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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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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

Skoczyli
do Odry
ratować
życie

str. 2
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Na Polanie Leśnej 
w Grochowicach, 
gm. Kotla niebawem 
Stachuriada. 24 czerwca 
wystąpi Maciej Maleńczuk. 
Komunikacja Miejska 
bezpłatnie dowiezie 
do Grochowic. 

Tegoroczna Stachuriada z wieloma 
atrakcjami i niespodziankami. 
Komunikacja Miejska sprawi 
niespodziankę wszystkim, któ-
rzy z Głogowa zechcą dotrzeć do 
Grochowic.
- Bezpłatny dowóz mieszkańców 
naszego miasta na Stachuriadę 
odbywa się już drugi raz – mówi 
Anna Bryl, Wiceprezes Zarządu 
Komunikacji Miejskiej w Głogo-
wie. - W zeszłym roku zapewniając 
transport mieszkańcom Głogowa 
do Grochowic podstawialiśmy 2 
autobusy. W bieżącym już tylko je-
den pojazd, każdego dnia imprezy.

23 czerwca autobus wyjedzie 
o godz. 19 natomiast 24 czerw-
ca o godz. 18. Trasa przejazdu: 
Henryka Brodatego Pętla, Gwiaź-
dzista przystanek przy kościele, 
Brama Brzostowska przystanek 
koło Lidla, Moszowice przystanek 
przy drodze, Sobczyce przystanek 
przy drodze, Kotla przystanek koło 
szkoły, Grochowice Polana Leśna. 
Z Grochowic w pierwszy i drugi 
dzień imprezy odjazd autobusu 
zaplanowany jest na godz. 1.
W pierwszym dniu tego niesamo-
witego wydarzenia kulturalnego, 
23 czerwca zaplanowano kon-
cert zespołu, Póki Co, laureata 
ubiegłorocznego XI PPP i zlot 
motocyklowy. Wzorem lat ubie-
głych będzie także „Siekierezada. 
Gwiazdą tegorocznej edycji 
będzie Maciej Maleńczuk. Je-
go koncert zaplanowano na 24 
czerwca godz. 22.30.

 �Zdjęcia: ANJA 

Gwiazdy na Polanie Leśnej w Grochowicach

Bezpłatnie autobusem
na Stachuriadę

W czwartek kilka minut 
po godzinie 19 na ulicy 
Merkurego doszło do 
zdarzenia drogowego. Brał 
w nim udział samochód 
i rower. Rowerzysta 
był pijany wydmuchał 
blisko 2 promile!

Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że obaj kierujący 
jechali ulicą Merkurego w stronę 
Keplera, w pewnym momencie 
kierujący mazdą zorientował 
się, że rowerzysta może być pod 

wpływem alkoholu.
– Poprosiłem mężczyznę o zjecha-
nie na parking ponieważ nie może 
poruszać się rowerem w takim 
stanie, próbowałem go lekko 
przyblokować niestety zwyzywał 
mnie i w tym momencie stracił 
panowanie uderzając w mój pojazd 
– mówił kierowca mazdy.
Rowerzyście nic się nie stało, został 
zabrany do głogowskiej komendy. 
Natomiast kierowca osobówki 
został ukarany mandatem za za-
jechanie drogi.

 � (PM)

Pijany rowerzysta

W czwartek około godziny 19:30 
głogowskie służby odebrały 
zgłoszenie o tym, że do Odry wpadła 
kobieta. Pierwszy na miejscu 
był patrol policji. Dzielnicowa 
i funkcjonariusz drogówki nie zważali 

na niebezpieczeństwo i wskoczyli do 
Odry na ratunek tonącej kobiecie. Po 
chwili na miejsce dojechali strażacy, 
którzy podpłynęli na miejsce akcji 
i pomogli wydobyć kobietę. Jeden 
ze strażaków zszedł na głębokość 

około 3 metrów i ją zlokalizował. 
Została zabrana na łódź i przekazana 
Pogotowiu ratunkowemu. Kobieta 
była długo reanimowana. Trafiła 
do szpitala. Nie wiadomo dlaczego 
znalazła się w wodzie. 

Skoczyli do Odry ratować życie
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Święto jest okazją do zwrócenia 
uwagi na powszechność nałogu 
palenia papierosów i jego 
negatywne skutki zdrowotne.

W tym dniu wiele organizacji zachęca też do 24-go-
dzinnego okresu abstynencji tytoniowej. W Głogowie 
na ulicach zauważyliśmy wielu palących. Nie wszyscy 
są skłonni do rzucenia nałogu.
- Palę od 30 lat – mówi Szymon, 58-letni głogowia-
nin- Wiem, ze to nałóg i to bardzo szkodliwy. Mój 
organizm dopomina się fajki. Na razie nie jestem 
gotowy rzucić palenie.
- Nie zaciągam się, tylko tak pykam – mówi Agniesz-
ka, 39-letnia pracownica firmy ubezpieczeniowej- Mąż 
walczy z moim nałogiem, ale nie wytrzymałam. 
- Rzuciłam palenie 14 lat temu. Zmusiła mnie do tego 
choroba, uciążliwy kaszel – mówi Wanda, 47-letnia 
głogowianka- Walka z nałogiem była bardzo ciężka 
i trudna. Udało się i jestem z tego dumna.
- Palę najczęściej w towarzystwie. W przerwie w pracy 
– mówi Marianna z Serbów. – Koleżanki pala i ja 
z nimi. W domu mąż jest przeciwnikiem palenia, 
więc nie palę. I wytrzymuję, bez problemu.
- Zamierzam rzucić palenie. kilka razy podjęłam próby, 
ale nie udało mi się wytrwać w postanowieniu – mówi 
Paulina, urzędniczka. W Polsce z powodu palenia 
tytoniu rocznie umiera 70.000 osób. Natomiast 8.000 
zgonów spowodowanych jest biernym paleniem.

