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To miejsce na reklamę

kosztuje 90 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338

Są ranni i poszkodowani. str. 2
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HOROSKOP EXTRA
Baran 21.03-20.04
Będziesz zmobilizowany 
do działania. Jest szansa 
sukcesu, więc nie odkładaj 
realizacji tego, co dla ciebie 
ważne. Pamiętaj jednak, że 
twoje projekty powinny być 
oparte na realnych podsta-
wach. Zebrane niedawno 
doświadczenia teraz zapro-
centują, a starania przyniosą 
efekty.

Byk 21.04-21.05
Twoje samopoczucie okaże 
się teraz chwiejne. Nie martw 
się, to nie są oznaki depresji. 
Nie poddawaj się swątpieniu. 
Powinieneś poprawić to, co 
wymaga korekty ale będzie 
dobrze. Poczujesz, że masz 
siłę i energię, a jeśli jesteś ze 
środka znaku, możesz liczyć 
na ekstra bonus.

Bliźnięta 22.05-20.06
Szykuje się przypływ pozy-
tywnej energii i inwencji. 
Nawet jak pojawią się ja-
kieś drobne zawirowania, 
wyjdziesz z nich obronną 
ręką. Na świat spojrzysz 
życzliwszym okiem, on 
zaś odwzajemni ci się tym 
samym. Nie siedź w domu, 
wyjdź ludziom naprzeciw. 
To może być dobry tydzień 
pod względem finansowym.

Rak 21.06-22.07
Bez problemu będziesz ra-
dzić sobie ze stresem. Pojawi 
się nowa pozytywna jakość- 
swoboda, pozytywne nasta-
wienie, lekkość bytu. Jeśli 
musisz podjąć decyzję- zrób 
to, wierząc w dobre zakoń-
czenia. Jeśli w związku masz 
burzliwy czas, nie rezygnuj 
jeszcze z wywieszenia białej 
flagi. Po burzy pojawia się 
tęcza. Sercowe sprawy usta-
bilizują się. 

Lew 23.07-22.08
Wzmocni się w tobie potrze-
ba wewnętrznego spokoju. 
Nie powstrzymuj chęci pod-
niesienia sobie poprzeczki, 
zainwestowania w edukację, 
skończenia jakiegoś ciekawe-
go kursu. To dobry kierunek. 
Warto teraz szukać pracy, 
przystąpić do egazminu, 
załatwić sprawę delikatnej 
natury. W finansach zielone 
światło, o ile nie wydasz 
wszystkiego, co zarobisz.

Panna 23.08-22.09
Zapragniesz doświadczać 
życia na poziomie emocji. 
W twoim życiu pojawi się 
więcej szczęścia, piękna, 
miłości i lekkości bytu. 
Kosmos wspiera kontakty 
z ludźmi, a także rozwój oso-
bisty. Możliwe, że zawrzesz 
znajomość, która przerodzi 
się w przyjaźń, a może nawet 
w miłość?

Waga 23.09-23.10
To nie jest dla ciebie naj-
łatwiejszy czas. Tworzy 
się wiele napięć i sytuacji 
sprawdzających twoją wy-
trzymałość. Jeśli utrzymasz 
równowagę, ludzie zauważą, 
że sprawdzasz się w warun-
kach podwyższonego stresu. 
Nagrodą okaże się umocnie-
nie twojej pozycji.  

Skorpion 24.10-21.11
Warto pomyśleć o uczuciach, 
poszukać odrobiny spokoju 
i harmonii wewnątrz siebie 
i we własnym domu. Warto 
teraz zająć się dopracowa-
niem szczegółów i własnym 
zdrowiem. Daj sobie trochę 
luzu. Dobra kondycja to wa-
runek skutecznego działania. 
Zrób badania, sprawdź, czy 
nie potrzeba ci większej 
dawki witamin i mikroele-

mentów.
Strzelec 22.11-21.12
Będzie więcej okazji do 
cieszenia się wiosną i do 
odczuwania radości. Chcąc 
wziąć od życia więcej, 
wrzucisz teraz szybszy 
bieg. Zwróć uwagę na sferę 
zawodową. W uczuciach 
przyjemne ocieplenie, ale 
na prawdziwy wybuch uczuć 
jeszcze musisz zaczekać. Nie 
bój się większej swobody 
w ubieraniu. Nie przejmuj 
się opiniami, rób to, czego 
naprawdę pragniesz. 

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz bardziej zadowo-
lony z siebie i spojrzysz na 
wiele spraw z odpowiedniej 
perspektywy. To będzie 
przyjemnie i aktywnie spę-
dzony tydzień. Odkryj teraz 
co w twoim życiu daje ci 
energię, a co ją ogranicza. 
Kiedy będziesz musiał wy-
bierać, zwróć się w kierunku, 
który daje ci siłę i pozwala 
się rozwijać. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz się dzielić swoją 
wiedzą, doświadczeniami, 
zostaniesz doceniony, po-
czujesz się potrzebny. Życie 
może także stworzyć ci moż-
liwość dalszego poszerzania 
horyzontów. Zrealizujesz się 
w dziedzinie zawodowej. 

Ryby 19.02- 20.03
Twoja uwaga będzie skie-
rowana na przyjemności 
posiadania. Jednak bądź 
ostrożny i nie szastaj pię-
niędzmi, mimo że święta to 
świetny pretekst. Sercowe 
sprawy nabiorą wyrazistości. 
Będziesz gotów przyznać 
się sam przed sobą, że ten 
ktoś wiele dla ciebie znaczy. 
Zaufaj sobie i swojej intuicji. 
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głośny
wyraz
zasko-
czenia

upięcie
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krzyżówka

Jest zgoda radnych na porozumienie 
w sprawie budowy ścieżki rowerowe 
na trasie Głogów – Grodziec Mały 
– Zabiele - Ceber- Chociemyśl – 
Kotla – Krążkówko – Kulów. 

Powstanie ona na nieczynnych już torach 
kolejowych.
Radni Rady Gminy Kotla wyrazili zgodę na 
zawarcie porozumienia międzygminnego 
Gminy Kotla z Gminą Miejską Głogów i Gminą
Głogów. Podstawowym warunkiem realiza-
cji inwestycji będzie pozyskanie pieniędzy 
zewnętrznych.
-  Mamy nadzieję, że uda się to dzięki wspólnej 

inicjatywie. Ścieżką dojechać będzie można 
na teren leśny w obrębie Kulowa – Głogówka 
– Leśnej Doliny, gdzie istnieją już ścieżki 
dydaktyczne – mówi  Łukasz Horbatowski, 
wójt Kotli

 Zdjęcia: UG Kotla 

Rowerem po nasypach kolejowych

Akcja
na odrze
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W wyniku pożaru, za-
dymienia, wysokiej 
temperatury i paniki 

trzydzieści osób zostało uwięzio-
nych na statku pasażerskim. Kilku 
dziesięciu strażaków, policjantów, 
pracowników Mariny i załoga 
Laguny brali udział w akcji ra-
towniczej. Trzy osoby z Laguny 
wyłowiono z wody.
To tylko ćwiczenia, ale bardzo 
urealnione. Wszystkie jednostki 
zaangażowane w akcję mają udo-
wodnić przede wszystkim sobie, 
jak są przygotowane do działania 
w czasie takiego zdarzenia na 
statku.
- Ćwiczymy możliwości ewa-
kuacji osób poszkodowanych 
w przypadku awarii na statku– 
mówi starszy brygadier Piotr Durał, 
Komendant głogowskiej straży 
pożarnej. – Działania staramy się 
jak najbardziej urealnić. Nikt przed 
akcją nie został wtajemniczony 
wjej zakres. 
Akcja trwała kilka godzin. Wszy-
scy pasażerowie i załoga statku 
zostali przetransportowani do 
namiotu przygotowanego na placu 
przy Marinie. Nikt nie ucierpiał. 
- Jesteśmy zadowoleni z przebiegu 
akcji – mówi brygadier Bogusław 
Cielebąk, zastępca komendanta 
głogowskiej straży pożarnej. – 
Akcja była bardzo dynamiczna. 
Zakończona sukcesem. Uratowani 
zostali wszyscy ze statku Laguna.
Mimo wielkiego powodzenia akcji, 
krótki czas jej przebieg, uratowania 
wszystkich ze statku Laguna nikt 
z niosących pomoc uwięzionym 
na Lagunie, nie popadł w euforię. 
Strażacy będą analizować przebieg 
akcji, aby dojść do perfekcji.

