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Mieszkania 
PLUS

Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta 
Głogowa podpisał 
list intencyjny 
dotyczący budowy 
MIESZKANIA PLUS. 
Powstaną na pół 
hektarowej działce 
na osiedlu Piastów 
Śląskich. 
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77. Rocznica deportacji 
Polaków na Sybir stała 
się powodem spotkania 
młodzieży z Sybirakami.

Uroczystości rozpoczęły się msza 
świętą w kościele parafialnym. 
Apel przy udziale Sybiraków od-
był się w Gimnazjum Gminnym 
w Kotli. Uroczystość z o9kazji 77. 
Rocznicy deportacji Polaków na 
Sybir stała się spotkaniem pokoleń. 

- Uczniowie z gimnazjum przed-
stawili program artystyczny, 
którego celem było przeniesienie 
się w czasy przedwojenne, kiedy 
słuchało się namiętnie radia na 
Kresach II Rzeczypospolitej 
mówi Kamila Suchocka-Szperlik 
z Urzędu Gminy w Kotli. 
Młodzi artyści przypomnieli 
Sybirakom i wszystkim gościom 
m.in. przeboje Hanki Ordonówny, 
skecze Szczepcia i Tońka, wspól-

nie zaśpiewano piosenkę „Tylko 
we Lwowie”. Z wielka radością 
obejrzano także polkę w wykona-
niu uczennic gimnazjum. Wszy-
scy zebrani przeszli szybki kurs 
bałaka, czyli gwary lwowskiej. 
Na zakończenie uroczystości 
zaproszeni goście udali się na 
wspólne spotkanie w świetlicy 
szkolnej w Szkole Podstawowej, 
gdzie przygotowano poczęstunek. 

 �Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla Jury uznało, iż głogowską Marinę 
należy nagrodzić z wielu powodów. 
Uznano, iż ze względu na swoje 
położenie służyć będzie wodnia-
kom i turystom płynącym Odrą. 
„ Dzięki nowej inwestycji miasto 
otworzyło się na rzekę przywra-
cając jej należną rangę, a ofertę 
wzbogaciło o rejsy turystyczne dla 
mieszkańców regionu i turystów” 
– czytamy w uzasadnieniu.
Doceniono także starania władz 
miejskich. „To staraniem władz 
lokalnych buduje się dziś ofertę 
dla turystyki, to włodarze miast 
i gmin odmieniają oblicze swych 
regionów ku pożytkowi dla 

społeczności lokalnej i uciesze 
turystów. Ale Nagroda Przyjazne-
go Brzegu to nie tylko wnikliwe 
spojrzenie na infrastrukturę. 
To także nagradzanie działań 
o charakterze kulturalnym i hi-
storycznym- czytamy w piśmie 
informującym o nagrodzie.
- To dla nas wielkie wyróżnienie 
– mówi Jerzy Sztangret, Dyrektor 
Obiektów Usługowych i Sporto-
wych w Głogowie. - Osiągnęliśmy 
sukces przy dużej konkurencji. Jest 
w Polsce dużo Marin i przystani, 
chociażby na Jeziorach Mazur-
skich. Nasza Marina funkcjonuje 
od niedawna, więc tym bardziej 

cieszy uznanie jury konkursowego. 
Certyfikat znajdzie się w central-
nym miejscu w Marinie. 
Konkurs organizowany jest przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze Polskiego Związku 
Żeglarskiego oraz przy współpracy 
z Ministerstwem Sportu i Turysty-
ki, Ministerstwem Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
Krajowym Zarządem Gospodarki 
Wodnej oraz Polską Organizacją 
Turystyczną. Konkurs od pierwszej 
edycji odbywa się pod patrona-
tem honorowym Ministra Sportu 
i Turystyki.

 �Zdjęcie: ANJA

Gmina Miejska 
w Głogowie przygotowuje 
się do budowy nowego 
domu u zbiegu ulic 
Książąt Oleśnickich 
i Żagańskich. Radni 
przyznali pieniądze. 

Zgodnie z wieloletnim planem 
mieszkaniowym Gmina Miejska 
w Głogowie rozpoczęła procedu-
ry związane z budową bloku na 

osiedlu Piastów Śląskich. Zgodnie 
z założeniami mogą tam powstać 
dwa budynki z lokalami socjal-
nymi i komunalnymi. W tym 
roku przygotowana zostanie 
dokumentacja. Wykonawca pro-
jektu wybrany zostanie zgodnie 
z procedurą. 
- Naszym obowiązkiem jest 
zaspokojenie potrzeb mieszka-
niowych naszych mieszkańców 
– mówi Rafael Rokaszewicz, 

Prezydent Miasta Głogowa. – Na 
osiedlu Piastów Śląskich powsta-
ną lokale komunalne i socjalne.
Zgodnie z planami Gminy Miej-
skiej w Głogowie mieszkania 
socjalne i komunalne, które po-
wstaną w ciągu kilku najbliższych 
lat w dużym stopniu zaspokoją 
potrzeby lokalowe uboższych 
i mniej zasobnych mieszkańców 
miasta. 

 �Zdjęcia: ANJA 

Marina uznana została za atrakcję turystyczną Nowe mieszkania na osiedlu Piastów Śląskich 

Rocznica deportacji Polaków na Sybir

Zmniejszą się kolejki mieszkaniowe 

Spotkanie pokoleń w Kotli

XIII szczęśliwa
dla Mariny
Głogowska Marina została nagrodzona w tegorocznej XIII edycji 
konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu. Nowa nadodrzańska 
atrakcja turystyczna została doceniona przez jury konkursu. 
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Większość Radnych Rady Miasta 
Głogowa zaakceptowała projekt 
sieci głogowskich szkół, przedsta-
wiony przez Beatę Stachak, Na-
czelnika Wydziały Edukacji UM 
Głogowa. Radny Paweł Chruszcz, 
przekonywał radnych, że SP2 
powinna mieścić się w jednym 
budynku czyli przy al. Wolności. 
Uważa, że przeniesienie starszych 
uczniów z SP2 do budynku po 
Gimnazjum nr 1 przy ul. Jedno-
ści Robotniczej nie jest dobrym 
rozwiązaniem dla dzieci. Radny 
Sławomir Majewski, poprosił 
Naczelnika Wydziału Edukacji 
o doprecyzowanie przedstawionej 
propozycji. 
- Czy uczniowie od klasy czwartej 
będą mieli tego samego wycho-
wawcę, czy nauczyciele też będą 
ci sami, mimo, że starsi uczniowie 
przeniosą się do budynku SP7 
przy ul. Niedziałkowskiego– py-
tał radny. Naczelnik Wydziału 
wyjaśniła, iż uczniami od 4 klasy 
do ukończenia szkoły będzie opie-
kował się ten sam wychowawca, że 
za dziećmi do drugiego budynku 
SP7 pójdą nauczyciele, lecz nie 
wszyscy. Ostatecznie radni Michał 
Kumor, Eugeniusz Patyk, Antoni 
Krechowiec i Krzysztof Sarzyński 
zapowiedzieli, iż będą głosować za 

przyjęciem uchwały dotyczącej 
sieci placówek. - Uważam, że re-
forma w głogowskich placówkach 
przygotowana została rzetelnie 
– powiedział Michał Kumor. 
Po reformie w Głogowie funk-
cjonować będzie 10 szkół podsta-
wowych. Siedem z nich mieścić 
się będzie w dotychczasowych 
budynkach, trzy zajmą także bu-
dynki po gimnazjach. I tak: SP2 

mieścić się będzie w dwóch budyn-
kach, przy al. Wolności i Jedności 
Robotniczej, w budynku po byłym 
gimnazjum. W SP7 będzie podob-
na sytuacja , placówka mieścić 
się będzie przy ul. Daszyńskiego 
i w budynku po gimnazjum przy 
ul. Niedziałkowskiego. SP3 nie 
zmieni adresu, wprowadzi się do 
budynku po Gimnazjum nr 2. 

 �Zdjęcia: ANJA

Dwadzieścia siedem 
tysięcy złotych Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej potrzebuje na 
inwestycje. Zaplanowano 
je z myślą o petentach 
i kadrze ośrodka.