W ostatni dzień maja obchodziliśmy 
dzień bez papierosa

Rzuć palenie
Głogowska policja po raz 
kolejny zorganizowała 
turniej pod hasłem „Przepis 
na bezpieczny rower”. 
Konrad Kazimierowicz 
ze SP w Przedmościu 
został zwycięzcą turnieju. 
Drugie miejsce zajęła 
Malwina Fras ze Szkoły 
Podstawowej w Serbach 
a trzecie Zuzanna Walkowiak 
ze Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Głogowie.

Turniej „Przepis na bezpieczny ro-
wer” rozegrany został w głogowskim 
Miasteczku Rowerowym przy ulicy 
Daszyńskiego. Zawody organizowane 
przez głogowską policję skierowane 
były do uczniów czwartych klas szkół 
podstawowych. Uczestnicy musieli 
zdać egzamin ze znajomości przepi-
sów ruchu drogowego, umiejętności 
praktycznych w jeździe rowerem oraz 
praktycznej znajomości przepisów.
- Turniej ma na celu popularyzowanie 
bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy 
rowerem, uczenia prawidłowych 
zachowań na drodze oraz pozytyw-

nych relacji pomiędzy uczestnikami 
ruchu drogowego – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP 
w Głogowie. - Przypominamy również 
o prawidłowym wyposażeniu roweru 
oraz stosowaniu kasków ochronnych, 
elementów odblaskowych i oświetlenia 
rowerów.
Pierwszy etap zawodów to sprawdze-
nie wiedzy czwartoklasistów o ruchu 
drogowym i o ogólnych zasadach bez-
pieczeństwa. Drugim etapem konkursu 

była cześć praktyczna. 
- Każdy zawodnik na rowerze pokony-
wał specjalny tor oraz miał za zadanie 
przejazd uliczkami miasteczka ruchu 
drogowego – wyjaśnia podinsp. Bogdan 
Kaleta, oficer prasowy KPP w Głogo-
wie. - Oceniane były umiejętności oraz 
znajomość przepisów ruchu drogowego 
w praktyce. Wygląd rowerzysty, jego 
wyposażenie oraz przygotowanie roweru 
również miało wpływ na ocenę końcową. 
Zawody miały charakter zabawy. 

Główną nagrodą w konkursie był rower 
górski ufundowany przez supermarket 
Carrefour w Głogowie. Zwycięzcą kon-
kursu został Konrad Kazimierowicz 
reprezentujący Szkołę Podstawową 
w Przedmościu. Drugie miejsce zajęła 
Malwina Fras ze Szkoły Podstawowej 
w Serbach a trzecie Zuzanna Walko-
wiak ze Szkoły Podstawowej nr 10 
w Głogowie.
- Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali koszulki promujące turniej oraz 
drobne upominki. Mieli również okazję 
uczestniczyć w zajęciach z zakresu 
pierwszej prowadzonych przez Szkolną 
Grupę Ratowniczą z Zespołu Szkół 
Politechnicznych w Głogowie – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta. 
Turniej wsparły samorządy i instytucje: 
Starostwo Powiatowe w Głogowie, 
Gmina Wiejska Głogów Gmina Miej-
ska Głogów, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze 
oraz w Legnicy, supermarket Carrefour 
– fundator roweru górskiego – głównej 
nagrody turnieju, Społem Głogów, 
Gminy Kotla i Jerzmanowa, Szkolna 
Grupa Ratownicza z Zespołu Szkół 
Politechnicznych w Głogowie.

Zawody dla czwartoklasistów w Miasteczku Rowerowym

Przepis na bezpieczny rower



4    7 czerwca 2017 r.  •  www.glogowextra.pl aktualności

Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się - 726 88 70 70

Uczniowie klasy 2L 
z Technikum nr 6, dawnej 
szkoły przyrodniczej 
na pamiątkę swojego 
ślubowania posadzili 
drzewo. Za 80 lat TADEUSZ 
osiągnie 20-25 metrów.

W Technikum nr 6 w Głogowie 
„Przyrodnicza” uczniowie posa-

dzili drzewo, które sami zakupili. 
Dąb jak na razie nie jest okazały 
ma bowiem około 2 metrów. Za 
około 80 lat będzie to okazałe 
drzewo, osiągnie około 25 me-
trów. Dąb zakupili uczniowie 
klasy 2L i posadzili w ogrodzie 
placówki na pamiątkę swojego 
ślubowania. Nadali mu też imię, 
TADEUSZ, ponieważ nie chcieli, 

aby ich drzewo było bezimien-
ne wśród innych rosnących na 
terenie szkoły. Jeden z uczniów 
wykonał tablicę pamiątkową, 
którą odsłoniła Matka chrzestna, 
Elżbieta Sawczak, dyrektorka 
szkoły.
Po części oficjalnej młodzież 
bawiła się przy ognisku. 