 �Zdjęcia: ANJA

Pożar na pasażerskim statku Laguna

Trzydzieści osób
w niebezpieczeństwie

Kilka jednostek straży pożarnej, policja, karetka pogotowia 
wzięli udział w akcji ratunkowej. Na pasażerskim statku 
Laguna doszło do pożaru. Są ranni i poszkodowani.
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Głogowscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który uprawiał w mieszkaniu 
marihuanę. Skonfiskowano u niego rów-
nież kilka tysięcy porcji tego narkotyku. 
Najbliższe trzy miesiąc 36-latek spędzi 
w areszcie. 
Mężczyzna zatrzymany został przez po-
licjantów Wydziału Kryminalnego KPP 
w Głogowie. W mieszkaniu funkcjonariusze 
znaleźli 3000 porcji użytkowych marihuany 
oraz uprawę tej rośliny w postaci siedmiu 
roślin i nasiona konopi indyjskiej. Zatrzy-
mali również dwóch innych podejrzanych 
wieku 36 i 40 lat. Wszyscy są mieszkańcami 
Głogowa.

Zatrzymanemu recydywiście grozi kara 
pozbawienia wolności nawet do lat 10. 
Został tymczasowo aresztowany na okres 
3 miesięcy.
Policjanci zatrzymali również innego 
36 – letniego głogowianina, który miał 
przy sobie 40 porcji amfetaminy oraz 45 
tabletek zawierających w swoim składzie 
amfetaminę. 
- Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania 
i udzielania narkotyków – mówi oficer 
prasowy KPP. - Grozi za to kara do 3 lat 
pozbawienia wolności. 
Trzeci zatrzymany to 40 – latek. Usłyszał 
zarzut przemytu narkotyków z Holandii 
do Polski oraz ich posiadania, za co grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 �Zdjęcia: KPP w Głogowie 

Karetka pogotowia wezwana została do mężczyzny 
z oznakami padaczki. Sprawność fizyczna uchroniła 
ratownika od ciosu nożem w brzuch.
Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach po-
południowych. Zespół Pogotowia Ratunkowego 
został wezwany telefoniczne do udzielenia pomocy 
mężczyźnie, który miał dostać ataku padaczki. Po 
przybyciu na miejsce ratownicy udali się do wskaza-
nego mieszkania. Tam po otwarciu drzwi zauważyli, 
że rozmawiający z nimi mężczyzna, któremu mieli 
udzielać pomocy, ma w ręku kuchenny nóż. 
- Pomimo wezwania do odłożenia go, mężczyzna 
zaatakował nożem 34 – letniego ratownika, próbując 
zadać cios w brzuch – mówi podinsp. Bogdan Kaleta, 
oficer prasowy KPP w Głogowie.
Zaatakowany 34 – latek, tylko dzięki swojej spraw-
ności fizycznej oraz przygotowaniu, wytrącił z reki 
napastnika nóż i zdołał go obezwładnić. 62 – latek 
został zatrzymany przez policjantów. Po zbadaniu 
został skierowany na konsultacje psychiatryczne.
- Wiele wskazuje na to, że jest to osoba mogąca 
cierpieć na chorobę psychiczną – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta.
Decyzją lekarza 62-letni mężczyzna został skie-
rowany na dalsze konsultacje psychiatryczne. 
W przypadku pełnej poczytalności, grozi mu kara 
pozbawienia wolności nawet do lat 10.

 �Zdjęcia: KPP w Głogowie

20 – latek sprawdzał możliwości 
swojej drukarki. Wydrukował 
100 złotowy banknot. Pijany 
mężczyzna chciał nim w sklepie 
zapłacić za alkohol. Teraz obu 
grożą wysokie kary. 
Mieszkaniec podgłogowskiej 
miejscowości na nowo zakupionej 
drukarce wydrukował 100 złoto-
wy banknot. Chciał sprawdzić 
możliwości nowo zakupionego 
sprzętu. Nie wykorzystał tego 
nominału. Jednak trafił on w inne 
ręce. 57- latek, banknotem usiło-
wał zapłacić za alkohol w sklepie. 

- Mężczyzna, który usiłował za-
płacić za alkohol był nietrzeźwy 
– mówi podinsp. Bogdan Kaleta, 
oficer prasowy KPP w Głogowie. 
- Policjantom tłumaczył, że nie 
miał świadomości jakim bankno-
tem płaci. Banknot miał do niego 
trafić od innej osoby, która miała 
go zabrać bawiącym się dzieciom. 
Pieniądze, którymi mężczyzna 
chciał zapłacić były fałszywe, jednak 
postawione im przez policjantów 
zarzuty są jak najbardziej prawdziwe. 
- 20–latek usłyszał zarzut podra-
bianie pieniędzy, za który grozi 
surowa kara nawet do 25 lat pozba-
wienia wolności – wyjaśnia pod-
insp. Bogdan Kaleta. - 57 – latkowi 
za próbę wprowadzenia banknotu 
do obrotu, grozi kara nawet do 10 
lat pozbawienia wolności. 

Uprawiał marihuanę w mieszkaniu Mężczyzna zatrzymany przez policję Za skserowane pieniądze chciał zrobić zakupy 

Recydywista
aresztowany 

Z nożem na
ratownika 

Kara za
skanowanie
 banknotów
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Cztery głogowianki w wieku 22, 19 i 17 lat 
podczas imprezy w okolicach tzw. Barbakanu 
nad Odrą pobiły koleżankę. Grozi im kara 
do 4 i pół roku pozbawienia wolności. 

Wszystkie osoby zatrzymane przez głogowskich funkcjo-
nariuszy usłyszały zarzut pobicia 20 – latki oraz nieudzie-
lenia jej pomocy. Najstarsza z zatrzymanych ma 22 – lata. 
Najmłodsze to zaledwie 17 - latki.
Do zdarzenia doszło podczas imprezy na którą 20-latka 
udała się ze swoimi koleżankami w okolice tzw. Barbakanu 
nad Odrą. Tam została zaatakowana i pobita. 
- Powodem miały być wcześniejsze animozje pomiędzy 
sprawczyniami a pobitą. Jej obrażenia to ogólne stłuczenia 
ciała i ukruszony ząb. Nie zagrażają one jej życiu – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP w Głogowie. 
O zdarzeniu policjanci zostali powiadomieni przez lekarza 
głogowskiego szpitala, gdzie pobita nastolatka została 
przywieziona. Wszystkie zatrzymane usłyszały zarzuty 
dokonania pobicia i nieudzielenia pomocy swojej ofierze, 
która straciła w wyniku pobicia przytomność. Za pobicie 
oraz nieudzielenie pomocy, grozi kara nawet do 4 i pół roku, 
pozbawienia wolności.

Emocje
wzięły górę

Pobiły koleżankę podczas imprezy

r e k l a m a

Rozpoczął się pierwszy 
etap zagospodarowania 
Parku Piastowskiego. 
W miejscu 
zarezerwowanym pod park 
survivalowy montowane są 
elementy parku linowego.

Podczas wakacji w Parku Piastow-
skim u zbiegu ulic Piastowskiej 
i Rudnowskiej będzie można spę-
dzić aktywnie czas na świeżym 
powietrzu. Fachowcy zaczęli już 
montować elementy parku linowego, 
który jest częścią składowa parku su-
rvivalowego. Park linowy to system 

platform i lin rozciągniętych pomię-
dzy drzewami. Korzystać z niego 
będą mogły zarówno dzieci jak i ich 
rodzice, osoby dorosłe. Docelowo 
w parku powstaną: całoroczny tor 
bobslejowy, Małpi gaj - tory prze-
szkód, trasy do biegania i nornic 
walking, tor rowerowy MTB, place 
zabaw dla dzieci, place zabaw dla 
dzieci do 3 lat, parking. 
- Park linowy, to świetna zabawa 
– mówi Sebastian Mniszkowski, 
nastolatek z Głogowa. – Wspinam 
się z kolegami na zaściankach. Lubię 
aktywnie spędzać czas. Mam zamiar 
zostać alpinistą, trening się przyda. 
Park survivalowy jest pomysłem 
Prezydenta Miasta Głogowa, 
Rafaela Rokaszewicz, który jako 
Starosta Powiatu Głogowskiego 
zgłosił projekt do Budżetu Obywa-
telskiego. Cała inwestycja to koszt 
około 5 mln zł. 