Gmina Miejska w Głogowie 
zamierza przekazać środki na 
wprowadzenie zmian w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Za te środki planuje się 
między innymi wykonać dokumen-
tację izolacji przeciwwilgociowej 
ścian fundamentów budynku wraz 
z ich dociepleniem, wykonanie 
strony internetowej oraz montaż 
klimatyzacji w pomieszczeniu 
biurowym na parterze. Na ten cel 
w budżecie miasta zarezerwowa-

no 27 tysięcy złotych. Budynek 
MOPS, wybudowany został na 
początku lat 70-tych. Wymaga już 
zabezpieczenia przed wilgocią. 
Brak docieplenia budynku powodu-
je duże zawilgocenie ścian piwnic . 
 - Istniejący budynek MOPS, wy-
budowany w 1971 roku nie spełnia 
obowiązujących norm w zakresie 
izolacji cieplnej - mówi Karina 
Taudul, Dyrektorka Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogowie. Brak docieplenia i ter-
moizolacji budynku powoduje duże 
zawilgocenie ścian fundamentów , 
piwnic. Nie znamy jeszcze kosztów 
inwestycji ponieważ nie ma jeszcze 
dokumentacji projektowej z kosz-
torysem inwestorskim,. 
Strona internetowa MOPS została 
wykonana 2009 roku i w wyniku 
zmian technologicznych w procesie 

tworzenia serwisów interneto-
wych, wymaga bezwzględnej 
wymiany poprzez zastąpienie 
jej nowocześniejszymi rozwią-
zaniami. Obecna konstrukcja 
szkieletu witryny podatna jest na 
różnego rodzaju zagrożenia, w tym 
związane z cyberprzestępczości 
i rozpowszechniania wirusów 
komputerowych .
- Strona internetowa nie jest 
dostosowana do obsługi przez 
osoby niepełnosprawne – mówi 
Karina Taudul. - Nie ma możli-
wości modernizacji dlatego też 
musimy wykonać nową w nowej 
technologii. 
W celu poprawy warunków pracy 
kadry i interesantów, których z ro-
ku na rok przybywa postanowiono 
zamontować klimatyzację. Jej brak 
najbardziej odczuwalny jest latem. 

Urząd Miasta 
zarezerwował 
w tegorocznym budżecie 
pieniądze na wykup 
działek w Brzostowie. 
Przeznaczone zostaną 
pod nekropolię.

Planuje się wykup działek od osób 
fizycznych. Ich powierzchnia to 
ponad 2,29 ha. Przeznaczone 

zostaną pod cmentarz. Stanowić 
będą rezerwę do poszerzenia ist-
niejącego już miejsca spoczynku 
zmarłych głogowian.
- Jeszcze kilka lat temu nie było tylu 
mogił – mówi Katarzyna Żuczkow-

ska, 29-latka. – Kilka miesięcy temu 
moja babcia została tutaj pochowana. 
10 lat temu zmarł dziadek. Bardzo 
szybko przybywa mogił. Obecnie ta 
nekropolia jest już bardzo rozległa.

 �Zdjęcia: ANJA

Radni podjęli uchwałę o sieci szkół podstawowych Miejskie pieniądze na inwestycje w MOPS-ie

Strona przychylna
niepełnosprawnym 

SP2 i SP7 w budynkach 
po gimnazjach
Radni Miejscy zaakceptowali reformę w głogowskiej oświacie. 
SP2 i SP3 przejmą budynki po dwóch gimnazjach.

Urząd Miasta kupi tereny w Brzostowie
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Gmina Miejska w Głogowie 
angażuje wiele środków 
na wprowadzenie 
pozytywnych zmian 
w oświacie. Dzieci 
i młodzież mają 
prawo edukować się 
w dobrych warunkach.

W tym roku powstaną dwie nowe 
placówki: żłobek i przedszkole. 
Przedszkole zaplanowano w czę-
ści budynku SP 3 na osiedlu Pia-
stów Śląskich, natomiast żłobek 
w Miejskim Ośrodku Rehabilita-
cji i Usług Specjalistycznych przy 
ul. Norwida. Przybędzie kilkaset 
nowych miejsc dla maluchów. 
Władze miejskie nie żałują środ-
ków na remonty w placówkach 
oświatowych. Zainwestowano 

między innymi w PP nr 20 i w SP 
nr 7. W tym roku zaplanowa-
no remont sali gimnastycznej 
w Gimnazjum nr 4 oraz remont 
sanitariatów i wymianę zabawek 
na szkolnym placu w SP nr 3. 
W planach są jeszcze remonty 
placówek, na które urząd stara 
się pozyskać środki zewnętrzne.
- W ubiegłym roku zainwestowa-
liśmy między innymi w poprawę 
warunków w kuchniach i na sto-
łówkach. Zmiany wprowadzono 
w SP nr 7 i PP nr 20 – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. - Dzieci spożywają 
posiłki w dobrych warunkach i są 
to posiłki jakościowo dobre.
Sytuacja wielu głogowskich rodzin 
ulega poprawie z chwilą wdroże-
nia rządowego programu 500+. 

W ubiegłym roku wypłacono z tego 
tytułu ponad 20 mln zł. Zakłada 
się, ze w tym roku będzie to kwota 
większa, około 30 mln zł. 
- To było wielkie przedsięwzięcie 
– mówi Rafael Rokaszewicz. - 
Wdrożyliśmy go bardzo dobrze.
Minione lata upłynęły bardzo 
pracowicie. Zrealizowano wiele 
zadań na rzecz najmłodszych i naj-
starszych mieszkańców miasta.
- Jesteśmy otwarci na inicjatywy 
mieszkańców. W ciągu ostatnich 
dwóch lat wspieraliśmy rożne 
inicjatywy społeczne, dbamy 
o najmłodszych i najstarszych 
głogowian – mówi Bożena Kowal-
czykowska, Zastępca Prezydenta 
Miasta Głogowa. – Nie rządzimy 
ale zarządzamy.

 �Zdjęcia: ANJA 

Podsumowanie dwóch lat pracy urzędników

Dbają o edukację
i rozwój oświaty

r e k l a m a

r e k l a m a

W tekście „Dziewczynki na różowym a chłopcy na niebieskim łóżku” opublikowanym 24.01.2017 roku 
napisaliśmy iż” ...Do szpitala na oddział ginekologiczno-położniczy trafiły już dwa nowe łóżka. Ich zakup 
sfinansowany został przez Urząd Gminy Jerzmanowa i Gminę Miejską w Głogowie...” W materiale wkradł się 
błąd. Zakup łóżek sfinansowała Gmina Wiejska w Głogowie nie miasto Głogów. Za pomyłkę zainteresowanych 
przepraszamy.  �Redakcja

Gmina Głogów pomogła szpitalowi

Zakończono 
remont głogowskiej 
wieży ratuszowej. 
W czwartkowy wieczór 
rozświetli ją iluminacja. 
Wieża ratuszowa 
budowana była w latach 
90. W 2002 roku oddana 
do użytkowania mimo, 
że nie otynkowana. 
W ubiegłym roku 
znalazły się środki 
na dokończenie prac 
budowlanych. Wieża 
została już  otynkowana 
od wewnątrz i zewnątrz,  
oczyszczona, odsolona, 
odgrzybiona i  
zabezpieczona. 
W najbliższy czwartek 
o godz. 18.30  
odremontowaną wieżę 
ratuszowa rozjaśni 
iluminacja. Zapraszamy 
wszystkich na 
Starówkę. 

 � Zdjęcie: Urząd Miasta Głogów

Nowe oblicze wieży
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Podczas Międzynarodowych 
Targów Budownictwa 
i Architektury „Budma” 

w Poznaniu Prezydent Miasta 
Głogowa oraz Prezes Zarządu 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
Nieruchomości S.A. podpisali list 
intencyjny związany z rządowym 
programem MIESZKANIE PLUS. 
- Podpisanie listu, którego stroną 
jest BGK Nieruchomości S.A., 
oznacza, że Gmina Miejska 
Głogów jest zainteresowana po-
prawą stanu zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw 
domowych oraz wsparciem przy 
tworzeniu infrastruktury społecz-
nej i technicznej – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. - Wkładem miasta do 
programu Mieszkanie PLUS jest 
pół hektarowa działka na osiedlu 
Piastów Śląskich.