 � fot. Technikum nr 6 w Głogowie

Chrobry Głogów pozyskał 
środki na modernizację 
infrastruktury sportowej. 
Ministerstwo Sportu 
i Turystyki pozytywnie 
zaopiniowało wniosek 
Chrobrego obejmujący 
modernizację boiska 
na osiedlu Piastów 
Śląskich i przyznało 
ponad 1.200 tys. zł.

Środki przyznane przez mini-
sterstwo wykorzystane zostaną 
na częściowe pokrycie kosztów 
istniejącego już budynku zaple-
cza piłkarskiego z szatniami, 
w czerwcu nastąpi oficjalne 
otwarcie tego zadania, oraz 
budowę boiska treningowo-
-rekreacyjnego ze zbiornikiem 
retencyjnym. Na realizację 
zadania Chrobry pozyskał także 
środki z Urzędu Miasta. Gdyby 
nie finansowe wsparcie miasta, 
spółka nie mogłaby ubiegać się 
o dofinansowanie z ministerstwa. 
Zadanie Chrobrego finansowane 
jest w równych częściach przez 

miasto i ministerstwo. Zatem 
przyznana dotacja w pięćdziesię-
ciu procentach będzie zwrotna, 
Chrobry środki te wykorzysta 
na kolejne zadania: na projekt 
dwóch boisk z trybunami, peł-
nowymiarowego spełniającego 
warunki licencji na rozgrywki 
czwartej ligi, boiska typu orlik 
oraz zbiornika retencyjnego.
- Połowa dofinansowania 
przeznaczona zostanie na bu-
dynek zaplecza piłkarskiego 
z szatniami – mówi Emilia 
Szajowska, Prezes Chrobrego 

S.A. - Druga część kwoty prze-
znaczona zostanie na budowę 
boiska treningowo-rekreacyj-
nego. Mamy już pozwolenie 
na budowę. Planujemy w tym 
roku rozpisać przetarg. Jeżeli 
w 2019 roku ze strony władz 
miasta będzie zapewnienie nie-
zbędnych środków, to zwrócimy 
się do ministerstwa z kolejnym 
wnioskiem na II etap moderni-
zacji bazy. Będziemy starali się 
kompleksowo zagospodarować 
teren na osiedlu Piastów Ślą-
skich – dodaje prezes spółki. 
Chrobry Głogów przy ul. Kazi-
mierza Sprawiedliwego dysponu-
je małym stadionem z trybunami 
na 600 osób. Boisko piłkarskie 
z żywej trawy ma wymiar 94x62 
m. Wykorzystywane jest w więk-
szości przez grupy młodzieżowe. 
Kompleks jest wyposażony 
w zaplecze sanitarno-szatniowe. 
W czerwcu oficjalnie oddany 
zostanie do użytku budynek 
zaplecza. 

 � fot: ANJA, Chrobry Głogów 

Tadeusz będzie wielki za około 80 lat

Pamiątka ślubowania klasy 2L

r e k l a m a

r e k l a m a

Duży kompleks sportowy na oś. Piastów Śląskich

Pieniądze
dla Chrobrego 
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2 czerwca na Starówce było mnó-
stwo atrakcji dla dzieci. Były kon-
kursu, zabawy, dmuchańce, sadzenie 
kwiatów. Głogowskie instytucja na 
przygotowanych stoiskach zachęcały 
dzieci do udziału w konkursach. 
Nagrody były bardzo ciekawe. Na 
małej scenie występowali artyści 
lokalni między innymi z MOK 

i szkoły muzycznej Music Intro. 
Od 3 do 4 czerwca wieczory nale-
żały już do dorosłych głogowian. 
Na koncerty artystów przychodziło 
bardzo dużo widzów. Bawili się 
świetnie przy piosenkach Red Lips, 
Sandry i Andrzeja Piasecznego. 4 
czerwca ostatni koncert podczas 
Dni Głogowa należeć będzie do 

zespołu ENEJ. 
Na torze w Górkowie spotkali 
się fani motocrossu. Podczas 
Dni Głogowa rozegrane zostały 
Mistrzostwa Polski oraz Mistrzo-
stwa Strefy Polski Zachodniej 
w Motocrossie. 

 �Zdjęcia: ANJA, Piotr Michalik, 
UM Głogów

Wspaniała zabawa i mnóstwo atrakcji

Dni Głogowa
już za nami
Pogoda dopisała. Głogowianie chętni wyszli z domu i większość 
czasu spędzili na Starym Mieście oraz Bulwarze Nadodrzańskim. 
Z okazji Dni Głogowa od godzin popołudniowych do późnych 
wieczornych na Starówce było głośno i wesoło.

Dni Głogowa
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To wielkie święto każdego dziecka, 
małego, dużego i tego starszego. 
Z tej też okazji w głogowskich 
placówkach oświatowych 
zorganizowano wiele imprez.