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów 

Bezpieczna zabawa dla całej rodziny

Wakacje na linach

Za kilka dni urząd miasta 
przystąpi do wymiany 
piasku w piaskownicach na 
miejskich placach zabaw. 
Za 15 tys. zł zakupi 90 
ton piasku z certyfikatem 
i bez certyfikatu.

Bezpieczeństwo dzieci jest troską nie 
tylko rodziców ale i urzędników mia-
sta. Place zabaw, ich wyposażenie, 
piaskownice są pod stałą kontrolą. 
Każdego roku specjalne firmy 
dokonują przeglądu placów zabaw. 
Zgodnie z zaleceniami kontrolerów 

do 15 maja na wszystkich placach 
zabaw wymieniony zostanie piasek. 
Do piaskownic miasto zakupi 50 ton 
piasku z certyfikatem. Wymiana 
dokonywana jest ze względów 
higienicznych i estetycznych oraz 
zaleceń Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.
- Mam wielkie opory, aby pozwolić 
dzieciom na zabawę w piaskow-
nicy– mówi Helena Życzkowska, 
mama trójki małych dzieci. – Po 
placu biegają psy. Wielu właścicieli 
nie pilnuje, gdzie się załatwiają. 
Jedna z piaskownic jest ogrodzona, 

ale to ogrodzenie ma tak wielkie 
szpary, że pies się przeciśnie. 
Uważam, że należy surowo karać 
takich właścicieli psów.
Urząd miasta zakupi także około 
40 ton piasku bez certyfikatu. Taki 
piasek używany jest ze względu 
bezpieczeństwa pod urządzeniami 
zabawowymi oraz w miejscach 
wykorytowanych. Zalecenia 
wydaje firma przeprowadzająca 
coroczne kontrole Placów Zabaw. 
Całkowity koszt wymiany piasku 
wynosi około 15 tys. złotych.

 �Zdjęcia: ANJA

Urząd Miasta zakupi 90 ton piasku

Porządki w piaskownicach
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Pogoda przepiękna. 
Wielu z nas planuje 
wycieczki po Polsce lub 
bardziej odległe podróże 
w najdalsze zakątki 
świata. Odpoczynek dla 
jednych to luksusowy 
pobyt w hotelu, dla innych 
tułaczka po świecie.

Podczas naszych wyjazdów po-
znajemy wielu ludzi ogarniętych 
pasją podróżowania. Często 
wyglądają jak żebracy. Brudni, 
obdarci i zarośnięci. Bywają też 
bogaci, których stać na najdroższy 
hotel, ale wybierają najtańszą norę, 
by poczuć ten niezapomniany smak 
przygody. Tu na szlaku wszyscy są 

równi, przemieszczają się czym po-
padnie, jedzą w najtańszych barach 
lub budkach ulicznych, zdarza się, 
że sypiają pod gwiazdami.
Kilka lat temu poznaliśmy An-
drzeja. Spotkaliśmy go w Kar-
konoszach. Podróżował pieszo 
z niewielkim plecakiem i namio-
tem. Okazało się, że realizował 
plan obejścia Polski wzdłuż jej 
granic. Byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem tego człowieka. Przeżył 
ciężki wypadek samochodowy, 
według lekarzy resztę życia miał 
spędzić na wózku inwalidzkim. 
Po długiej i ciężkiej rehabilitacji 
zaczął chodzić. Pomyślał, że skoro 
dostał taką szansę nie może jej 
„przesiedzieć”. Z kolei w Gruzji 

spotkaliśmy młodą Angielkę. 
Z plecakiem podążała w kierun-
ku znanej osady Ushguli, z której 
my właśnie wracaliśmy. Byliśmy 
przerażeni, bo zapadał zmrok, 
a do wioski było jeszcze kilka km. 
Zaproponowaliśmy, żeby zjechała 
z nami do pobliskiego miasteczka. 
Podziękowała. W Gruzji była już 
drugi miesiąc i czuła się zupełnie 
bezpiecznie nawet w nocy.
Ostatnio wszyscy przesiadają się na 
rowery. Również głogowscy cykli-
ści poznają Polskę i świat na swoich 
jednośladach. Są ludzie, którzy 
preferują samotne wycieczki, gdyż 
mogą jechać własnym tempem 
i zatrzymywać się w miejscach, 
które akurat mijają. Rowerowa 

podróż daje niezależność. Można 
dotrzeć w miejsca, do których 
nie sposób dojechać autem. Są 
rowerzyści, którzy wyprawiają 
się znacznie dalej. Takim niespo-
kojnym duchem jest Arek - młody 
głogowianin, pasjonat rowerów 
i zapalony podróżnik. Swoim jed-
nośladem zjeździł m.in. Amerykę 
Południową. Ten sympatyczny 
chłopak zaskoczył mnie tym, że 
jeździł polskim rowerem, kupował 
tylko polskie części zamienne. 
Dlaczego? Bo nasze choć ciężkie, 
ale wytrzymują najgorsze warunki 
i są wiele tańsze. Widok rowerzy-
stów najbardziej zaskoczył nas 
w Boliwii na Salarze (ogromnym 
wyschniętym, słonym jeziorze). 

Dwóch Francuzów z wyładowa-
nymi torbami przytroczonymi 
do bagażników przemierzało tę 
solną pustynię w skrajnie trudnych 
warunkach.
Moda na motocykle panuje na 
całym świecie. Motocyklistów 
można spotkać w każdym jego 
zakątku. Noszą charakterystyczne 
skórzane stroje i apaszki pod szyją, 
którymi zakrywają usta podczas 
jazdy, by uchronić się przed tu-
manami kurzu. Po przejechaniu 
kilkuset kilometrów wyglądają 
jak najgorsze menele, ale to tylko 
pozory. Najciekawsi są ci podró-
żujący samotnie, ich opowieści 
można słuchać godzinami.
Autostop. Któż z nas nie marzył 
o takiej podróży? Dziś powraca 
moda na „podwózkę”. Trzeba tylko 
uważać, bo w niektórych krajach 
uniesiony kciuk jest obraźliwym 
gestem, lepiej zatrzymywać okazję 
machając ręką. Najbardziej znaną 

autostopowiczką jest 82-letnia 
Teresa Bancewicz, która od dwu-
dziestu lat w ten sposób podróżuje 
po świecie. W ubiegłym roku była 
z wizytą u prezydenta Urugwaju. 
Niedawno na spotkaniu z cyklu 
Fotostopem przez świat gościliśmy 
młodego głogowianina. Łukasz 
uwielbia podróże autostopem, jego 
zdaniem to najlepszy sposób na 
poznanie kraju i jego mieszkańców. 
Kierowcy zatrzymanych aut prawie 
siłą zaciągają do swoich domów na 
poczęstunek i nocleg. My nieraz też 
łapiemy stopa, zdarzyło nam się 
podróżować wozem drabiniastym, 
na pace przeładowanej ciężarówki 
czy na przyczepie zdezelowane-
go traktorka. Ale to tylko kilka 
przykładów. Na szlaku spotykamy 
mnóstwo pasjonatów podróży, 
niektórzy gotowi są spać na chod-
niku, jeść byle co, aby tylko móc 
poznawać nowe miejsca i ludzi.

 �Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Gdzie oczy poniosą
Pieszo, rowerem, motocyklem a może autostopem? Nie ważne czym, ważna chęć poznania świata i realizacja marzeń.
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To miejsce na reklamę

kosztuje 45 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338

Bibliotekarze zachęcają do przed-
stawienia swojej rodziny lub swojej 
miejscowości w dowolnej technice 
plastycznej. Prace należy złożyć do 
20 maja w MBP. 
Historyczną opowieść o swojej ro-
dzinie lub miejscowości uczniowie 
głogowskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych mogą namalować, 
narysować lub przedstawić inna 
dowolną techniką plastyczną. Praca 
może być wykonana na dwóch 
kartkach A4 lub jednej A3. 
- Zrobimy wystawę. Laureatów 
I etapu wybierze autorka, która 

będzie naszym gościem podczas 
dolnośląskich spotkań z książką 
na walizkach – mówi Izabela 
Owczarek, Dyrektorka Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głogowie. 
– Warto uruchomi wyobraźnię, 
wykorzystać zdolności i poten-
cjał, bo wygrać można czytniki 
e-booków. 
Czasu pozostało niewiele. Do 22 
maja prace należy złożyć w bibliote-
ce. Muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem. Podać należy także 
swój wiek i tytuł pracy, adres ma-
ilowy lub telefon do rodzica lub 

opiekuna. Prace należy dostarczyć 
w jednej z głogowskich bibliotek 
przy ul. Jedności Robotniczej, Bu-
dowlanych lub Perseusza. Zwycięz-
cy I etapu trafią do wielkiego finału, 
podczas którego profesjonalne jury 
wybierze laureatów na szczeblu 
wojewódzkim. 
Projekt ten dofinansowany zo-
stał przez Ministerstwo Kultury 
i dziedzictwa Narodowego oraz 
Samorządy Województwa Dolno-
śląskiego, Gminy Wołów i Powiatu 
Wołowskiego. 

