciu tutaj, objął 
stanowisko wiceburmistrza, peł-
nił tu również funkcję sekretarza 
Polskiej partii Robotniczej. 

W zrujnowanym Głogowie orga-
nizował działalność gospodarczą. 
Stworzył i skompletował pierwszy 
Zarząd Miejski. Uczestniczył 
w pracach Komisji Ministerialnej 
Odbudowy Głogowa i zapro-
jektował polskie nazwy ponad 
160 głogowskich ulic, placów 
i parków, które zostały zaakcep-
towane. Zasłużył się również 
w animacji życia kulturalnego, 
założył wraz z kilkunastoma en-
tuzjastami (m.in. również Leon 

Drabent i Nikodem Piotrowski) 
Koło Kulturalno-Oświatowe (dziś 
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej), 
został kierownikiem wydziału 
informacji i propagandy w Staro-
stwie Powiatowym, a następnie 
– już do emerytury, pracował jako 
księgowy.
Był również tym, który zabez-
pieczał – znajdując wśród ruin 
– niszczejące księgozbiory i dobra 
kultury a jako referent kultury 
i sztuki wysunął pierwsze pro-
pozycje ochrony zabytków na 
terenie miasta. Z jego inicjatywy 
w późniejszym okresie pozostałe 
w mieście zabytki, oznakowano 
tablicami Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.
Był człowiekiem o ogromnej wie-
dzy, nabytej głównie w wyniku 
systematycznego samokształce-
nia. Posługiwał się siedmioma 
językami obcymi (!), w 1945 roku 
opublikował słownik polsko-rosyj-
sko-angielski.
Był badaczem historii, pierwszym, 
który po wojnie zgłębiał i popu-
laryzował wiedzę o przeszłości 
Głogowa i okolic. Z jego inicjatywy 
przeprowadzano zbiórkę pieniędzy, 
która pozwoliła na zakup projek-
tora filmowego, co pozwoliło 
na zorganizowanie pierwszego 
w mieście prowizorycznego kina. 
Miał również ogromny wpływ 
na rozwój czytelnictwa wśród 
osadników. Z kilkunastu książek 
ofiarowanych przez mieszkańców, 
zainicjował powstanie Biblioteki 
Miejskiej, która kilka lat później 

liczyła już ok. 2500 woluminów.
W 1946 roku rozpoczął wyda-
wanie ,,Kroniki Głogowskiej” 
– pierwszej powojennej gazety 
Głogowa. Był również aktyw-
nym korespondentem terenowym 
prasy dolnośląskiej. W 1947 roku 
wystąpił z projektem odbudowy 
basenu pływackiego w Głogowie 
a jedenaście lat później został 
przewodniczącym Komitetu 
Odbudowy Kościoła Bożego Ciała. 
Kolejne lata, to praca dziennikar-
ska. Redagował ,,Życie Głogowskie 
oraz ,,Rocznik Lubuski”. Poza tym 
wygłaszał szereg prelekcji i opro-
wadzał wycieczki po Głogowie. 
W 1963 roku otrzymał uprawnienia 
przewodnika oraz instruktora 
PTTK. 
Jako wiceburmistrz, już w 1945 
roku aktywnie uczestniczył 
w odbudowie miasta. W pierw-
szych powojennych miesiącach 
uruchomił zdewastowany majątek 
Żarków, który stał się bazą aprowi-
zacyjną odradzającego się miasta. 
Wraz z kierownikiem aprowizacji 
zdobywał żywność dla ludności 
pozostałej w mieście oraz nowo 
przybyłych osadników. Zorgani-
zował również pierwszą miejską 
stołówkę, wydającą bezpłatnie 
każdego dnia ciepły posiłek.
W 1954 roku wydano w Warszawie 
jego pierwszy polski przewodnik 
po Głogowie i ziemi głogowskiej. 
Dziś publikacja ta jest perełką 
wydawniczą, w której znaleźć 
można ciekawe opisy zniszczo-
nego wówczas miasta. A pisał 
o Głogowie bardzo dużo, tworząc 
ogromną bazę wiedzy dla kolej-
nych badaczy i popularyzatorów 
dziejów Głogowa. Jego znakiem 
rozpoznawczym stało się ciągłe 
przesiadywanie przed maszyną 
do pisania. Większość jego opra-
cowań pozostała w maszynopisach 
i została niestety rozproszona, choć 
znaczna część znajduje się do dziś 
w zbiorach Towarzystwa Ziemi 
Głogowskiej.