Pogoda dopisała uczniowie SP nr 12 Dzień 
Dziecka spędzili na sportowo na szkolnym 
boisku. Starsze klasy rywalizowały między 
sobą w różnych konkurencjach. Były między 
innymi biegi, kozłowanie piłki między stoja-
kami. Młodsi uczniowie bawili się w innych 
częściach boiska.
Wielką niespodzianką dla wszystkich dzieci 
zmierzających rano do przedszkola była 
brama wejściowa ozdobiona balonami, na 
poręczach schodów także kolorowe balony, 

w holu również mnóstwo kolorowych balo-
nów. W związku z tym, że pogoda dopisała 
wszystkie przedszkolaki po śniadaniu wyszły 
na plac zabaw. Tańczyły, biegały, bawiły się 
w piaskownicy, rysowały i malowały, łapały 
bańki mydlane. Było wiele radości, zabawy 
i śmiechu. Przedszkolaków zabawiał także 
klaun w bardzo kolorowym stroju. Niektóre 
z dzieci w tym wyjątkowym dniu przyszły 
przebrane np. za batmana czy kotka.
To nie koniec niespodzianek z okazji Dnia 
Dziecka. 2 czerwca od godz. 14 na Starym 
Mieście odbyło się wiele imprez. Obok gier 
i zabaw Komunikacja Miejska pokazała swoje 
nowe autobusy. Był również występ na scenie 
na Bulwarze Nadodrzańskim zaśpiewał Dawid 
Kwiatkowski a potem CLEO.

 �Zdjęcia: ANJA

Na sportowo i tanecznie świętowały dzieci

Dzień Dziecka z klaunem
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U nas świętujemy. A jak 
to wygląda na świecie? 
W najbiedniejszych 
rejonach świata nikt 
nie przejmuje się 
losem dzieci. Czasem 
łzy same płyną po 
policzku, bo widok 4-5 
latków dźwigających 
swoich młodszych braci 
na plecach na zawsze 
pozostanie w pamięci. 

W Birmie poszliśmy na lunch do 
chińskiej restauracji. W drzwiach 
przywitały nas dzieci. Wewnątrz 
nie było nikogo dorosłego. Znu-
dzony, otyły właściciel zjawił się 

gdy chcieliśmy zapłacić. Obsługa 
była w wieku 10- 16 lat. Na wsi 
dzieci ciężko pracują przy uprawie 
ryżu. Uprawa wygląda jak tysiąc 
lat temu, dla dzieci nie ma taryfy 

ulgowej. Ich praca jest gorzej 
opłacana, a najczęściej zarabiają 
na miskę ryżu.
W Kambodży mali chłopcy zanu-
rzeni po szyję w wodzie wyławiali 
wszystko co żyje w mulistej cieczy. 
W mijających nas łodziach za stera-
mi siedziały maluchy, które w tym 
czasie powinny być w szkole. Na 
brzegu niewielkiej rzeczki stały 
domy na palach, a w nich krzątały 
się małe dziewczynki. Przeciętna 
indochińska rodzina ma dziewię-
cioro dzieci, które trzeba nakarmić. 
Edukacja schodzi na plan dalszy, 
do szkoły posyła się najczęściej 
dwójkę i są to zazwyczaj chłopcy. 
Popołudniu w cieniu chat siadają 
całe rodziny. Mężczyźni odpoczy-
wają po dniu spędzonym na poło-

wach, a kobiety obierają złowione 
ryby, nadziewają je na długie patyki 
i wystawiają do wysuszenia na 
słońce. W czasach, gdy w naszym 
świecie media nawołują, by choć 
jeden posiłek spożyć w gronie 
rodzinnym, tam więź rodzinna 
jest podstawą egzystencji. Czerpie 
się z doświadczenia najstarszych 
członków rodziny, otacza się ich 
szacunkiem i poważaniem. W mia-
stach dzieci zarabiają na ulicy 
świadcząc usługi erotyczne. Spoty-
ka się kilkuletnie dziewczynki ale nie 
brakuje też chłopców. Podstarzały 
biały mężczyzna w towarzystwie 
małego dziecka to normalny widok 
na ulicach turystycznych centrów.
W Afryce, najbiedniejszym kon-
tynencie, los dzieci jest tragiczny. 
Cierpią z powodu głodu i braku 
dostępu do czystej wody. Co kilka-
dziesiąt sekund umiera dziecko na 
choroby spowodowane spożyciem 
brudnej wody. Tu bogaci biali 
turyści mogą kupić sobie dziew-
czynkę lub chłopca. Teoretycznie 
są dobroczyńcami adoptującymi 
malucha, oferującymi pomoc 
w wykształceniu i zapewnieniu 
dostatniego życia. Praktycznie 
kupują sobie niewolników często 
dla chorych celów erotycznych 

i usług domowych. Najtragiczniej-
sze jest to, że rodzice poświęcają 
jedno dziecko, by móc wyżywić 
pozostałe. Ponadto Afryka to 
miejsce, gdzie nadal praktykuje się 
obrzezanie dziewczynek pomimo 
formalnego zakazu rządowego 
poszczególnych państw. 
To tylko wierzchołek góry lodowej. 
W opisanych miejscach nie ma 
czegoś takiego jak dzieciństwo. 
Tylko kilka razy widziałam za-
bawki. Były zrobione domowym 
sposobem zazwyczaj z drewna. 
Dziewczynki nie przytulały la-
lek, nawet tych szmacianych, bo 
tam każdą koszulkę nosi się do 
czasu aż ze starości się rozpadnie 
i wtedy służy jako ścierka. Matki 
poświęcają czas najmłodszemu 

dziecku, pozostałe muszą same 
dbać o siebie. Brakuje im ciepła 
matczynego. Zawsze kiedy przy-
kucnęłam przy jakimś maluchu 
zjawiało się kilkanaście innych, 
które łapały mnie za szyję, siadały 
na kolanach, dotykały choćby jed-
nym palcem. Dla kogoś, kto nie 
widział tego na własne oczy są to 
tylko opowieści, w które nie sposób 
uwierzyć. W naszym świecie dzieci 
mają wszystko czego zapragną. 
Dzień Dziecka staje się problemem 
dla dorosłych, bo nie wiadomo 
co kupić naszym milusińskim by 
sprawić im radość. Wszystkim 
dzieciom życzymy szczęśliwego 
dzieciństwa, by miały co wspo-
minać w dorosłym życiu. 