 �Zdjęcia: MBP Głogów

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Rodzina w oczach dzieci

2,5 mln zł urząd miasta przezna-
czył na projekty zgłaszane przez 
mieszkańców Głogowa w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Termin 
składania wniosków mija 30 
czerwca. 
Rozpoczęła się już kolejna edycja 
Budżetu Obywatelskiego. Gło-
gowianom do dyspozycji urząd 
miasta zarezerwował w budżecie 
2,5 mln zł. Środki te zgodnie z re-
gulaminem budżetu zostaną prze-
znaczone na projekty inwestycyjne 
i nieinwestycyjne. Miasto został 
podzielone na 4 okręgi. Piąty okręg 
to tzw. projekty ogólnomiejskie. 
- 2,5 mln zł to bardzo dużo, jeśli 
chodzi o wykonie zadań z punktu 
widzenia mieszkańców, najważ-
niejszych w ich najbliższym oto-
czeniu - mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. – Od 
22 maja do 30 czerwca można 
zgłaszać projekty. 
Od 22 maja do 1 września urzęd-
nicy będą weryfikować zgłoszone 
projekty. 
– Musimy sprawdzić między 
innymi zgodności z planami miej-

scowymi, kosztorysy i własności 
działek – wyjaśnia Prezydent 
Miasta Głogowa.
 Od 18 września do 22 paździer-
nika sporządzona zostanie baza 
projektów zweryfikowanych. Do 
27 października będzie można 
głosować w formie papierowej 
lub elektronicznej wchodząc na 
stronę www.glogow.pl/obywatel. 
Tam publikowane są wszystkie 
informacje dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego. Wnioski w formie 
papierowej można składać w Ratu-
szu i Biurze Obsługi Mieszkańca 
w głogowskiej galerii.

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Urzędnicy
czekają na
wnioski

 „Jak budować wspólnoty lokalne?” 
to hasło debaty społecznej z udziałem 
młodzieży z II LO. Odbędzie się ona 17 
maja w godz. 9-11 w bibliotece przy ul. 
Budowlanych. 
Debata jest częścią projektu „Rozwijamy 
skrzydła Polski lokalnej” organizowane-
go przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową oraz Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego. 
- Jest to projekt, którego celem jest 
wywołanie szerokiej dyskusji nad 
mechanizmami rozwoju lokalnych 
społeczności – mówi Izabela Owcza-
rek, Dyrektorka Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Głogowie. 
Spotkanie będzie miało formę warsz-
tatu. Efekty i wnioski z wszystkich 
dyskusji zostaną przedstawione opinii 
publicznej za pośrednictwem partnerów 
medialnych oraz na Kongresie Obywa-
telskim, który odbędzie się w listopadzie 
w Warszawie. Raport z debaty zostanie 
wręczony Prezydentowi RP Andrzejowi 
Dudzie. 
Projekt został objęty honorowym patro-
natem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Partnerem strategicznym projektu jest 
PKO Bank Polski. 

 �Zdjęcia: ANJA 

Debata z uczniami II LO

Jak budować wspólnotę lokalną?

Uruchomiony 
został program 
dofinansowania 
budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
dla mieszkańców na 
terenie Gminy Kotla. 
Dofinansowanie może 
sięgać 8 tys. zł. 

O środki mogą ubiegać się oso-
by fizyczne i wspólnoty miesz-
kaniowe. Wnioskodawca może 

uzyskać pomoc finansową na 
realizację zadania w wysokości 
do 50 % udokumentowanych 
wartości brutto, poniesionych 
nakładów na budowę oczysz-
czalni lecz nie więcej niż: 4 tys. 
zł dla budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków obsłu-
gującej dom jednorodzinny; 6 
tys.zł. do oczyszczalni ścieków 
obsługującej budynek wieloro-
dzinny o liczbie wyodrębnio-
nych lokali od 2 do 4 oraz 8 tys. 

zł do oczyszczalni obsługującej 
budynek wielorodzinny o licz-
bie wyodrębnionych lokali 
powyżej 4.
- Dotacje celowe na budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków udzielane będą do dnia 
31.12.2020 r – mówi Kamila 
Suchocka-Szperlik z Urzędu 
Gminy Kotla. - O kolejności 
udzielenia dotacji, decyduje 
kolejność wpływających 
wniosków.

W Gminie Kotla dofinansują budowę oczyszczalni 

Osiem tysięcy złotych na wniosek
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Kilkadziesiąt osób bawiło 
się na Festynie z okazji 
Dnia Rodziny. Maraton 
zumby i maraton fitnessu 
zawładnął dziećmi 
i kobietami. Przy muzyce 
wszyscy dobrze się bawili. 

Pogoda dopisała kilkadziesiąt 
osób w większości dzieci świet-
nie bawiło się na osiedlu Piastów 
Śląskich przy MCWR. Dzieci 
lepiły ciasto i kolorowały rysunki. 
Furorę zrobiły ogromne kolorowe 
bańki mydlane i dmuchane zamki. 
Dzieci wykazały się cierpliwością 
czekając w kolejce do dmuchanych 
zamków, aby poskakać i pozjeż-
dżać. Gdy na scenę weszli tancerze 
i instruktorzy fitnessu zabrzmiała 
muzyka. Większość uczestników 
festynu ustawiła się rzędami 
przed sceną i zaczęło się... przez 
kilkadziesiąt minut trwał maraton 
tańca i fitnessu. Wszyscy dotrwali 
do ostatniej minuty. Po maratonie 
czas na ...leżakowanie na trawie. 
Wielkim zainteresowaniem cieszy-

ły się motory, które nadjechały na 
plac festynowy. Dzieci, szczególnie 
chłopcy podziwiali te wspaniałe 
maszyny i siadali na nie. 
- Ale maszyna – mówił z zachwy-
tem Tomek patrząc na motor . – 

Chciałbym kiedyś takim jeździć. 
Gdy dorosnę zrobię prawo jazdy. 
Może tata kupi mi motor. 
Wielkim zainteresowaniem dzieci 
cieszyło się także malowanie twa-
rzy. Kilka wolontariuszek z gim-

nazjum wyposażonych w farby 
bez wytchnienia malowało twarze 
dzieci. Były zatem kotki, tygryski 
, pieski i wiele innych fantastycz-
nych wzorów na twarzach dzieci.
- Jestem kotkiem – mówi Zosia. 
– Chciałam być Czejsem z Psiego 
Patrolu. Pani nie znała tej bajki. 
Na Festyn z okazji Dnia Rodziny 
przyszła Bożena Kowalczykow-
ska, Zastępca Prezydenta Miasta 
Głogowa i Ryszard Gola, Radny 
Rady Miasta Głogowa. Organiza-
torzy podziękowali wszystkim za 
przybycie. Atrakcje przygotowane 
przez organizatorów zachwyciły 
uczestników festynu. 
- To bardzo udana impreza – mówi 
mama Karolinki. - Pogoda jest ładna, 
dzieci mają dużo atrakcji. Po takim 
aktywnym dniu będą dobrze spały. 
Z chęcią obejrzałam motocykle, któ-
re pojawiły się na placu festynowym. 
To wspaniałe maszyny. 
Organizatorem Festyny z okazji 
Dnia Rodziny był MCWR przy 
ul. Folwarcznej. 