Strony listu intencyjnego dekla-
rują wolę rozpoczęcia współpracy 
w celu rozpoznania możliwości 
realizacji projektów inwestycyj-

nych w zakresie przedsięwzięć 
z zakresu budownictwa miesz-
kaniowego oraz do ustalenia 
zasad i warunków współpracy 

zmierzających do realizacji 
tych projektów. List intencyjny 
wspólnie z Prezydentem Miasta 
podpisali, Mirosław Barszcz, 

Prezes Zarządu Bank Gospodar-
stwa Krajowego Nieruchomości 
S.A oraz Bartłomiej Pawlak, 
członek Zarządu. BGK Nieru-

chomości jest spółką zależną 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
którego zadaniem jest wspieranie 
rozwoju gospodarczego kraju 
i podnoszenie jakości życia Po-
laków.
Inwestycje w ramach rządowe-
go projektu „Mieszkanie Plus” 
realizowane będą na zasadach 
rynkowych, bez angażowania pie-
niędzy podatników. Będą się one 
charakteryzowały miedzy innymi 
czynszami dostępnymi dla mniej 
zamożnych mieszkańców miasta. 
Do Gminy Miejskiej w Głogowie 
wpłynęło ponad 300 wniosków 
dotyczących przyznania mieszka-
nia socjalnego lub komunalnego. 
W listopadzie ubiegłego roku ko-
misja pozytywnie zaopiniowała 46, 
z czego 29 na mieszkania socjalne 
i 17 na komunalne.

 �Zdjęcie: Urząd Miasta Głogów 

Na osiedlu Piastów Śląskich powstaną nowe budynki

Mieszkania PLUS
Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa podpisał list intencyjny dotyczący budowy MIESZKANIA 
PLUS. Powstaną na pół hektarowej działce na osiedlu Piastów Śląskich. 
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Ogromne drzewa, 
gąszcz roślin, dzikie 
zwierzęta i mnóstwo 
robactwa, do tego pot 
oblewający ciało, wysoka 
temperatura oraz muchy 
i komary kąsające każdy 
odkryty skrawek skóry.

To dżungla, w której mały chłopiec 
wychowany przez małpy, huśtał 
się na zwisających z drzew lia-
nach. Historię Tarzana czytałam 
z wypiekami na twarzy. Minęło 
kilkadziesiąt lat i marzenia się 
spełniły. Nasz 19-osobowy sa-
molot wylądował na niewielkiej 
polanie w boliwijskiej dżungli. 
Kiedy patrzyliśmy przez okna 
widzieliśmy tylko ścianę lasu, 
a my pikowaliśmy w dół. Dopiero 
po chwili zobaczyliśmy polanę, 
a na niej coś, co przypominało 
pas startowy. Przed chwilą pasły 
się tu krowy. 
Z samolotu przesiedliśmy się do 
łodzi zapakowanej prowiantem 
i zapasem wody na trzy dni. Rzeka 
początkowo dość szeroka stawała 
się coraz węższa. Po jakimś czasie 
nasza łódź zawisła na kamieniach. 
Panowie wysiedli i brodząc w męt-
nej wodzie przepchnęli łódź przez 

najgorszy odcinek. Wody w rzece 
było coraz mniej, musieliśmy 
wysiąść i dalszą drogę pokonać 
pieszo. W gąszczu drzew powietrze 
stało się duszne i wilgotne. Kiedy 
koszulki zaczęły przylegać do 
naszych ciał, pojawiły się chmary 
komarów i dokuczliwych muszek. 
Spryskaliśmy się obficie naszymi 
środkami, ich zapach odstraszał 
również dzikie zwierzęta, których 
wyraźne odgłosy słyszeliśmy.
Po długiej wędrówce dotarliśmy 
do drewnianej chaty na palach 
przypominającej szopę. Jedna 
z nich była naszą sypialnią, druga 
stołówką. Na pryczach, w zwi-
niętych siennikach zastaliśmy 
ogromne mrowiska, a pod słomia-

nym sufitem wisiało kilkanaście 
ogromnych nietoperzy. Pod moim 
materacem pająk wielkości dłoni 
strzegł wielkiego kokonu. Prze-
wodnik rozdał nam po butelce 

wody oznajmiając, że do nas należy 
wybór - umyć się czy wypić. Wypi-
liśmy, a do mycia wykorzystaliśmy 
chusteczki nawilżające. 
Późnym wieczorem założyliśmy 
długie spodnie, koszule zakry-
wające ciało, spryskaliśmy się 
muggą i z czołówkami na głowach 
ruszyliśmy na poszukiwanie ja-
dowitego pająka zwanego czarną 
wdową. Nie znaleźliśmy jej, ale 
co krok wchodziliśmy na niewi-
dzialne pajęczyny, które oblepiały 
nasze twarze. W świetle latarek 
widzieliśmy mnóstwo pająków 
różnego gatunku. Niektóre z nich 
były bajecznie kolorowe i nawet ci, 
którzy panicznie się bali, zaczęli 
na nie inaczej patrzeć. Temperatura 

i wilgotność powietrza były takie 
same jak w ciągu dnia, nie było 
tylko słońca. Ciemności i odgło-
sy z głębi lasu podkręcały naszą 
wyobraźnię. Nagle nie wiadomo 
skąd pojawiło się stado dzików, 
byliśmy mocno przestraszeni. 
Pilot zostawił nas na chwilę, a sam 
poszedł szukać ścieżki, którą w ca-
łym tym zamieszaniu zgubiliśmy. 
Czekaliśmy kilkanaście minut, 
a on nie wracał. Robiło się niecie-
kawie. Kiedy usłyszeliśmy łamane 
gałęzie tuż obok, panowie zaczęli 
rozglądać się za jakimiś kijami do 
obrony. Na szczęście był to nasz 
przewodnik, który poprowadził 
nas do obozowiska. Pewnie było to 
z góry ukartowane, ale przeżycia 
mieliśmy ekstra i przez pół nocy 
cała grupa nie mogła zmrużyć 
oka, tym bardziej, że nasza szopa 
nie miała ścian i obawialiśmy się 
wizyty dzikich zwierząt. 
Następnego dnia udaliśmy się do 
miejsca gniazdowania papug. Kil-
kadziesiąt kolorowych ar wydrąży-
ło w piaskowym urwisku mnóstwo 
jam, które służyły im jako gniazda. 
Wieczorem tłumnie wracały 
do swoich mieszkań. Jaskrawe 
upierzenie tych ptaków sprawiało 
niewiarygodne wrażenie. W dro-

dze powrotnej śledziliśmy wyjca, 
który przeskakiwał z niezwykłą 
zręcznością z drzewa na drzewo. 
Pilot pokazał nam jak przeżyć 
w dżungli, próbowaliśmy termitów 
drzewnych i „serca „ palmy, po 
które musieliśmy wspiąć się na 
drzewo. Skończyło się oczywiście 
na próbach. Podczas lunchu spadł 
ulewny deszcz, mieliśmy wraże-
nie, że ktoś leje wodę z wiadra. 
Wszystko trwało zaledwie kilka 
minut, ale wszędzie było po kolana 
wody. Zrozumieliśmy dlaczego 
wszystko stoi na palach. Pomimo 
deszczu stan wody w rzece wciąż 
spadał, musieliśmy wracać. Te dwa 
dni w dżungli nauczyły nas pokory 
i szacunku do przyrody.

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Kurs przetrwania w dżungli
Wilgotny las tropikalny. Piękny i fascynujący, a zarazem niebezpieczny.
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Zima okazała się 
łaskawa. Na Wzgórzach 
Dalkowskich w rejonie 
Jakubowa można 
pozjeżdżać na nartach 
i sankach. Rodziny dobrze 
się bawią na kuligu. 

Zima nie jest nudna, przekonują 
się o tym odwiedzający Jakubów. 
Bez względu na porę dnia można 
pozjeżdżać na sankach lub nartach. 
Zjazdy są bezpieczne. Wysoka 
śnieżna góra znajduje się na 
obrzeżach lasu. Dorośli i dzieci 
korzystają z dobrodziejstw zimy. 