 �Tekst i fot: Grażyna Sroczyńska

Świat dziecka
Szczęśliwe dzieciństwo dane jest nielicznym. Dorośli, którzy powinni chronić dzieci, krzywdzą je najbardziej.



www.glogowextra.pl  •  7 czerwca 2017 r.     9

r e k l a m a

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kotli uczestniczyli 
w zajęciach na basenie „Chrobry” 
Głogów. Fundacja KGHM Polska 
Miedź pokryła koszty. 
Urząd Gminy Kotla w ramach pro-
jektu pn. „Wodna rekreacja szansą 
na poprawę zdrowia dzieci z terenu 
Gminy Kotla” organizowała wyjazdy 
uczniów klas od I do VI Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kotli na 
basen w Głogowie. 
Utworzono 7 grup wyjazdowych 
i każda z nich miała jeden raz w mie-
siącu dwugodzinne zajęcia na basenie, 
w tym jedną godzinę nauki pływania 

z wykwalifikowanym instruktorem
- Projekt był realizowany już po raz 
szósty, dzięki wsparciu Fundacji. 
Pierwsze wyjazdy na basen odbyły się 
we wrześniu 2011 r. - wyjaśnia Łukasz 
Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.
Koszty zakupu biletów wstępu na 
basen, prowadzenia lekcji przez 
instruktorów nauki pływania oraz 
zorganizowania transportu w całości 
finansowane były z pozyskanej da-
rowizny. Opiekę podczas wyjazdów 
zapewniała kadra Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kotli.

 � fot: UG Kotla 

Wodna rekreacja za środki z KGHM

Zajęcia lekcyjne na basenie

głogowskie firmy

15 zł brutto/h, 
premia i umowa o pracę. 

Tel: 723 190 003

Praca w magazynie

Zyskaj dodatkowo 
600 zł 

polecając znajomego do pracy!
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Zespół Szkół Samochodo-
wych i Budowlanych ob-
chodził 50-lecie placówki. 

Co ciekawe, zarówno samocho-
dówka, funkcjonująca od 1967 
roku jak i budowlanka (działająca 
od połowy lat siedemdziesiątych) 
funkcjonowały jeszcze kilkanaście 
lat temu jako osobne placówki 
oświatowe. Wraz z reorganizacją 
szkół w Powiecie Głogowskim, od 
roku szkolnego 2004/2005, obie 
szkoły zostały ze sobą połączone.
W sobotę, 27 maja br. odbyły się 
w Głogowie uroczystości zwią-
zane z jubileuszem 50-lecia tegoż 
Zespołu Szkół. O godzinie 10.00 
w kościele Bożego Ciała odbyła 
się Msza Święta w intencji szkoły 
i osób z nią związanych, a po niej 
wszyscy wrócili do budynku szko-
ły, gdzie spotkali się w klasach 
z kolegami i nauczycielami. Był 
więc czas na to, aby absolwenci, 
którzy w wielu przypadkach nie 
widzieli się od lat, powspominali 
o czasach spędzonych w szkolnych 
murach, a także o wychowawcach 
i nauczycielach. 

W tym zaszczytnym dla szkoły 
dniu, na jej gmachu odsłonięto 
pamiątkową tablicę z okazji jubi-
leuszu 50-lecia, którą ufundował 
Zarząd Powiatu Głogowskiego. 
Następną częścią obchodów była 
uroczysta akademia, która odbyła 
się w Miejskim Ośrodku Kultury. 
W jej trakcie, licznie zgromadzona 
publiczność miała okazję obejrzeć 
okolicznościowy film o placówce, 
następnie uhonorowani zostali pra-
cownicy i przyjaciele ZSSiB. A już 
po oficjalnej części obchodów, 
w hali widowiskowo-sportowej 
odbyła się biesiada.
Z okazji półwiecza szkoły, wydano 
również okolicznością publikację, 
napisaną pod redakcją Marka 
Roberta Górniaka, w której, obok 
wszelkich danych dotyczących 
samochodówki jak i budowlanki, 
można znaleźć również wspomnie-
nia nauczycieli i absolwentów obu 
szkół. Solidnie wydane opracowa-
nie trafiło w ręce absolwentów oraz 
zaproszonych gości. 
Łącznie mury obu placówek przez 
okres półwiecza opuściło 12 625 