 �Zdjęcia: ANJA 

aktualności

Pracownicy firmy PBD Sp.z.o.o przy-
stąpili do wykonania zadania „ „Re-
mont ul. Daszyńskiego na odcinku od 
ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej” 
. W przyszłym miesiącu zaplanowano 
inwestycję zakończyć i oddać do użyt-
kowania. W ramach zadania wykonane 
będą między innymi nowe chodniki, 
krawężniki i ścieżka rowerowa.
- Czasem jeżdżę rowerem do biura pracy 

- mówi pani Zenobia. - Ścieżka rowerowa 
jest potrzebna, dla poprawy bezpieczeń-
stwa. - Czekam na nową nawierzchnię 
na jezdni - mówi Marek Pocztowski. - Ta 
stara jest już dziurawa, nierówna.
Remont i przebudowa ulicy Daszyńskiego 
wraz z budową ścieżki rowerowej w km 
0+777,29 – 1+047,45 od ul. Wita Stwosza 
do ul. Piastowskiej.

 �Zdjęcia: ANJA

W ręce głogowskich poli-
cjantów trafiło rodzeństwo 
włamywaczy. 32 – latek i jego 
33 – letnia siostra, wpadli pod-
czas kradzieży z włamaniem 
do piwnic . 
Rodzeństwo włamało się do 
pięciu piwnic na terenie osie-
dla Kopernika w Głogowie. 
Do ich zatrzymania przyczynił 
się jeden z mieszkańców bloku 
mieszkalnego, który nie zlek-
ceważył obecności obcych 
osób w piwnicy i ich nie-
wiarygodnego tłumaczenia. 

Twierdzili bowiem że piwnicy 
użyczył im jej właściciel, 
ponieważ czekają na pociąg. 
Mężczyzna zweryfikował in-
formację z właścicielem piw-
nicy. Okazała się niezgodna 
z prawdą. Mężczyzna zdołał 
ująć 33 – latkę. 
- Zgłosił też szybko policjan-
tom informację o zdarzeniu 
i dobrze opisał drugiego 
sprawcę. Ten został zatrzy-
many prze policjantów na 
jednej z ulic osiedla – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta, oficer 

prasowy, KPP w Głogowie. - 
Łupem rodzeństwa z Lubi-
na, było wszystko co miało 
jakąkolwiek wartość. Nie 
pogardzili nawet modelem 
poduszkowca i ogórkami 
w słoiku. Spowodowali stra-
ty w wysokości ponad 2400 
złotych. Wszystkie skradzione 
przedmioty wróciły do wła-
ścicieli. Za kradzież z włama-
niem grozi kara pozbawienia 
wolności od roku nawet do 
10 lat.

 �Zdjęcia: KPP w Głogowie

Mężczyzna poinformował 
policję o zamiarach 
samobójczych. Podczas 
interwencji zaatakował 
funkcjonariuszy. 
Uciekając uszkodził 
trzy pojazdy. 43-latek 
usłyszał już zarzuty. 
Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Dwaj policjanci Wydziału 
Kryminalnego głogowskiej 
policji starszy aspirant Sławomir 
Kopeć i młodszy aspirant Artur 
Sobczyński, interweniowali 
w miejscu gdzie miał przebywać 
43–latek. Mężczyzna wcześniej 
kontaktował się z oficerem 
dyżurnym KPP w Głogowie 
i informował o swoich zamia-
rach samobójczych. Policjanci 
zamierzali z nim porozmawiać, 
udzielić pomocy i odwieść od 
zamiarów samobójczych.
- Mężczyzna na ich widok za-
reagował w sposób gwałtowny 
i nieobliczalny – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta, oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - Ruszył 
gwałtownie swoim bmw. Aby 
zapobiec tragedii, jeden z poli-
cjantów, usiłując wyjąć kluczyk 
ze stacyjki jego pojazdu, był cały 

czas zawieszony na drzwiach 
bmw. Było to działanie bardzo 
odważne ale i ryzykowne. Pojazd 
był w ruchu i uszkodził trzy inne 
samochody. Policjant upadł na 
chodnik ale wstał i kontynuował 
pościg. Wtedy 43-latek cofając 
chciał na niego wjechać.
Tylko refleks oraz szybkość po-
zwoliły policjantowi odskoczyć 
od nadjeżdżającego samochodu. 
Kierowca odjechał z miejsca zda-
rzenia. Policjanci zatrzymali go 
po tym jak na terenie powiatu 
polkowickiego jego pojazd z nie-
wyjaśnionych jeszcze przyczyn 
wypadł z drogi i „dachowł”. 
Kierowca nie odniósł obrażeń. 
Był nietrzeźwy.
Komendant Powiatowy Policji 
w Głogowie podinsp. Mariusz 
Bużdygan, nagrodził policjan-
tów Wydziału Kryminalnego 
za działania jakie podjęli w celu 
udzielenia pomocy 43 – letniemu 
mężczyźnie. Mężczyzna nato-
miast usłyszał zarzuty czynnej 
napaści na policjantów oraz 
uszkodzenia trzech pojazdów, 
na kwotę 12 tys. zł. Kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwym 
oraz uporczywe nękania innej 
osoby jest zagrożone karą do 10 
lat pozbawienia wolności.

Głogowscy policjanci z Wy-
działu dw. z Przestępczością 
Gospodarczą zatrzymali na 
targowisku miejskim 53 – let-
niego mężczyznę. Oferował 
on do sprzedaży podróbki 
odzieży sportowej znanych 
firm. Policjanci zatrzymali 
336 sztuk odzieży. Ich cena 
i jakość była znacznie niższa 
od oryginalnych o czym nie 
koniecznie musieli wiedzieć 
nabywcy.
- 53-letni mieszkaniec Pozna-
nia na targowisku miejskim 
w Głogowie proponował do 
sprzedaży podróbki odzieży 
sportowej znanych firm, których 
wyroby objęte są ochroną znaku 
towarowego – mówi podisnp. 
Bogdan kaleta, oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - Oryginalne 
wyroby są znacznie droższe 
ale i również znacznie lepszej 
jakości, o czym nie koniecznie 

mogą wiedzieć osoby nabywające 
taki towar. 
Policjanci z Wydziału dw. 
z Przestępczością Gospodarczą 
zabezpieczyli podrobioną odzież. 
Za wprowadzanie do obrotu 
wyrobów opatrzonych zastrze-
żonymi znakami towarowymi 
grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności. 
- Właściciel zastrzeżonego zna-
ku towarowego może też żądać 
odszkodowania pieniężnego na 
drodze cywilnej – mówi oficer 
prasowy. 

 �Fot: KPP w Głogowie

Kradzież na wyjeździe udaremnił czujny mieszkaniec

Rodzeństwo w kajdankach

Ruszył remont ulicy Daszyńskiego

Ścieżka rowerowa przez park

Maraton taneczny zrobił furorę

Kolorowo na placu przy Folwarcznej
Samobójca zaatakował policjantów

Pijany mężczyzna
w bmw

Na targowisku miejskim zatrzymano poznaniaka

Podrobiona odzież
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Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Na terenie Ośrodka Zdrowia 
w Nielubi przeprowadzone 
zostaną bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet 
w od 50 do 69 roku życia. 
Kobiety urodzone w latach 
1948-1967 mogą skorzy-
stać z bezpłatnych badań 
ppiersi w ramach Programu 
Profilaktyka Raka Piersi. 
22 maja na teren przed 
ośrodkiem zajedzie mam-
mobus, w który specjaliści 
przeprowadzą badania. 
- Kontroluje się systema-
tycznie – mówi Karolina 

Longin. –Kobiety bez wzglę-
du na wiek, powinny badać 
się systematycznie. W ra-
mach programu badania są 
bezpłatne. Ja muszę płacić, 
ponieważ nie mieszczę się 
w programie. Ale nie zanie-
dbuje badań. Zdrowie jest 
najważniejsze.
Wszystkie osoby zaintere-
sowane badaniem muszą 
się wcześniej zarejestro-
wać dzwoniąc pod numer 
telefonu 58-767-34-44 lub 
58n 767-34-55. 