Największą atrakcją są jednak ku-
ligi. Po zimowej sannie kiełbaska 
z ogniska jest największym rary-
tasem. Sanna możliwa jest dzięki 
miłośnikom koni, którzy zrze-
szyli się w Stowarzyszeniu Koń 
i Człowiek i od 10 lat zajmują się 
propagowaniem aktywnego wy-

poczynku na świeżym powietrzu. 
Zimą po Wzgórzach Dalkowskich 
organizują kuligi, latem pogoń 
za lisem. Zrzeszenie „koniarzy” 
bardzo aktywnie zaangażowało 
się w organizowanie lokalnych 
imprez kulturalnych. 
- Zrzeszamy 40 koniarzy i miłośni-
ków koni z naszego regionu - mówi 
Paweł Chrobak, prezes stowarzy-
szenia. - Od samego początku 
naszego działania współpracu-
jemy z lokalnymi samorządami 
oraz fundacjami. Uczestniczymy 
w różnych imprezach. Z naszymi 
końmi i powozami bierzemy udział 
w dożynkach, Dniu Dziecka, 

Święcie Trzech Króli, barbórce 
w KGHM oraz w lokalnych impre-
zach o mniejszym zasięgu. 
- W zależności od pory roku 
organizujemy różne atrakcje dla 

osób nie związanych z koniem, 
np. wyjazdy i spacery w teren, 
rajdy konne. Nasze konie są 
spokojne i bezpieczne pod sio-
dłem. Jazdy prowadzą wykwa-
lifikowani instruktorzy jazdy 
konnej. W naszych szeregach są 
także przewodnicy po Wzgórzach 
Dalkowskich - mówi Krzysztof 
Staszak. 
Za kilka dni dzieci opuszcza mury 
szkoły, rozpoczną się ferie zimo-
we. Oby zima dopisała. Sanna po 
Wzgórzach Dalkowskich to nie 
lada atrakcja, to także frajda dla 
mieszczuchów. 

 �Zdjęcia: Stowarzyszenie 
„Koń i Człowiek” 

Jest zgoda na wybudowania 
łącznika ul. Sikorskiego i Wojska 
Polskiego. W tym roku Gmina 
Miejska w Głogowie wykona 
część zaprojektowanych prac. 
Koniec remontu w 2020 roku.
W budżecie Gminy Miejskiej 
Głogów zaplanowano środki na 
rozpoczęcie zadania. Według 
nowego projektu łącznik ulic Si-
korskiego z Wojska Polskiego po-
wstanie na działkach prywatnych. 
Skrzyżowanie będzie budowane 
w formie ronda. Uwzględniono 
więc wykup działek między inny-
mi od wspólnot mieszkaniowych.

– Wspólnotom musimy zapłacić 
za przekazanie działek pod zapla-
nowaną inwestycję. Prowadzimy 
także rozmowy z nowym wła-
ścicielem działki, na której ma 
powstać obiekt handlowy – mówi 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. – Mamy już 
pozwolenie na budowę.
Na zadanie” Pomoc finansowa 
dla Powiatu Głogowskiego – 
pokrycie kosztów odszkodowań 
w ramach zadania – Budowa 
drogi łączącej ul. Sikorskiego 
z ul. Wojska Polskiego wraz 
z rozbudową drogi ul. Wojska Pol-
skiego , budowę sieci kanalizacji 
deszczowej i linię oświetleniową 
w ramach zadania pod nazwa 
Budowa połączenia ul. Sikor-
skiego z ul. Wojska Polskiego” 
radni przyznali środki. Urzędnicy 
zaplanowali na ten cel 260. tys. zł.
O budowie łącznika ulic Sikor-
skiego z Wojska Polskiego mówi 
się już od 2013 roku. Projekt 
zakładał uszczuplenie działki 

Zakonu Redemptorystów. Zakon 
odwołał się od decyzji do woje-
wody, który uchylił zaskarżoną 
decyzję w całości. W związku 
z tym wszczęto czynności mające 
na celu uzyskanie nowej decyzji 
. W 2016 roku zaktualizowana 
została dokumentacja. Powstała 
możliwość uruchomienia postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wyko-
nawcy inwestycji. Rozpoczęcie 
procedury wyboru wykonawcy 
uwarunkowane zostało od wpłaty 
przez właściciela nieruchomości 
50% kosztów budowy łącznika. 
Skomunikowanie ulic Wojska 
Polskiego z Sikorskiego ma wielki 
wpływ na planowany w tym rejonie 
miasta obiekt handlowy. Wielkie 
znaczenie ma też planowana zabu-
dowa mieszkaniowa. Na terenach 
powojskowych mają powstać 
mieszkania w ramach TBS-u oraz 
socjalne i komunalne. Termin 
zakończenia budowy łącznika 
zaplanowano na 2020 rok. 

„GŁOGÓW. Miasto z potencjałem” 
to kolejny film zrealizowany przez 
Stowarzyszenie FLIS. Już na You 
Tube. 
- Kolejny nasz film opowiada 
o powojennej historii miasta 
Głogowa – mówi Łukasz Zygiel, 
członek zarządu Fundacji FLIS. 
– Zachęcam do obejrzenia, aby 
dowiedzieć się o najważniejszych 
wydarzeniach w historii miasta. 
W filmie przewija się nowocze-
sność z historią w tle. 
Fundacja Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych FLIS przygotowała 
dwa filmy o Głogowie i jeden 
spot promocyjny. Emisja filmów 
trwa po 13 minut każdy, spot 
promocyjny niespełna 2 minuty. 
Pierwszy z nich był już emitowany, 
dotyczył historii miasta. Drugi 
„Głogów. Miasto z potencjałem 
można oglądać na You Tube.
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. Budżet filmu 
zamknął się w kwocie około 30 
tys. zł z czego 15 tys. zł Fundacja 
otrzymała z Gminy Miejskiej 
w Głogowie. 

 �Zdjęcia: Fundacja FLIS

Szansa na rozpoczęcie inwestycji już w tym roku

Łącznik ulic
Sikorskiego i W. Polskiego

Zimą kuligi a latem przejażdżki w bryczkach

Konno po Wzgórzach Dalkowskich

Głogów miasto ludzi kreatywnych 
Miasto z potencjałem to kolejny film Stowarzyszenia FLIS
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Plac do naprawy

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Kaczki i wędkarze poczuli ciepło. 
Pierwsze słoneczne dni lutego 
zachęciły do wypoczynku nad 
wodą. Wędkarze zanurzyli kije 
a ptaki wygrzewały się w pro-
mieniach słońca. 
- Jestem po nocce – mówi Pan 
Wojciech, pracownik huty. - Rano 
zamiast spać przyjechałem nad 
Odrę połowić. Może coś złowię. 
A jeżeli nie, to odpocznę. Pogoda 
jest super. Słońce świeci, jest cie-
pło. W lutym, chociaż to zimowy 
miesiąc, skuty lodem, możemy 
całkiem sporo połowić. Jedną 
z najpopularniejszych ryb jest 

płoć. Zgodnie z prognozą świetnie 
zapowiada się końcówka lutego. 
Od przyszłego wtorku do końca 
miesiąca brania powinny być 
intensywne.
Kaczkom nie przeszkadzało towa-
rzystwo wędkarza. Zachowywały 
się tak, jakby go nie zauważały. 
Jednak nie gardziły chlebem 
i kukurydzą, które wędkarz im 
rzucał. 
- Obserwuję, co robią. Nie jestem 
sam – dodaje z uśmiechem pan 
Wojciech. – To miły akcent tego 
zakątka. Czasem bywa tutaj dużo 
ludzi, dzisiaj jest spokojnie i to 

właśnie mi się podoba. Zachęcam 
do łowienia, ale niekoniecznie 
w moim zakątku. 