absolwentów, których uczyło 
i wychowywało 375 nauczycieli. 
Cofnijmy się więc do czasów, gdy 
obie szkoły rozpoczynały swoje 
funkcjonowanie.
W lipcu 1967 roku, decyzją ku-
ratora Okręgu Szkolnego w Zie-
lonej Górze, powołano do życia 
Zasadniczą Szkołę Samochodową, 
której pierwszym dyrektorem 
został Zbigniew Karpik, pełniący 
do tej pory funkcję kierownika 
warsztatów w Szkole Rzemiosł 
Budowlanych.
4 września 1967 roku pierwszy 
rok nauki w nowej placówce 
rozpoczęło 114 uczniów. Szkoła 
początkowo nie dysponowała 
własnym budynkiem, dzierżawiąc 
przez pierwsze lata pomieszcze-
nia należące do PKS. Z powodu 
coraz większej ilości uczniów, 
podjęto decyzję o zaadaptowaniu 
ruin budynku, w którym szkoła 
funkcjonuje do dziś. Co prawda 
odbudowa i adaptacja trwała aż 8 
lat, ale udało się wówczas pozy-
skać m.in. 10 sal lekcyjnych, aulę, 
salę gimnastyczną oraz internat na 
120 miejsc. W grudniu 1978 roku 
szkoła przeniosła się do wyre-
montowanego budynku. Placówka 
rozwijała się z każdym rokiem, 
czego przykładem jest stale rosnąca 
liczba uczniów. W 1968 roku naukę 
rozpoczęło 191 uczniów, w 1969 
roku już 296 a w 1970 roku już 386. 
W 1973 roku powstało w szkole 
Liceum Zawodowe o specjalności 

mechanik pojazdów samocho-
dowych, a w 1975 roku powstał 
Zespół Szkół Samochodowych. 
Zbigniewa Karpika na stanowi-
sku dyrektora zastąpił Zbigniew 
Szadaj, który kierował placówką 
w latach 1984-2002.
Głogowska budowlanka korze-
niami sięga końca lat pięćdzie-
siątych, gdy z inicjatywy władz 
wojewódzkich w porozumieniu 
z Ministerstwem Oświaty i Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego 
powstała w 1959 roku Szkoła 
Rzemiosł Budowlanych. Szkoła ta, 
w pierwszych latach działalności, 
korzystała z gościnności popu-
larnego „Mechanika” a docelowo 
funkcjonowała przy ul. Obozowej 
na Ostrowie Tumskim. W 1970 
roku powstała w Głogowie filia 
Zasadniczej Szkoły Budowlanej 
Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego w Zielonej Górze, 
ale już dwa lata później dyrekcja 
(na czele z Marianem Borawskim) 
Głogowskiego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego rozpoczęła, 
z sukcesem, starania utworzenia 
samodzielnej szkoły wraz z nową 
bazą dydaktyczną.
1 września 1973 roku przystąpiono 
do prac budowlanych oraz organi-
zacji szkoły przy ul. Sportowej pod 
kierunkiem inż. Zbigniewa Racz-
kowskiego, który po zakończeniu 
budowy, został też pierwszym dy-
rektorem placówki. A szkoła ruszyła 
pełną parą już w roku szkolnym 

1975/1976. Obok niej, powstał też 
internat szkolny a kilka lat później, 
wraz z rozbudową zaplecza szkolne-
go, również m.in. basen kryty, korty 
tenisowe, bieżnia oraz boiska do piłki 
ręcznej i nożnej. 
Zasadnicza Szkoła Budowlana 
GPB w Głogowie powstała na mo-
cy zarządzenia Ministra Budow-
nictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z 4 kwietnia 1975 
roku a już rok później – 10 maja 
1976 roku powołano do życia Tech-
nikum Budowlane dla pracujących. 
W 1978 roku zlikwidowano szkołę 

na ul. Obozowej oraz zorganizowa-
no technikum dzienne o specjalno-
ści: budownictwo ogólne. W latach 
1975-2003 w ramach praktycznej 
nauki zawodu, uczniowie brali 
udział w szeregu prac budowlanych 
na terenie Głogowa a przykładem 
niech posłuży fakt udziału uczniów 
przy rekonstrukcji średniowiecz-
nych murów obronnych miasta.
30 kwietnia 2004 roku Rada 
powiatu Głogowskiego podjęła 
uchwałę w sprawie rozwiązania 
z dniem 31 sierpnia 2004 roku 
Zespołu Szkół Budowlanych 
przy ul. Sportowej. Władze po-
wiatowe podjęły również decyzję 
o przeniesieniu istniejących klas 
budowlanych do Zespołu Szkół 
Samochodowych i utworzeniu od 
1 września 2004 roku, w wyniku 
połączenia dwóch samodzielnych 
jednostek, szkoły o nazwie Zespołu 
Szkół Samochodowych i Budow-
lanych. Jego dyrektorem został 
Ryszard Gola-Sienkiewicz. Odtąd 
rozpoczęła się wspólna historia 
obu szkół. Obecnie, od 10 lat, 
placówką kieruje dyrektor Janina 
Nóżka, natomiast od nowego roku 
szkolnego 2017/2018 zastąpi ją 
dotychczasowa wicedyrektor 
Sylwia Chodor.
A osoby zainteresowane dziejami 
tych głogowskich szkół zapraszam 
na łamy okolicznościowego opra-
cowania, wydanego z okazji tego 
pięknego jubileuszu ZSSiB.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Jubileusz głogowskiej Samochodówki i Budowlanki

50 lat minęło jak jeden dzień…

Okładka okolicznościowego opracowania, wydanego z okazji jubileuszu ZSSiB (Fot. DAC)

Widok na pierwszą siedzibę szkoły w budynku PKS 
przy ul. Piastowskiej (z arch. ZSSiB)