 �Zdjęcia: UG Żukowice

Bezpłatne badania dla kobiet

Zajedzie mammobus

głogowskie firmy

Urząd Miasta w Głogowie 100 
tys. zł zarezerwował w budżecie 
na budowę dróg na osiedlach 
Nosocice, Krzepów i Widziszów.
Na tych trzech głogowskich osie-
dlach przeprowadzono już wiele 
zadań. Ostatnią dużą inwestycją 
była sieć kanalizacyjna. Zmiana 
konieczna, ponieważ niektóre 
gospodarstwa podłączone by-
ły do szamba a w innych sieć 
kanalizacyjna była stara, bo aż 
przedwojenna. Dzięki środkom 
z Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko aglomeracja zyskała 
nowoczesną instalację. Po zakoń-

czeniu prac związanych z budową 
sieci kanalizacyjnej przystąpiono 
do naprawy i odtworzenia dróg.
 – Często nie odtwarzaliśmy 
starych nawierzchni na drogach 
tylko robiliśmy nowe, w nowej 
technologii – mówi Rafael Ro-
kaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa.- Osiedla ciągle się 
rozwijają. Planowana jest nowa 
zabudowa. W tym roku mamy 
niewielki zakres prac. Związany 
jest z nowym budownictwem. 
Trzy głogowskie osiedla Wi-
dziszów, Krzepów Nosocice 
doczekają się jeszcze gazyfika-

cji. Gmina Miejska w Głogowie 
swoje plany będzie koordynowała 
z planami spółki gazowej. Środki, 
zarezerwowane w budżecie na 
2017 rok w wysokości 100 tys. 
zł wykorzystane zostaną na drogi 
do nowej zabudowy. 

 �Zdjęcia: ANJA

Nowe inwestycje na trzech głogowskich osiedlach

Pieniądze na drogi
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Wakacje za pasem, a co 
za tym idzie dyle-
maty rodziców - czy 

ich dziecko może już jechać na 
pierwszy obóz lub kolonię? Jak 
przygotować malucha na rozsta-
nie? Jakie umiejętności powinno 
mieć dziecko, by poradzić sobie 
samodzielnie bez rodziców? Jak 
powinni zachowywać się rodzice, 
by dziecko nie poczuło ich niepo-
koju. Psychologowie pomagają od-
powiedzieć na takie ważne pytania
Za miesiąc rozpoczną się wakacje, 
a co się z tym wiąże kolonie i obo-
zy, na które dzieci wyjeżdżają. 
Trudny orzech do zgryzienia 
mają ci, których pociecha nie 
była jeszcze samodzielnie na 
takim wypoczynku. - Pierwszy 
wyjazd wakacyjny bywa trudną 
decyzją. Rodzice często pytają jak 
rozpoznać moment, gdy dziecko 
może samodzielnie pojechać na 
wakacje. Zawsze odpowiadam, 
że sygnał do tego jest wtedy, gdy 
dziecko dopytuje o taką możli-
wość. Nie ma tu wyraźnej granicy 
wieku, to sprawa indywidualna. 
Musimy pamiętać, że taki wyjazd 
jest dużym wydarzeniem również 
dl;a nas, jako dorosłych. Czasami 
nasze komentarze typu „jak ja to 

przeżyję” lub „to będzie trudne 
rozstanie”. Należy uważać na 
takie sformułowania, bo dzieci 
słuchają, a nasz niepokój może 
im się udzielać. Mogą to wtedy 
interpretować lękiem, myśląc 
„skoro mama zastanawia się jak 
to przeżyje, to jak ja to przeżyję” 
- przestrzega Natalia Kasprowicz 
psycholog w MCZ S.A.
Szykując dziecko do takiego wy-
jazdu warto zrobić to wcześniej 
ucząc dzieci samodzielności 
w prostych codziennych czyn-
nościach. - Dzieci chętnie się 
uczą. Można je przygotowywać 

i zachęcać, by w domu samo-
dzielnie robiły rzeczy związane 
z higieną, szykowały się do snu 
lub rano wstawały. Innym dobrym 
sposobem na przygotowanie do 
dłuższego wakacyjnego wyjazdu 
mogą być krótsze wyjazdy do cioci, 
babci lub nocowanie u koleżanek 
czy kolegów. Dzieci wtedy się 
uczą rozłąki, dowiadują się, że 
nie zawsze jest rodzic, a dziecko 
jest w innym miejscu i gronie niż 
jego rodzic. W ten sposób dziecko 
może doświadczyć tęsknoty za 
rodzicem – podpowiada psycholog.
Inną istotną sprawą jest uczulenie 

naszych pociech na to, co będą 
spożywały i piły. Dobrym pomy-
słem będzie rozmowa z maluchem 
i zwrócenie jego uwagi na ważny 
fakt – by nie przyjmowały napojów 
i jedzenia z nieznanych źródeł i od 
nieznanych osób. - Warto dziecku 
podkreślić, by nie brało od obcych 
czy nawet innych dzieci jakichś 
tabletek czy cukierków które ładnie 
wyglądają, ale nie są dziecku znane. 
Trzeba dziecko uczulić, by pytało 
swojego opiekuna na obozie czy 
kolonii o takie napoje czy poży-
wienie, czy oby na pewno jest to 
bezpieczne do spożycia. Jest teraz 

bardzo mocno rozwinięty rynek 
substancji psychoaktywnych, które 
niestety trafiają do coraz mniejszych 
dzieci w coraz bardziej kolorowych 
i ładnych opakowaniach – podkreśla 
Natalia Kasprowicz.
Jeśli dziecko podchodzi do pomy-
słu wyjazdu na kolonię czy obóz 
bez rodziców z lękiem i czuć opór 
malucha do rozstania, to nie ma co 
wysyłać go na siłę. - Czasami rodzice 
próbują rozwiązać niedoskonałości 
rozwojowe swoich dzieci z myślą, 
że jeśli dziecko wyślą gdzieś na 
wakacje, to na pewno mu to pomoże. 
Niekoniecznie, bo to może odbić 
się dużą traumą u dziecka. Jeśli już 
dziecko pojedzie, to warto pamię-
tać, by rodzic nie chciał za wszelką 
cenę swojej pociechy cały czas 
kontrolować. Bywa, że rodzice sami 
wprowadzają napięcie, wydzwania-
jąc bardzo często do dziecka. Jeśli 
ono nie odbiera i nie oddzwania, to 
pojawiają się pretensje. Warto w tym 
momencie dać dziecku inicjatywę 
i pozwolić, by kontaktowało się z ro-
dzicami wtedy, gdy pozwalają mu na 
to codzienne obowiązki lub nachodzi 
je na to ochota. Dziecko może samo 
regulować kontakty z rodzicami. 
Opiekunowie na koloniach i obozach 
mają możliwość skontaktowania się 

z rodzicami. Warto pamiętać, że 
gdyby coś się stało, skontaktowa-
liby się z nami. Co robić, gdy nasza 
pociecha nadużywa możliwości 
kontaktu z nami i bardzo często 
dzwoni? Rodzice nierzadko mają 
trudność jak zakończyć rozmowę. 
Nie ma na to złotego środka. Trzeba 
pamiętać, by nie przedłużać takich 
rozmów, ale z drugiej strony nie 
kończyć rozmów z dzieckiem 
zbyt stanowczo. Zanim maluch 
pojedzie na wakacje można mu 
powiedzieć, że może pojawić się 
taka sytuacja, że może tęsknić. 
Trzeba wyjaśnić, że to jest natu-
ralny proces i spróbować jakoś 
zaradzić, np. zapakować ulubioną 
maskotkę czy drobnostkę, która 
pomoże mu przejść przez pierwszą 
tęsknotę albo poradzić, by w tej 
chwili poszło do wychowawcy 
porozmawiać lub przyjrzeć się co 
robią rówieśnicy – radzi psycholog.
Odpowiednio przygotowane do 
wyjazdu dziecko może podczas 
samodzielnych wakacji bez 
rodziców sporo się nauczyć. Ra-
dzimy zatem, by nie panikować, 
nie „zarażać” maluch swoimi 
lękami, ale dać mu spróbować 
pobyć w innym środowisku bez 
najbliższych.

promocja zdrowia

Psycholog radzi jak przygotować siebie i dziecko na wakacyjne rozstanie

Wakacje bez rodziców, czyli kiedy 
dziecko jest na nie gotowe

Małe, pozornie niegroźne, można je spotkać w lesie, parku lub w wysokich trawach – 
kleszcze, pajęczaki, które przenoszą wirus należący do rodziny Flaviviridae. Ten zaś 
wywołuję chorobę nazywaną odkleszczowym zapaleniem mózgu. Schorzenie jest bardzo 
groźne. Powoduje wiele powikłań neurologicznych, a w ostateczności nawet zgon. Można się 
przed nim uchronić, szczepiąc się.

r e k l a m a
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O konflikcie polsko-
-niemieckim z 1109 
roku powstają nie tylko 

historyczne opracowania a tema-
tem zajmują się nie tylko badacze 
przeszłości. Okazuje się, że temat 
związany z wydarzeniami sprzed 
ponad 900 lat stał się też bardzo 
popularnym wśród pisarzy po-
wieści dla dzieci i młodzieży 
oraz twórców komiksów. Dziś 
przedstawione zostaną przykłady 
właśnie takich opracowań.
Pierwszym pisarzem, który 
uwiecznił temat obrony Głogowa 
w literaturze pięknej, był Józef 