Adam Królak zmarł w czerwcu 
1980 roku w Głogowie. Pochowany 
został na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Legnickiej. Postać, bardzo 
ciekawa i niezwykle zasłużona 
w promowaniu Głogowa i jego 
dziejów. Do dziś jednak zdaje się, 
że nieco przykurzona, jeśli nie 
zapomniana w mieście, któremu 
poświęcił połowę swojego życia. 
A tak wybitnemu regionaliście 
Głogów winny jest pamięć i to 
niezależnie od różnych kontrower-
syjnych decyzji, które podejmował 
w trakcie swojego życia. A te cza-
sami są mu wypominane. Tylko 
któż nie popełnia błędów? 

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Nie pozwolił zapomnieć o Głogowie. Dzisiaj my nie możemy o nim zapomnieć.

Głogowski regionalista

Regionalista oprowadza po Głogowie szkolne wycieczki (arch. TZG)

Adam Królak przy domowej 
biblioteczce (arch. TZG)

Okładka pierwszego 
w języku polskim 

przewodnika po Głogowie 

Adam Królak – regionalista głogowski 
(arch. TZG)
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HOROSKOP EXTRA
Baran 21.03-20.04
Możliwa podróż, zmiana pracy, 
niespodziewana miłość. To czas na 
wyzwania, poszukiwania i odkry-
wanie nowych dróg. Pora działać. 
Wyzwól swoją kreatywność. Znajdź 
czas na twórczość. Wybierz to, co 
lubisz- malowanie, fotografowanie, 
taniec. Korzystając z tych umiejęt-
ności wyraź swoje potrzeby, swój 
stosunek do życia. 

Byk 21.04-21.05
Śmiało i odważnie włącz się w nurt 
wydarzeń. Potrzebujesz elastyczno-
ści. Jeśli masz swój stały harmono-
gram działań, jeden dzień postaraj 
się spędzić w sposób nieplanowany. 
Kieruj się intuicją, impulsami, rób 
to, na co masz ochotę. Idź tam, gdzie 
jeszcze nigdy nie byłeś. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Połóż nacisk na swoje dalekosiężne 
i ambitne plany. Premiowana jest 
teraz umysłowa gimnastyka, nauka, 
zdawanie egzaminów, podróżowanie 
i wszystkie te formy aktywności, 
które wzbogacają i poszerzają twój 
światopogląd. 

Rak 21.06-22.07
Możesz czuć się skołowany i mieć 
wrażenie, jakby życie biegło obok. 
Nie spiesz się i nie ulegaj negatyw-
nym emocjom. Potrzebujesz zrobić 
krok w tył, żeby zobaczyć wszystko 
z  innej perspektywy. Uwierz, że 
nawet to, co wydaje się trudne i nie-
chciane, ma swój głęboki cel i sens. 

Lew 23.07-23.08
Możesz liczyć na duży ładunek 
energii, więc tam, gdzie zbierało 
się napięcie, dojdzie teraz do eks-
plozji. Uczucia, które czekały na 
okazję, właśnie teraz wybuchną całą 
mocą. Dla zakochanych to okres 
wspaniałych przeżyć. Coś ciekawego 
może wydarzyć się także w sferze 
zawodowej. Reaguj! 

Panna 23.08-22.09
Będzie pracowicie, jednak przyniesie 
to prawdziwą satysfakcję. Z koń-
cem tygodnia może się wydarzyć 
coś elektryzującego. Nie ma sensu 
odkładania niczego na później. 
Wszystko ma swój czas i miejsce. 
Skoncentruj się na tu i teraz. Masz 
szansę uzdrowienia swoich relacji 
i wnętrza. Dbaj o zdrowie. 

Waga 23.09-23.10
Pozwól sobie na coś więcej, zejdź 
z bezpiecznej dróżki i podejmij ry-
zyko. Szykują się rozstania i powroty. 
Nagłe miłości i przetasowania. Po 
tych turbulencjach osiągniesz wresz-
cie tak potrzebną ci równowagę. Nie 
stawiaj sobie ograniczeń. Swój cel 
potraktuj jak rzecz całkowicie realną. 

Skorpion 24.10-21.11
Coś, co było istotne, takim być 
przestanie lub... odwrotnie. Tym, co 
pobudza cię do działania jest twórczy 
niepokój. Możesz się spodziewać 
nowych pomysłów na siebie, no-
wej miłości lub nowej pasji. Zwróć 
więcej uwagi na sprawy domowe. 
Jeśli potrzebujesz spokoju i poczucia 
bezpieczeństwa, popłynie do ciebie 
od ludzi, których uważasz za bliskich. 