Okolicznościowa tablica, znajdująca się w ZSSiB, 
ufundowana przez Zarząd Powiatu Głogowskiego (Fot. DAC)

Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Sportowej w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych (z arch. ZSSiB)
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Placówki MCZ w Lubinie, 
Legnicy i Głogowie zo-
staną doposażone w sprzęt 

w postaci rezonansów, aparatów 
RTG, USG tomografów i innych. 
Druga dotacja pozwoli medycznej 
miedziowej spółce wyremontować 
legnicki Dom Hutnika i Przychod-
nię w Lubinie.
W ubiegłym roku MCZ S.A. i Szpi-
tal Wielospecjalistyczny SPZOZ 
w Zgorzelcu podpisały umowę 
współpracy. Placówki jako kon-
sorcjum medyczne wystąpiły do 
Zarządu Województwa Dolnoślą-
skiego o dofinansowanie projektu 
wartego blisko 31,5 mln złotych. 
25 maja poinformowano, że dofi-
nansowanie w kwocie ponad 26,7 
mln złotych zostało przyznane. 
Pozwoli to na realizację projektu 

pt.: „Miedziowo-Turoszowskie 
Zagłębie Onkologiczne - Poprawa 
jakości i dostępności do świad-
czeń zdrowotnych dla pacjentów 
z problemami onkologicznymi 
poprzez zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego i wykonanie 
niezbędnych prac budowlanych”. 
- Najważniejsza inwestycja, która 
nam się marzy od dłuższego czasu 
to zakup nowego rezonansu tak, że-
byśmy mogli tego rodzaju badania 
przeprowadzać nie tylko w Lubinie, 
ale i w Głogowie – mówi Piotr 
Milczanowski, prezes zarządu 
MCZ S.A. w Lubinie. - Ponadto 
zakupimy kilka bardzo wysokiej 
klasy ultrasonografów, które będą 
służyć diagnostyce onkologicznej 
w Lubinie, Głogowie i w Legni-
cy. To pierwsza tak duża dotacja 

z projektów unijnych. Dzisiaj 
już wiemy, że otrzymaliśmy też 
drugą. To dofinansowanie, które 
zostanie przeznaczone głównie na 
remont Domu Hutnika w Legnicy, 
pięknego obiektu, który nie jest na 
razie wykorzystywany. Z tej dotacji 
wykonamy również ocieplenia 
naszej przychodni w Lubinie.
Jeśli chodzi o dofinansowanie do 
zakupu sprzętu - to są naprawdę 
duże pieniądze, bo otrzymamy 
ponad 13 milionów złotych.
Dzięki tym pieniądzom MCZ 
będzie stać na kupno sprzęt 
najwyższej jakości, który będzie 
służył mieszkańcom m.in. Zagłębia 
Miedziowego. 
Najważniejszym dla Miedziowego 
Centrum Zdrowia zakupem w ra-
mach tego unijnego programu jest 
nowy rezonans. To kwota około 4,5 
mln zł. Wraz z nowym urządze-
niem trzeba będzie pamiętać jesz-
cze o dostosowaniu pomieszczeń. 
Według wstępnych szacunków 
pochłonie to około miliona złotych 
Dostosowanie pomieszczeń do 
nowoczesnego sprzętu zostanie 
wykonane w Głogowie. MCZ 
jest już do tego przygotowany. - 
Mamy już w tej chwili koncepcję 
architektoniczną więc w momencie 
kiedy otrzymamy pieniądze na-
tychmiast będziemy mogli ruszać 

z tą inwestycją – tłumaczy Piotr 
Milczanowski, prezes zarządu 
MCZ S.A. w Lubinie.
Głównym celem realizacji projektu 
jest poprawa dostępności, efektyw-
ności i jakości opieki zdrowotnej 
w zakresie chorób nowotworowych 
na terenie zachodnio-północnej 
części województwa, ale również 
pozostałej części Dolnego Śląska, 
poprzez inwestycje infrastruktural-
ne w oddziały onkologiczne wraz 
z innymi jednostkami organiza-
cyjnymi (np. zakłady diagnostyki 
obrazowej).
Otrzymana dotacja pozwoli 
zrefundować koszty poniesione 
dotychczas na projekty onkolo-
giczne. Programy związane z on-

kologią mogły być realizowane 
od 1 stycznia 2014 roku. Warto 
dodać, że MCZ S.A. otrzyma 
refundację poniesionych kosztów 
na zakupiony dotąd onkologiczny 
sprzęt diagnostyczny o wartości 
ponad 5 mln zł. Za resztę pieniędzy 

przyznanych miedziowej placówce 
zdrowia będzie można kupić m.in. 
rezonans magnetyczny, cztery apa-
raty RTG, trzy aparaty USG oraz 
zestaw do cytoskopii i fotodyna-
micznej diagnostyki nowotworów 
pęcherza moczowego. Całkowita 
realizacja projektu powinna zostać 
ukończona do września 2018 roku.
Miedziowe Centrum Zdrowia 
od lat pod względem zarówno 
nowoczesnych urządzeń diagno-
stycznych jak i kadry, która je 
obsługuje jest wiodącą placówką 
na bardzo dużym terenie działania. 
Co ważne sprzęt po określonym 
czasie użytkowania jest sukce-
sywnie wymieniany na jeszcze 
nowocześniejszy, który pozwala 
na prowadzenie jeszcze precyzyj-
niejszej diagnostyki pacjentów. Tak 
będzie i tym razem.