Ignacy Kraszewski w powieści 
pt. „Królewscy synowie: powieść 
z czasów Władysława Hermana 
i Krzywoustego”, będącej szó-
stą częścią ukazującego się od 
1876 roku cyklu tego autora pt. 
„Dzieje Polski”. Dopiero w 1951 
roku wydawnictwo Ministerstwa 
Obrony Narodowej opublikowało 
fragment tej powieści zatytułowa-
ny po prostu „Obrona Głogowa”. 
W udramatyzowanym opisie obro-
ny głogowskiego grodu, głównymi 
bohaterami są postacie historyczne: 
książę Zbigniew i niemiecki ry-
cerz Wiprecht z Groicza. Książę 
czeski Świętopełk występuje pod 
imieniem Światopług. W narracji 
Kraszewskiego to Zbigniew pod-
suwa cesarzowi pomysł, aby czte-
rech zakładników przywiązać do 
machin oblężniczych. Co ciekawe, 
dwóch z nich (m.in. syn komesa 
Wojsława) przeżywa oblężenie.
Pisarz historyczny Karol Bunsch, 
którego głównym osiągnięciem 
literackim był wielotomowy 
cykl powieściowy z czasów pia-
stowskich znany pt. „Powieści 
piastowskie”, z każdym kolejnym 
wznowieniem cieszący się dużą 
popularnością, przedstawił obronę 
Głogowa w poczytnej powie-
ści „Psie Pole” (pierwsze wydanie 

ukazało się w 1953 roku). Pozycja 
doczekała się kilkunastu kolejnych 
wydań, a ostatnie w ubiegłym roku. 
Powieść była jedenastą z kolei 
w cyklu a głównymi bohaterami 
są Przedsław z rodu Łabędziów, 
który po bojach z Pomorzanami, 
uwolniony z niewoli przez księ-
cia Krzywoustego otrzymuje od 
niego dowództwo na głogowskim 
grodzie, oraz jego syn Zdzich. Dla 
tego nastolatka najazd niemiecki 
stanowi chrzest bojowy. Zdzich 
odznacza się męskimi czynami, 
znajdzie się jednak wśród pięciu 
zakładników przywiązanych 
do machin i zginie, zastrzelony 
z łuku przez zrozpaczonego ojca. 
Obok tych dwóch najważniejszych 
pozycji książkowych, w podobny 
sposób epizod głogowski przed-
stawiali również kolejni autorzy. 
W 1974 roku (II wydanie – 1986 ro-
ku) ukazała się „Obrona Głogowa” 
Krzysztofa Nowińskiego, wydana 
w serii „Biblioteczka Historyczna”. 
Bohaterami powieści są nastoletni 
głogowianie Rodoń, Bolko i Kach-
na. Podczas walk o gród popisują 
się oni odwagą. Ich przeciwnikiem 
jest niemiecki rycerz Bruno von 
Gerlach. Po odstąpieniu Niemców 
spod Głogowa, trójka bohaterów 
znajduje się w oddziale wspoma-
gającym wojsko Krzywoustego 
i przeżywa tam rozliczne perypetie, 
podczas potyczek z Niemcami. 
Następnie chłopcy zostają przyjęci 
do drużyny księcia. 
Inna powieść pt. „Bohaterski 
Staszek”, autorstwa Walerii 
Szalay-Groelle wydana została 
w 1960 roku (II wydanie – w 1986 
roku) w ramach serii powieści 
historyczno-przygodowych dla 

młodzieży „Przygoda z Historią”. 
Jej tematem przewodnim są drama-
tyczne losy tytułowego Staszka, 
syn Pakosza z Rogowy. Trafia 
on w momencie zbliżającego się 
najazdu niemieckiego do Głogowa. 
Wkrótce wciągnięty zostaje w wir 
wydarzeń wojennych; jest ranny, 
wykazuje się wielką dzielnością. 
To nie koniec perypetii bohatera: 
walczy jeszcze na Psim Polu, skąd 
ciężko ranny odwieziony zostaje do 
rodzinnej Rogowy.
Następną publikacją dotyczącą 
tematu jest opracowanie pt. 
„W obronie grodu” autorstwa 
Wieńczysława Polaczka. Publi-
kacja została wydana w Krakowie 
w 1998 roku przez Krakowski 
Klub Artystyczno-Literacki przy 
wsparciu Towarzystwa Ziemi 
Głogowskiej. Zawiązanie akcji 
stanowi zasadzka na oddział 
niemiecki, podczas której Wilk 
i Mściech uprowadzają do Głogo-
wa rycerza Rosenberga. Kolejne 
wydarzenia z udziałem głównych 
bohaterów (należy do nich także 
poseł niemiecki von Brecht), 
następują już wśród zmagań 
o gród. Opowiadanie kończy się 
odejściem niemieckiego wojska po 
nieudanym oblężeniu i przybyciem 
do Głogowa księcia Bolesława na 
czele swoich oddziałów. Pasuje 
on Mściecha za jego zasługi na 
rycerza. 
Inne spojrzenie na obronę Gło-
gowa, niż powyższe przykłady, 
przedstawia Tadeusz Jasiński w po-
wieści pt. „Krzyżem i mieczem”, 
wydanej w 1967 roku. Głosem 
zrozpaczonych głogowskich matek 
dzieci oddanych jako zakładni-
ków, w ciężkich słowach oskarża 
księcia Bolesława Krzywoustego 
o ich cierpienia. Było to odważne 
podejście, jeśli się zważy, jak eks-
ponowaną i jednowymiarową rolę 
w „odwiecznej” walce z Niemcami 
przyznawano wówczas w oficjalnej 
propagandzie Piastom. Nato-
miast w powieści Włodzimierza 
Trąmpczyńskiego pt. „Psie Pole” 
(1935 rok oraz kilka wznowień po 
wojnie), autor całkowicie pomija 
wątek obrony głogowskiego grodu.
Obrona Głogowa zobrazowana 
została także w kilku komiksach: 
Pierwszy z nich, pt. „Rok 1109, 
Głogów - Psie Pole”, wydany został 
1990 roku. Kolejny, pt. „Bohater-
ska Obrona Głogowa 1109 roku”, 

wydany został w 2009 roku przez 
fundację im. Bolesława Chrobrego 
ze Szczecina. Komiks opracowali 
(na podstawie „Kroniki polskiej” 
Galla Anonima) Mikołaj Rybac-
ki, Marcin Lutomski oraz Paweł 
Chruszcz. Patronat medialny nad 
komiksem objęły stacje Telewizji 
Polskiej – TVP Historia i TVP Info 
oraz miesięcznik „Focus. Historia”.
W 1984 roku wyszedł komiks 
dwujęzyczny pt. „Bolesław Krzy-
wousty”, na łamach którego znany 
rysownik Marek Szyszko wraz 
z Barbarą Seidler – autorką tekstu, 
barwnie ukazali na kilku stronach 
tego opracowania oblężenie gło-
gowskiego grodu. W latach osiem-
dziesiątych komiksy dwujęzyczne, 

przedstawiające pierwsze wieku 
państwa polskiego, były bardzo 
popularne wśród młodzieży.
Obronę Głogowa przedstawił 
również słynny Papcio Chmiel 
czyli Henryk Jerzy Chmielewski. 
W kolejnym tomie przygód Ty-
tusa, Romka i À tomka, postaci 
te wcieliły się w wojów księcia 
Krzywoustego. Głogowa bronił 
więc również sympatyczny i naj-
bardziej znany w Polsce szympans, 
a komiks wydany w twardej opra-
wie ukazał się w 2014 roku.
W międzyczasie wychodziły 
również dotyczące 1109 roku, na 
łamach prasy drobne historyjki 
rysunkowe, wykonane w formie 
komiksu. Przykładem niech posłu-
ży jednostronicowe opowiadanie 
rysunkowe przygód Jaksy i Kraksy 
w wykonaniu Jarosława Helwiga. 
Komiks ten ukazał się w jednod-
niówce pt. „Kurier Historyczny” 
w 2009 roku z okazji 900. rocznicy 
obrony Głogowa.
I na koniec drobna ciekawostka. 
Temat obrony Głogowa pojawił 
się również w serii przeźroczy 
(potocznie znane jako „bajki na 
rzutnik”) dla dzieci i młodzieży. 
W 1966 roku Państwowe Zakłady 
Przeźroczy wydały serię „Tysiąc-
lecia państwa polskiego”, wśród 
której znajdowała się również bajka 
pt. „Obrona Głogowa”.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

O wydarzeniach z 1109 roku powstało sporo powieści i komiksów

Obrona Głogowa w literaturze

Okładka II wydania opowiadania Krzysztofa Nowińskiego

Okładka wydanej w 2016 
roku powieści „Psie Pole” 
Karola Bunscha

Dwujęzyczny komiks 
z 1984 roku o Bolesławie 
Krzywoustym„Bohaterska 
Obrona Głogowa 1109 roku”.