 �Zdjęcia: ANJA 

Kaczki lubią towarzystwo wędkarzy

głogowskie firmy

W ciepłe dni czas na połów 

Gmina Miejska w Głogowie 
przystąpi do zagospodaro-
wania terenu przy Zamku 
Książąt Głogowskich. Będą 
nowe ścieżki i alejki. Zamiast 
siedzisk z pni drzew będą ławki. 
Żywopłot pozostanie.
Na zagospodarowanie terenu 
wokół zamku Gmina Miejska 
w Głogowie zarezerwowała 100 
tys. zł. W ramach tych środków 
planowane są między innymi: 
wymiana siedzisk na nowe w for-
mie ławek, wymiana nawierzchni 
i alejek. Usunięty zostanie niski 

murek wokół drzewa rosnącego 
na ścieżce.
- Moja trasa spacerowa prowadzi 
wokół zamku – mówi Karolina 
Majchrzycka, emerytowana 
urzędniczka. - Cieszę się, że 
radni i prezydenci zadbają o to 
miejsce. Latem odbywa się tu 
dużo imprez. Siedziska nie są 
wygodne. Bardzo lubię występy 
zespołów z Kresów. Moi rodzice 
pochodzą ze wschodu.
Obecnie wokół amfiteatru, na 
deskach którego organizowane są 
między innymi Przegląd Kultury 

Polskiej - Kresy, znajduje się 
ciąg pieszy wykonany z kostki 
betonowej oraz schody z płyt 
granitowych. Amfiteatr został 
wykonany z płyt granitowych. 
Między siedziskami wykona-
nymi z pni drzew znajduje się 
żywopłot.

 � Zdjęcia: ANJA

Ławki zamiast siedzisk z pni drzew
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Gmina Miejska 
w Głogowie 
zabezpieczyła 
w budżecie środki na 
odbudowę ruin teatru. 
Pełna realizacja zadania 
po otrzymaniu dotacji 
zewnętrznych.

Zgodnie z koncepcją odbu-
dowy ruin teatru, zabytko-
we pozostałości połączone 
zostaną nowoczesną bryłą 
zabudowy. Zastąpi ona nie-
istniejące części budynku. Po 
zakończeniu prac do obiektu 
będzie mogła przenieść się 
głogowska Szkoła Muzyczna 
im. F. Liszta. Zajmowany 
przez placówkę budynek 
przy ul. Jedności Robotniczej 
przejęłoby wówczas miasto. 
Zakres prac jest bardzo 
obszerny. Gmina Miejska 
w Głogowie część zadań 
zrealizowała z własnych środ-
ków. W tym roku w budżecie 
zarezerwowano ponad 5 mln 
zł. W ramach tych środków 
wykonany zostanie częściowy 
zakres zaprojektowanych 
prac. Pełna realizacja odbu-
dowy teatru uwarunkowana 
jest środkami pozyskanymi 
z zewnątrz między innymi 
z Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz innych 
źródeł. Wniosek dotyczący 
dofinansowania odbudowy 
ruin teatru znalazł się na 
liście ministerstwa kultury. 
Jest więc duża szansa na 
dofinansowanie zadania.
- Złożyliśmy wniosek o dofi-
nansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
– mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. 
– Rozpoczęliśmy starania 
o środki z ministerstwa kul-
tury. Możemy otrzymać 85% 
dofinansowania.
Zakłada się, że całkowity 
koszt odbudowy teatru po-
chłonie ponad 20 mln zł.
Gmina Miejska w Głogowie 
przygotowała już między in-
nymi dokumentację projek-
towo-kosztorysową remontu 
elewacji wschodniej- fronto-
wej- teatru, inwentaryzację 
ruin, tymczasowe ogrodze-
nie budynku. Wykonane 
zostały prace remontowe 
w budynku gospodarczym 
przyległym do ruin i badania 
archeologiczne. Podpisana 
została również umowa na 
opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 

wraz z uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę.

 �Zdjęcia: ANJA

Radni zadecydowali 
o likwidacji Technikum 
nr 6, dawnej szkoły 
przyrodniczej. Ostatni 
abiturienci opuszczą mury 
placówki w 2020 roku.

Ryszard Rokaszewicz, Przewod-
niczący Rady Powiatu Głogow-
skiego kilkakrotnie nawoływał 
do zachowania spokoju. Jednak 
rodzicom, nauczycielom, dyrek-
cji i uczniom Technikum nr 6 
w Głogowie trudno było utrzy-
mać emocje na wodzy. Chodziło 
przecież o ich szkołę. Radni na 
sesji mieli podjąć decyzję o jej 
likwidacji. Sesja zatem była bardzo 
burzliwa. Wielkim zaskoczeniem 
dla wszystkich obecnych, także 
radnych prawicy, była zmiana 
treści pierwotnego projektu 
uchwały. Jarosław Dudkowiak, 
Starosta Powiatu Głogowskiego, 
zaproponował, aby placówkę nie li-
kwidować od razu, lecz stopniowo 
wygaszać. Podczas zarządzonej 
przez przewodniczącego rady 
kilkuminutowej przerwie, która 
ostatecznie potrwała kilkadziesiąt 
minut, radni z komisji oświaty 
zmienili treść projektu uchwały. 
Ta zmiana nie uspokoiła gości. 
Walczyli o szkołę argumentami. 
Uzasadnienia każdej ze stron nie 
znalazły wspólnego mianownika. 
Nauczyciele, dyrekcja , rodzice 
i uczniowie placówki przekony-
wali o słuszności funkcjonowania 
technikum. Powoływali się na 
długoletnią, bo 60 tradycję jej 
działania. Mówili o osiągnięciach 

i planach. Krytykowali władze 
powiatu. Pod adresem starosty 
i zarządu padały słowa bardzo 
gorzkie i podważające autorytet 
decydentów. Zaproponowano 
nawet, aby zarząd sam się zli-
kwidował. Przedstawiciele szkoły 
twierdzili, że placówka o takich 
tradycjach powinna funkcjonować 
i władza powinna dać jej szansę. 
Zarzucano urzędnikom nierówne 
traktowanie placówek oświato-
wych.
- Osiem lat temu po raz pierw-
szy wyrządzono szkodę naszej 
placówce – powiedziała Elżbieta 
Sawczak, dyrektorka placówki. 
- Niewłaściwy dyrektor, złe za-
rządzanie i wyprzedaż majątku 
są powodem dzisiejszej sytuacji 
w szkole. O dzisiejszej decyzji do-
wiedzieliśmy się, nie ze starostwa. 
Nie było konsultacji z dyrekcją 
placówki i rodzicami. Projekt 
uchwały dzisiaj sporządzony 
został na kolanie.
Rada Rodziców poparła słowa dy-
rektorki. Zaapelowano do radnych, 
aby nie likwidowali placówki ani 
nie wygaszali. - Ekonomia, liczny, 
cyfry są ważne dla urzędników– 
mówiła Przewodnicząca Rady 
Rodziców z Technikum nr 6. – 
Uważamy, że najważniejsze są 
wartości i tradycja. Uczniowie 
zapowiedzieli, że zaostrzą protest, 
jeżeli władza podtrzyma decyzję 
o likwidacji placówki.
- Poszukiwaliśmy różnych kierun-
ków rozwoju – powiedziała Gra-
żyna Dziedziewicz, nauczycielka 
z Technikum nr 6. – Staraliśmy się 

zwiększyć nabór do szkoły. Na-
sze propozycje realizują niestety 
inne placówki. Nam tej szansy 
nie dano. Chce Pan naszą szkołę 
oddać innemu zarządcy – dodała 
nauczycielka kierując wypowiedź 
do starosty.
Radni prawicy, Mirosław Strzęci-
wilk, Leszek Szulc i Danuta Płonek 
przekonywali do odstąpienia od 
podjęcia uchwały. Zachęcali rad-
nych, aby jeszcze raz dać szkolę 
szanse na wyjście z tej sytuacji, 
poprawę naboru w przyszłych 
latach. Przypominali o osiągnię-
ciach placówki, jej tradycjach 
i działaniu na rzecz miasta.
Jarosław Dudkowiak po wysłu-
chaniu argumentów dyrekcji 
, rodziców i nauczycieli oraz 
radnych podtrzymał swoją pro-
pozycję. Placówka powinna zostać 
wygaszana – powiedział. Powołał 
się na ekonomię, która jest nieubła-
gana. W Technikum nr 6 w tym 
roku uczy się 136 osób. Bywało, 
iż klasa liczyła 6-9 uczniów, na 
30 miejsc. Subwencja oświatowa 
w tym roku dla Technikum nr 6 
została ustalona na poziomie około 
994 tyś.zł. Wydatki szacuje się na 
kwotę ponad 2.400 tys. zł. W tym 
na wynagrodzenia niespełna 2 
mln zł.
- Koszty w tej szkole są gene-
rowane – powiedział Krystian 
Czarnota, skarbnik powiatu - 
Technikum nr 6 jest najmniejszą, 
pod względem liczby uczniów, 
szkołą. Najwięcej środków prze-
kazujemy na jej funkcjonowanie. 
Wspomagamy finansowo każdą 