Strzelec 22.11-21.12
Potrzeba porozumienia się skłoni 
cię do poszukiwania towarzystwa. 
Może zatęsknisz za miłością? Iskra 
łatwo wpadnie w proch. Bądź szczery. 
Jeśli miałbyś powiedzieć fałszywy 
komplement lub inną nieprawdę, po 
prostu nie mów nic. 

Koziorożec 22.12-19.01
Spodziewaj się finansowych efektów 
twoich wysiłków, ale także innego 
rodzaju satysfakcji. Zakochany? 
Ta miłość może zmienić wszystko, 
lecz jeszcze nie wiadomo, czy da 
się udomowić. W sprawach domo-
wych- cisza przed burzą. W weekend 
spodziewaj się wiadomości, która 
wywoła sporo emocji. 

Wodnik 20.01-18.02
Ludzie będą dla ciebie ważni, a ty 
dla nich. Zadbaj o jakość waszych 
kontaktów. Spodziewaj się przypływu 
spontaniczności, nowych znajomości 
i wzrostu możliwości twórczych. 
To dobry czas na start z czymś no-
wym. Określ co stanowi dla ciebie 
największą wartość. Dobry czas na 
poznawanie ludzi. Szansa na miłość.

Ryby 19.02-20.03
Zbadaj dokładnie jakość relacji, na 
których ci zależy. Możesz czuć się 
osłabiony i podminowany. . Zajmij 
się domowym budżetem. Nie bierz 
za dużo na swoje barki, bo nie warto. 
Staraj się dużo odpoczywać. Może 
krótki urlop pomoże zregenerować 
i naładować akumulatory? 
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Ponad 7 milionów złotych 
miasto przekaże dla szpitala 
na remont i doposażenie 
w sprzęt i aparaturę medyczną. 
Na II piętrze budynku 
SOR-u powstanie Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii z dziewięcioma 
łóżkami dla ciężko chorych. 

Na II piętrze budynku Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, w przestrzeni przeznaczonej 
do zagospodarowania na Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii prezydent miasta, 
starosta powiatu i zarząd szpitala podpisali 
umowę dotyczącą przekazania przez miasto 
środków na przystosowanie pomieszczeń 
pod potrzeby oddziału oraz ich kompleksowe 
wyposażenie Na ostatnim piętrze budynku 
SOR-u prace zakończone zostały kilka lat 
temu. Z powodu braku pieniędzy kilkadzie-
siąt metrów kwadratowych stoi puste. Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa 
postanowił pomóc powiatowej placówce, 
która leczy także mieszkańców miasta. 
- Na remont przekażemy ponad 7 mln zł - 
powiedział Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. – Harmonogram działań 
na ten rok został już przygotowany. Plan 
inwestycyjny jest ambitny, jesteśmy tu po to 

aby doprowadzić do jego realizacji.
Zarząd głogowskiego szpitala nie krył za-
dowolenia z propozycji Prezydenta Miasta 
Głogowa. Dzięki środkom z miasta urzeczy-
wistnia się plan zorganizowania oddziału 
intensywnej terapii o wysokim standardzie. 
- Jest to bardzo ważny moment dla zarządu 
i pracowników placówki. Najważniejszy, 
dla naszych pacjentów – mówi Edward 
Schmidt, prezes głogowskiego szpitala. 
– W tym obszernym miejscu, w którym 
dzisiaj podpisujemy umowę będzie można 
umiejscowić dziewięć łóżek. 
Starosta Powiatu Głogowskiego przed 
złożeniem podpisu pod tym dokumentem 
ważnym dla wszystkich stron powiedział: 
- Współpraca z prezydentem Rokaszewiczm 

układa się wzorcowo. Szpital nas łączy 
nie dzieli. 
Prace ruszą niebawem. Pierwsi pacjenci 
przyjęci zostaną na odział w 2018 roku. 
Przy wsparciu Prezydenta Miasta budynek 
SOR-u będzie wykorzystany do ostatniego 
piętra. Na parterze znajduje się SOR, na 
piętrze blok operacyjny, na drugim piętrze 
powstanie Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii. 
Za środki z budżetu miasta planowany jest 
także remont, wyposażenie w aparaturę 
i sprzęt medyczny Oddziału Ginekolo-
giczno-Położniczego. Poprawa standardu 
oddziału pochłonie ponad 1.200 tys. zł. 

 �Zdjęcie: ANJA

Efekty wzorcowej współpracy władz miasta i powiatu 

Pieniądze na intensywną terapię
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