Wydany w 2009 roku 
komiks „Bohaterska Obrona 
Głogowa 1109 roku”.

Jedna ze scen przeźroczy z 1966 roku o obronie Głogowa.

historia
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Baran 21.03- 19.04
W miłości dużo szczęśliwych 
zbiegów okoliczności. Staraj się 
być milszy dla dzieci. Nie próbuj 
uszczęśliwiać nikogo na siłe, bo 
twój trud nie zostanie doceniony. 
W sferze finansowej myśl lo-
gicznie. Możliwe, że podejmiesz 
kluczowe dla kariery decyzje. 
Zdrowie ci dopisze, więc zajmij 
się urodą.

Byk 20.04-20.05
Wiele spraw domowo-rodzinnych 
zależeć będzie od ciebie. Bliscy 
będą ci wdzięczni. W pracy bę-
dzie nerwowo, ale nie masz się 
czym martwić. Twoja kariera 
przyśpieszy. Jeśli coś cię nie-
pokoi, to odwiedź lekarza, zrób 
badania, a nie szukaj diagnozy 
w internecie czy u sąsiadki. 
Zmień dietę.W weekend ktoś 
cię miło zaskoczy- spełni twoje 
marzenia.

Bliźnięta 21.05-21.06
Porozmawiaj z bliskimi 
o obowiązkach i obietnicach. 
W pracy poczujesz, że dajesz 
z siebie wszystko, ale nikt cię 
nie docenia. Poczekaj i poob-
serwuj wydarzenia. Uleczy cię 
sen i melisa. W miłości znaj-
dziesz się w centrum zaintere-
sowania. Wzruszysz się do łez, 
gdy partner wyzna ci uczucia.  

Rak 22.06-22.07
Dobry humor cię nie opuści. 
Ilość obowiązków sprawi, że nie 
będziesz miał czasu na czułości 
z partnerem. Bądź ostrożny jeśli 
chodzi o ratowanie cudzych 
związków czy finansów, bo 
w razie kłopotów, to ty zostaniesz 
z bałaganem. To idealny czas 
na oczyszczanie organizmu. Pij 
zioła.

Lew 23.07-22.08
Unikaj plotek. W pracy nie 
narzekaj, tylko podwiń rękawy 
i zarabiaj. Będziesz miał oka-
zję, by wywalczyć podwyżkę. 
Kontrlouj wydatki, wystrzegaj 
się pożyczania pieniędzy. Zadbaj 
o zdrowie i kondycję. W domu ze-
chcesz tylko odpoczywać, a naj-
lepiej mało w nim przebywać.  

Panna 23.08-22.09
W miłości zielone światło, jednak 
praca pochłonie cię niemal bez 
reszty, przez co będziesz tęsknić 
za wieczorami tylko we dwoje. 
W domu drobne nieporozumienia, 
jednak w weekend aura się popra-
wi. W pracy dbaj o swoje dobre 
imię, wywiązuj się z zobowiązań 
i chwal się sukcesami. Unikaj 
alkohou.

Waga 23.09-22.10
W miłosci pomyślna passa trwa 
w najlepsze. Dbaj o siebie, dzieci 
i dom. Rozejrzyj się za dodatkową 
pracą albo nową, ambitniejszą 
posadą, unikaj rutyny w codzien-
nych obowiązkach. Nie bój się iść 
na badania, bo właśnie teraz spo-
tkasz mądrych i empatycznych 
lekarzy. Pamiętaj o porządnej 
porcji odpoczynku i witamin. 

Skorpion 23.10-21.11
Miłość sprawi, że odzyskasz 
radość życia. Odpręż się, idź na 
spacer gdzieś, gdzie jest zielono. 
W pracy szykują się ambitne 
i dobrze płatne zadania. Rozwijaj 
swe talenty i naucz negocjowania. 
Unikaj kłótni i ryzyka, szczegól-
nie podczas prowadzenia auta 
albo uprawiania sportu, nawet 
jogi. 

Strzelec 22.11-21.12
W miłości daj się ponieść emo-
cjom. W pracy sytuacja będzie 
w miarę stabilna o ile nie pozwo-
lisz się krytykować i poganiać. 
Będziesz spięty i smutny, więc 
sprawiaj sobie codziennie jakieś 
przyjemności. Uważniej słuchaj 
bliskich. Zadbaj także o swoją 
wygodę. Unikaj awantur.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie będziesz w nastroju na rand-
ki. Wykorzystaj wolny czas na 
zabawy. Zajmij się sobą, ulubione 
zaajęcie pozwoli zapomnieć 
o kłopotach. W pracy pokażesz 
się jako osoba kompetentna 
i zorganizowana. O zdrowie nie 
musisz się martwić. Przestań 
pobudzać się kawą i batonikami, 
bo więcej energii da ci spacer 
i zielona herbata.

Wodnik 20.01-18.02
Postaraj się, by wszystkie wy-
datki, nawet spożywcze, były 
dobrze przemyślane. Zajmij się 
lepiej tym, co nic nie kosztuje, jak 
czytanie, czy oglądanie seriali. 
W pracy zmiany pewnych planów. 
Niewykluczone, że będziesz mu-
siał kogoś zastąpić lub zwolnić. 
Zachowaj klasę w każdej sytuacji. 
Dbaj o zdrowie.

Ryby 19.02-20.03
Możesz czuć się przemęczona 
różnymi obowiązkami domo-
wymi. Odkryjesz co motywuje 
klegów i jakie arumenty trafiają 
do szefa. Staniesz się dobrą nego-
cjatorką, pośredniczką i powier-
niczką sekretów. Wybierz się do 
lekarza i porób badania, zamiast 
szukać diagnozy w internecie. 
Unikaj pośpiechu, szczególnie 
za kierownicą. 
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Koncerty gwiazd i dobrą 
zabawę zapewniają 
organizatorzy DNI 
GŁOGOWA. Z tej okazji 
od 2 do 4 czerwca 
w naszym mieście 
koncertować będą 
między innymi: Andrzej 
Piaseczny, Dawid 
Kwiatkowski, Enej, Cleo.

Dni Głogowa rozpoczną się 2 
czerwca od godz. 14 imprezami 
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. 
Będą konkursy i dmuchane place 
zabaw. Na stadionie odbędą się 
pokazy cheerleaderek i spotka-
nie z tygryskiem. O godz. 18 
na Bulwarze Nadodrzańskim 
wystąpi Dawid Kwiatkowski 
i Cleo. W tym też dniu zapla-
nowano zawody wędkarskie. 
3 czerwca w sobotę o godz. 15 
przed Ratuszem zaprezentują 
się lokalne zespoły. Koncerty 
gwiazd zaplanowano na Bul-

warze Nadodrzańskim od godz. 
18. W ostatnim dniu obchodów, 
4 czerwca wystąpią między in-
nymi Kabaret CIACH , studio 
talentów z MOK-u . O godz. 
20 na dużej scenie wystąpi 
ENEJ. Poza tym 2,3 i 4 czerwca 
zaplanowano między innymi 
mistrzostwa Głogowa w Squash 
i Motocrossie. 
- Mnóstwo różnych atrakcji przez 
trzy dni, dla młodszych, dla star-
szych ale przede wszystkim dla 
całych rodzin. Serdecznie zapra-
szamy całe rodziny głogowian 
i oczywiście mile widziani są 
także wszyscy, którzy odwiedzą 
nasze miasto w tych dniach - 
mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. - Nie 
może zabraknąć także weso-
łego miasteczka, rozlokuje się 
na Bulwarze Nadodrzańskim 
. Komunikacja Miejska będzie 
woziła za darmo. To się spraw-
dziło już w poprzednich latach. 
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