naszą placówkę, jednak do Tech-
nikum nr 6 dokładamy najwięcej.
Zgodnie ze statystyką przedsta-
wioną przez Arletę Czerwiec, 
Naczelnika Wydziały Edukacji 
na jednego pracownika w Tech-
nikum nr 6 przypada 3,33 ucznia. 
W innych szkołach np. Zespole 
Szkół Samochodowych i Bu-
dowlanych jest to 9,43 ucznia. 
W pozostałych placówkach ta 
wielkość oscyluje pomiędzy 6 a 8 
uczniów na jednego pracownika 
szkoły. Np. do ucznia w I LO 
powiat dofinansowuje ponad 
1.600 zł natomiast do jednego 
ucznia w Technikum nr 6 ta 
kwota wynosi ponad 9.700 zł.
Po kolejnej przerwie zarządzonej 
przez przewodniczącego rady, 
radni ostatecznie większością 
głosów - 11 do 8 zadecydowali 
o systematycznym wygaszaniu 
Technikum nr 6. Nauczyciele nie 
muszą obawiać się o pracę. Mogą 
uczyć w ZSzSiB lub z w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących, gdzie przekazane 
zostaną kierunki nauczania z li-
kwidowanego technikum.
- Takie jest życie, coś się zaczy-
na a coś kończy – powiedział 
Zbigniew Rybka, Radny Rady 
Powiatu Głogowskiego.
Decyzja radnych zaskoczyła 
gości. Do ostatniej chwili, mieli 
nadzieję, że ich argumenty zostaną 
uwzględnione i radni zmienią 
swoją decyzję. Wychodząc z sesji 
powiedzieli – przegraliśmy... prze-
graliśmy walkę o swoją szkołę.

 �Zdjęcia: ANJA

Urzędnicy czekają na środku zewnętrzne Szkoła „przyrodnicza” do likwidacji

Ekonomika wygrała z tradycjąOdbudowa
teatru ruszy
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Inne pacjentki potrzebują skie-
rowania, ale kolejek nie ma. 
Lekarze apelują o rozsądek - małe 
zmiany gruczołu piersiowego są 
uleczalne. Nie ma czego się bać, 
trzeba jest tylko szybko wykryć.
Brak wiedzy, że takie badania 
są prowadzone, strach czy może 
brak świadomości, jak ważne jest 
wykonanie mammografii przy-
najmniej raz na dwa lata - trudno 
powiedzieć co jest przyczyną, 
że pacjentki nie zgłaszają się na 
kontrolę piersi. Próbujemy dziś 
obalić stereotypy. Zapewniamy, 
że badanie mammograficzne nie 
boli jak głoszą to legendy oraz że 
nie jest trudno dostępne.
MCZ S.A. spółka z Grupy Kapita-
łowej KGHM Polska Miedź S.A. 

w swoim Zakładzie Diagnostyki 
Obrazowej dysponuje naprawdę 
nowoczesnym urządzeniem. - 
Pracownia mammograficzna jest 
pracownią wydzieloną z całego 
zakładu, co zapewnia intymność 
naszych pacjentek. Aparat jest na-
wet różowy, żeby oswoić pacjent-
kę z tymi badaniami. Podczas ba-
dania jest pewien ucisk gruczołu 
piersiowego, ale jest on uciskiem 
wykonywanym przez sam aparat. 
To nie są te stare mammografy, 
gdzie laborantka naciskała bez 
kontroli pedał, który czasami 
rzeczywiście nadmiernie uci-
skał gruczoł piersiowy i pierś 
rzeczywiście bolała. Od tego 
czasu minęły wieki w unowo-
cześnianiu aparatów. Nasz sprzęt 

ma sterowany i kontrolowany 
ucisk podczas badania. Wyko-
nujemy dwa zdjęcia, dwa skany 
przekazywane bezpośrednio na 
konsole lekarską - wyjaśnia pro-
ces prowadzenia badania doktor 
Ewa Nienartowicz, radiolog, 
a zarazem kierownik Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej MCZ 
S.A. w Lubinie. Wszystko trwa 
kilka minut łącznie z wpisaniem 
na listę, sprawdzeniem historii 
choroby i przeprowadzeniem 
badania.
Profilaktyka badania piersi jest 
bardzo ważna, bo jak podkreślają 
specjaliści wczesne wykrycie 
małych zmian to ogromne 
szanse na całkowity sukces te-
rapii. Niestety nierzadko panie 

korzystają z przygodnych badań 
wykonywanych w tak zwanych 
mammobusach. Trzeba pamiętać, 
by nie zaprzestać diagnostyki 
na kontroli robionej na takich 
urządzeniach. - Gdybym mogła 
apelować do moich pacjentek, 
to bardzo bym chciała żeby nie 
było to przypadkowe badanie, 
bo właśnie podjechał mammo-
bus, w którym przypadkiem 
pacjentka zrobi badanie. Mamy 
z tymi badaniami po prostu wiele 
kłopotów. Pacjentki nie dostają 
wydruku obrazu ani płyty z bada-
niem. To suchy opis. Mammobus 
odjeżdża w nieznany nam region 
Polski, a my chcielibyśmy, aby 
nasze pacjentki były badane 
tak, jak na świecie i w Europie. 
To możliwe przy posiadaniu 
całej gamy urządzeń i aparatów 
jakie mamy - podkreśla Ewa 
Nienartowicz. - Zapraszamy 
panie do naszej pracowni. Dla 
kobiet, u których wystąpił rak 
rodzinny, gdzie zachorowała na 
raka np. mama, babcia czy ciotka 
mamy przygotowaną pracownię 
rezonansową. Mamy ogromne 
doświadczenie w badaniu tą 
metodą. Rak pierwsi w rodzinie 
to poważne wskazania do tego 
typu diagnostyki - dodaje Ewa 
Nienartowicz.
W pracowni mammograficznej 
nie ma kolejek, a godziny przyjęć 
są tak dostosowane, by badać 

mogły się panie zarówno pra-
cujące, jak te, które mają więcej 
czasu. W godzinach od 11.00 do 
18.00 mammograf pracuje na 
bieżąco. Panie z przedziału wieku 
od 50 do 69 lat, które w ciągu 
ostatnich 2 lat nie wykonywały 
mammografii mogą zgłaszać 
się tylko z dowodem osobistym. 
Kobiety miesiączkujące powin-
ny przyjść między pierwszym 
a dziesiątym dniem cyklu. 
W przypadku innych pań cykl 
nie ma znaczenia. Jeśli pacjentki 
nie wpisują się w dofinansowany 
program przesiewowy, potrzebują 
skierowania od lekarza onkolo-
ga lub ginekologa. Istnieje też 
możliwość wykonania badań 
prywatnie. To koszt 100 złotych. 
Gdyby zainteresowanych było 

naprawdę dużo, kierownik Za-
kładu Diagnostyki Obrazowej 
MCZ S.A. zapewnia, że godziny 
przyjęć zostaną wydłużone na-
wet do 20.00, a pacjentki będą 
przyjmowane w soboty. Liczy 
się świadomość, że takie badanie 
jest bardzo ważne. Profilaktyka 
bowiem jest podstawą w walce 
z wszelkimi chorobami, a co 
dopiero ze zmianami nowotworo-
wymi. Więcej szczegółów można 
uzyskać pod numerem telefonu 76 
723 15 30 , gdzie również można 
się zarejestrować. Istnieje też 
możliwość osobistego wpisania 
się na listę w rejestracji Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej na I pię-
trze szpitala D - 40 w Lubinie 
przy ulicy M.C. Skłodowskiej 
w gabinecie 127.

Mammografia równie ważna jak inne badania

Badanie piersi sposobem na zdrowie
Trudno powiedzieć dlaczego kobiety nie zgłaszają się na darmowe, bezpłatne badania 
mammograficzne w Lubinie. Panie od 50 do 69 roku życia niezależnie od miejsca 
zamieszkania mogą skorzystać z takiej kontroli w ramach dofinansowanego projektu 
ministerialnego, który realizowany jest w MCZ S.A w Lubinie.

r e k l a m a
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W czasach zjazdu 
gnieźnieńskiego (1000 
rok) trwały przyjazne 
stosunki pomiędzy 
władcami dwóch 
środkowoeuropejskich 
państw – cesarzem 
Niemiec Ottonem III 
oraz księciem państwa 
Polan – Bolesławem 
Chrobrym. Niestety 
przyjaźń między nimi 
zakończyła się bardzo 
szybko, w 1002 roku 
z uwagi na przedwczesną 
i tajemnicza śmierć 
młodego cesarza...

Nie wszystkim na dworze Otto-
na było na rękę, że ten widział 
w Chrobrym przyjaciela. Następca 
– król Henryk II (a cesarz od 1014 
roku) był wrogo nastawiony do 
państwa Piastów. Stąd lata 1002-
1018 to pasmo wojen, w których 
znaczną rolę odegrał gród gło-
gowski. Dziś skupimy się na wy-
darzeniach na Śląsku z 1017 roku, 
czyli odbywających się dokładnie 
1000 lat temu.
W 1017 roku wyrusza kolejna 
wyprawa niemiecka na kraj Chro-
brego. Wcześniejsza – z 1015 roku, 
zakończyła się klęską wojsk nie-
mieckich w kraju Dziadoszan. Po 
nieudanej kampanii sprzed dwóch 
lat, początkowo Henryk II nie miał 
zamiaru walczyć z Bolesławem, 
jednak gdy posłowie niemieccy 

bezskutecznie starali się porozu-
mieć z księciem polskim, cesarz po 
naradzie z feudałami, zdecydował 
o przygotowaniach do wyprawy na 
Polskę. Henryk rozkazał przybyć 
na nią wszystkim swoim wasalom. 
Wiedząc, że wielu feudałów nie-
mieckich pozostaje w kontaktach 
z Polską, zabronił przyjmowania 
jakichkolwiek posłów polskich 
a swoim zaufanym polecił pilnie 
śledzić tych, których podejrzewano 
o utrzymanie dobrych stosunków 
z Polską. Za miejsce koncentracji 
wojsk niemieckich obrano Licyka-
wę nieopodal Magdeburga, skąd 
w pierwszych dniach lipca 1017 
roku oddziały ruszyły na wschód. 
Wcześniej, w marcu – na spotkaniu 
z panami saskimi – ustalono decy-
zję o koncentracji wojsk cesarskich 
na 8 lipca. Dzień przed tą datą 
pojawił się tam cesarz z całym 
swoim otoczeniem. W trakcie po-
chodu wojsk cesarskich na wschód, 
przyłączyły się do nich oddziały 
Wieletów oraz książę Uldaryk, 
który prawdopodobnie przypro-
wadził tylko niewielką część wojsk 
czeskich. Zanim Niemcy stanęli 
pod Głogowem z głównymi siłami, 
książę Bolesław Chrobry wysłał 
syna Mieszka II z 10 legiami jazdy 
do Czech, w celu powstrzymania 
pochodu czeskich posiłków. To 
było przyczyną małych sił cze-
skich pod nadodrzańskim grodem. 
Mimo, iż część wojsk Uldaryka 
miała bronić kraju przed Polakami, 
to przekazy kronikarskie mówią 
o tym, że Mieszko II na wskutek 
nieobecności księcia czeskiego 
w kraju, przez dwa dni plądrował 
jego państwo i powrócił do Polski 
z tłumem jeńców, sprawiając tym 
radość swojemu ojcu. 
Główne siły niemieckie masze-
rowały w kierunku Polski praw-
dopodobnie przez Merseburg, 
Chociebuż, Gubin aż do Odry. 
Nie próbując forsować rzeki pod 
Krosnem Odrzańskim, cesarz 
skierował się na Śląsk szlakiem 
na Bytom Odrzański i Głogów. 
W konflikt z Polską cesarz pró-
bował wciągnąć również Ruś 
i Węgry. Jednak próby te nie miały 
większego znaczenia dla rozstrzy-
gnięcia kampanii. Doświadczenia 
poprzedniej wyprawy spowodowa-
ły, że tym razem Niemcy wybrali 
inny wariant przełamania obrony 
polskiej. Niemcy kierując się ku 

ziemiom polskim, pominęli wielkie 
warownie tj. Ciani (obecnie Zützen 
koło Luckau na Łużycach) oraz 
Budziszyn, które były obsadzone 
przez wojska Chrobrego. 
Armia niemiecka podeszła pod 
Głogów 9 sierpnia. W grodzie 
i jego okolicy skoncentrowane były 
główne siły Bolesława Chrobrego. 
Cel niemieckiej misji był jeden: 
przekroczenie w tym miejscu Odry 
i atak na serce Polski – Wielkopol-
skę. Po drodze do Głogowa, jakby 
w odwecie za występki Mieszka II 
w Czechach, wojska niemiecko-
-czeskie pustoszyły i paliły śląską 
ziemię. Po przybyciu pod Głogów 
napastnicy nie odważyli się jednak 
zaatakować tego nadodrzańskie-
go grodu. Kronikarz Tiethmar 
notował: „Cesarz (...) dotarł do 
grodu Głogowa, gdzie oczekiwał 
go ze swymi wojami Bolesław, 
lecz zabronił naszym ścigać 
nieprzyjaciela, który ukrywszy 
dokoła łuczników wyzywał do 
walki. Następnie wysłał przodem 
12 legii, wybranych z głównej siły 
zbrojnej do grodu Niemczy. (...) 
ich zadaniem było odciąć pomoc, 
która miała nadejść dla tamtejszej 
załogi.” 
Silne zgrupowanie łuczników 
w Głogowie zmusiło do odstąpie-
nia spod wałów atakujących już po 
trzech dniach postoju pod grodem. 
Kolejnym manewrem podjętym 
przez Niemców było długotrwałe, 
lecz zupełnie nieudane obleganie 
innej śląskiej warowni – Niemczy. 
Siły niemieckie tradycyjnie były 
zdecydowanie liczniejsze od 
drużyny książęcej Chrobrego 
i możliwości militarnych państwa 
Piastów. Dodatkowo różnicę na 
niekorzyść Chrobrego powięk-
szały oddziały sprzymierzonych 
Czechów i Wieletów. Jednak ze 
słów kronikarza Tiethmara moż-
na wnosić, że Chrobry dążył do 
związania Niemców bitwą, jednak 
Henryk w przewidywaniu jakiejś 
zasadzki, nie pozwolił swoim 
wojskom na bezpośrednie starcie. 
Po odstąpieniu Niemców spod 
Głogowa, Chrobry dowiedziawszy 
się o planowanym ataku na Niem-
czę, wysłał z Głogowa wsparcie 
załodze tego grodu. Wojowie 
z Głogowie udanie, pod osłoną 
nocy docierają do celu a książę 
Chrobry podejmuje jeszcze jedną 
próbę podesłania Niemczy kolejnej 

pomocy zbrojnej. Tym razem już 
po dotarciu Henryka i jego rycerzy 
pod wały Niemczy. Akcja ta rów-
nież zakończyła się powodzeniem 
Piastów. Dwukrotne przedarcie 
oddziałów polskich przez pierścień 
wojsk cesarskich, oblegających 
Niemczę, ukazuje dużą wartość 
bojową wojów Chrobrego. Mimo 
licznych niemieckich straży, Pola-
cy potrafili dwukrotnie przedostać 
się z Głogowa do Niemczy. Wraz 
z ruchami wojsk nieprzyjaciela, 
reagował również książę Bolesław, 

który przeniósł się z Głogowa do 
Wrocławia i tam oczekiwał na 
rezultat walk o Niemczę.
Postępowanie cesarza w tej kam-

panii jest dla historyków sztuki 
wojennej co najmniej trudne 
do zrozumienia. Wydaje się, że 
pierwotnie zamierzał uderzyć na 
Krosno Odrzańskie, jednak tego 
nie uczynił. Pod Głogowem, gdzie 
spotkały się obie armie, również 
do starcia nie doszło. Następnie 
nieprzyjaciel pomaszerował 
w kierunku na Niemczę, zapewne 
szlakiem przez Legnicę, Rokitnicę 
i Świdnicę, w ogóle nie próbując 
jednak zdobywania wspomnianych 
grodów. 
Sama Niemcza miała na Śląsku du-
że znacznie strategiczne, ponieważ 
strzegła szlaku wiodącego z Wro-
cławia w kierunku na Kłodzko 
oraz dalej do Czech. Zdobycie jej 
umożliwiało Niemcom opanowa-
nie drogi do południowego sąsiada 
Piastów. Na szczęście dla Chro-
brego, obleganie tej śląskiej wa-
rowni nie dało cesarzowi żadnych 
rezultatów. W tym czasie część 
wojsk piastowskich postępowało 
w ślad za Niemcami, a część brała 
udział w wypadach dywersyjnych 
na ziemie nieprzyjaciela. 
Ostatecznie Niemcy ponieśli klęskę 
i nie zdobyli Niemczy ani innych 
śląskich grodów. Zwycięstwo 
polskie było dalszym dowodem 
na trwałość polskiej granicy za-
chodniej. Kampania ta, podobnie 
jak wcześniejsze bitwy dowiodły, 
jak wielką rolę w systemie obron-
nym granicy zachodniej Polski 
odgrywała Odra i fortyfikacje nad 
nią wzniesione. 
Cały konflikt polsko-niemiecki, 
ukazujący kunszt strategiczny 
Bolesława Chrobrego, zakończył 
się pokojem budziszyńskim, za-
wartym 30 stycznia 1018 roku, 
przyznającym Polsce ostatecznie 
Milsko i Łużyce. Nastąpił wów-
czas dla mieszkańców Śląska 
okres dwudziestu lat względnego 
spokoju, kiedy to pod koniec lat 
trzydziestych XI wieku dzielnicę 
tą pustoszyli Czesi.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Najeźdźcy szli na Niemczę przez Głogów

Głogów 1017

Bolesław Chrobry na obrazie Jana Bogumiła Jacobi z 1828 
roku (zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu)

Ewangeliarz Henryka II – 
Rycerz niemiecki z pocz. 
XI wieku (il. za: K.Olejnik – 
Cedynia, Niemcza, Głogów, 
Krzyszków)

Sakramentariusz Henryka II, któremu Jezus Chrystus 
nakłada na głowę koronę (il. za: wikipedia.org)
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HOROSKOP EXTRA krzyżówka
Baran 21.03- 20.04
Ogranicz się do planowania 
oraz życiowych porządków. 
Na stare problemy spójrz 
ze zdrowym dystansem. 
W środku tygodnia emocje 
mogą sięgnąć zenitu. Nie rób 
głupstw! Jeśli miejsce obok 
ciebie jest puste, wykorzystaj 
swoją szansę by samotność 
zamienić w miłość. 

Byk 21.04-21.05
To odpowiedni moment na 
rozwiązania trudnych spraw, 
nadania biegu planom finanso-
wym lub dokonania korzystnej 
zmiany zawodowych planów. 
Przenikliwość osądów oraz 
pełne energii podejście do 
sprawy gwarantują ci sukces. 
Możliwa podróż. W stałych 
związkach dobre porozumie-
nie. 

Bliźinięta 22.05-20.06
Twoje atuty to spory wdzięk, 
zwiększona lekkość bytu oraz 
umiejętność prowadzenia 
konstruktywnego dialogu. 
Możesz teraz obronić swoje 
racje, przedstawić punkt wi-
dzenia na szerszym forum. 
Planujesz zakupy ubrań? Zrób 
je teraz! W miłości również 
szansa. Kreśląc plany na 
przyszłość bierz pod uwagę 
przede wszystkim pozytywne 
zakończenia.

Rak 21.06-22.07
Niczego nie przyspieszaj 
i poczekaj na rozwój sytu-
acji. Wyhamuj także rozpęd, 
z jakim pozbywasz się go-
tówki. W środku tygodnia 
bądź ostrożny. W sytuacjach, 
w których robiłeś dobrą minę 
do złej gry nie da się już dłużej 
zachować pozorów. Naucz się 
cieszyć tym, co masz. Wkrótce 
przyjdzie pora na więcej.

Lew 23.07-22.08
Szare komórki pracują pełną 
parą! Warto to jakoś wyko-
rzystać. Będziesz w stanie 
rozsupłać każdy problem, 
zachowując otwartość i po-
zytywne nastawienie. W pracy 
pojawi się jakaś szansa. W mi-
łości barometr wskazuje ładną 
pogodę. 

Panna 23.08-22.09
Szybko załatw zaległe spra-
wy, zrób gruntowne porządki 
i zrób miejsce w swoim życiu, 
by mogły się pojawić całkiem 
nowe wątki. Możesz liczyć na 
łut szczęścia, więc spróbuj 
złapać w locie jakąś szansę. 
Również w sercowych kwe-
stiach. Masz szansę na duże 
sukcesy, a także na skuteczne 
pokonanie przeszkód, które ci 
dokuczają.

Waga 23.09-23.10
Plany powinny realizować 
się gładko. Jeśli nastawisz 
falę na pozytywne emocje, 
odnajdziesz niejeden powód 
do tego, by się cieszyć. Związ-
ki ze stażem doczekają się 
powtórki z marzeń. Samotny? 
Twój zmysłowy urok wywoła 
poruszenie. Jednak uwaga! 
W waszym życiu też może się 
coś zagmatwać.

Skorpion 24.10-21.11
Nawet jeśli w twoim życiu jest 
teraz wiele ważnych wątków, 
nie ma obawy, że się w nich 
pogubisz. Wystarczy nakreślić 
czytelny plan. Słońce pobu-
dza cię do działania i ułatwia 
kontakty z ludźmi. Jeśli 
chcesz zdobyć lepszą pozycję 
zawodową, wyjdź z cienia 
fałszywej skromności. Jeśli 
zaś pragniesz stać się obiektem 
czyjegoś zachwytu, ty także 
wyrażaj swoje uczucia.

Strzelec 22.11-21.12
Będziesz pełen pozytywnej 
energii. Dobre wyczucie sy-
tuacji oraz refleks pozwolą ci 
podejmować śmiałe i trafne 
decyzje. To dobry czas na 
dokonanie ważnego wyboru, 
a nawet zrobienie czegoś, cze-
go jeszcze nigdy nie robiłeś. 
Świetny moment na remanent 
w szafie. Na horyzoncie widać 
miłość. 

Koziorożec 22.12-19.01
W finansach tydzień zapo-
wiada się korzystnie. Trochę 
zaangażowania i jakieś wloką-
ce się sprawy okażą się mniej 
skomplikowane niż się wy-
dawało. Łatwiej dostrzeżesz 
też urodę i machniesz ręką na 
drobiazgi. Niewiele trzeba, 
żeby połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Praca wcale 
nie musi być nudna. 

Wodnik 20.01-18.02
Przed tobą tydzień bardzo 
pomyślny na realizację planów 
zawodowych i osobistych. 
Możesz liczyć na życzliwe 
kontakty z otoczeniem, umie-
jętności dyskutowania oraz 
przedstawiania swoich pro-
jektów w interesujący sposób. 
Życie we dwoje znowu wyda ci 
się łatwiejsze i przyjemniejsze. 
Im mocniej zaufasz sobie, tym 
lepiej będzie ci się wiodło.

Ryby 19.02-20.03
Przemyśl to i owo i zdecyduj 
na czym ci zależy. Finanase 
również wymagają spryt-
nych posunięć. Niech twoje 
wydatki nie przewyższają 
wpływów. W miłości masz 
czas do namysłu. Szczególnie 
nieudane związki wymagają 
chwili zastanowienia. Receptą 
na sukces jest dobra ocena 
sytuacji. Jesteś do tego zdolny. 