Doposażą przychodnie i wyremontują budynki

Dwie dotacje na milionowe kwoty
dla MCZ S.A.

Starania i oczekiwania na decyzje Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w sprawie dwóch dotacji 
zakończone. MCZ otrzymało oba dofinansowania, o które się starało. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przyznał MCZ i Wielospecjalistycznemu Szpitalowi ze Zgorzelca 
dofinansowanie bliskie 27 mln złotych. 

r e k l a m a

promocja zdrowia
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głośny
film

imię
Hay-
worth

...
Wróbel,
podnosi
ciężary
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Baran 21.03-19.04
Słuchaj intuicji. Nie odkładaj na 
później tego, co możesz zrobić 
od razu. Wszelkie zaległości 
domowe źle wpłyną na Twoją 
psychikę. W pracy spokój. Koń-
cem tygodnia możesz liczyć na 
szczęście w interesach. Jeśli cho-
dzi o zdrowie, to słuchaj lekarza, 
a nie sąsiadek.

Byk 20.04-20.05
Szukaj przyjemności i satysfakcji. 
Nie chowaj się w kącie, czerp 
z życia pełnymi garściami, ni-
czego nie odkładaj na później. 
Wenus sprawi, że rozkwitniesz, 
gdyż przegoni wszelkie choroby 
i bóle. Możesz teraz zaaplikować 
sobie gruntowne zabiegi upięk-
szające albo poeksperymentować 
z fryzurą. Spróbuj nawet w co-
dziennych sprawach dostrzec 
nowe, pozytywne doswiadczenia. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Pora odciąć się od wszystkiego, 
z czym nie chcesz mieć więcej do 
czynienia. Rozpocznij coś nowe-
go. Jeśli tylo zechcesz, odniesiesz 
sukces. Obierając kierunek i cel, 
pamiętaj, że to twoje życie. Nicze-
go nie żałuj. Spełnij jakieś skryte 
marzenie. Nie wchodzi siędwa 
razy do tej samej rzeki. Aura 
sprzyja aktywności, badaniom 
i diecie. Unikaj alkoholu.

Rak 22.06-22.07
Nie goń teraz za sukcesem. 
Lepiej byłoby po prostu odpo-
cząć. Wiele osób będzie szukać 
twojego towarzystwa. W spra-
wach zawodowych szykuje się 
przelotna stagnacja, śmiało pakuj 
więc walizki i ruszaj w plener. 
Odróżniaj sytuacje, w których 
warto walczyć o swoje od takich, 
w których lepiej ustapić. Nie za-
wsze musisz mieć ostatnie słowo.

Lew 23.07-22.08
W tym tygodniu skupisz się 
na swoim związku, partnerze, 
wspólnych pasjach. Wiele jest 
możliwości i szans, których speł-
nienie zależy od ciebie. Trzymaj 
więc stery życia we własnych 
rękach. Nie wskazane są teraz for-
sowne ćwiczenia. Spaceruj i śpij. 
Bądź ostrożny za kierownicą. 
Panna 23.08-22.09

Szykuje się przypływ energii, 
a pomysłów i planów może być 
aż nadto! Twój bojowy nastrój 
grozi jednak konfliktami. Cza-
sem warto na chwilę przystanąć 
i wsłuchać się w siebie. W pracy 
chętnie komuś pomożesz, dora-
dzisz lub coś załatwisz, jednak 
zadbaj też o swoją pozycję.

Waga 23.09-22.10
Dzięki mądrej kontroli nad swoim 
życiem, możesz osiągnąć praw-
dziwy sukces. Wsłuchaj się w sie-
bie. Krewni i przyjaciele będą cię 
inspirować do nowych pomysłów, 
na zmianę diety, aktywności, 
na urządzenie mieszkania. Dbaj 
o ciało, urodę i kondycję, ale bez 
przesady. W upał pij więcej wody.

Skorpion 23.10-21.11
Trzymaj się z daleka od ludzi, 
którzy zrzędzą i krytykują Twój 
związek i decyzje życiowe. 
Nawiążesz owocną współpracę 
z różnymi ważnymi i wpływo-
wymi osobami. W finansach bądź 
ostrożny, nie zaciągaj kredytu 
ani nie zadłużaj się u bliskich na 
wakacje. Kto nie idzie naprzód, 
ten się cofa. Nie możesz wciąż 
stać w jednym miejscu, przestań 
oglądać się za siebie. 

Strzelec 22.11-21.12
Tydzień zapowiada się dynamicz-
nie, ale lepiej nie robić nic na siłę. 
Będziesz mieć duży apetyt na 
życie. Naucz się odpoczywać, 
nie możesz wciąż pracować na 
najwyższych obrotach. Zauważ, 
że to prawie lato. Znajdź czas dla 
siebie. Unikaj słodyczy, ryzyka 
i alkoholu. Pofolguj sobie ze snem 
i owocami. 

Koziorożec 22.12-19.01
Nie startuj z piskiem opon, raczej 
rozejrzyj się, czy ktoś nie ma 
ochoty pokrzyżować ci szyków. 
Konfliktów łatwo będzie uniknąć, 
jeśli zachowasz się z klasą. Plany 
na przyszłość także warto poddać 
spokojnej analizie. Marzenia naj-
częściej spełniają się tym, którzy 
potrafią zamienić je w realną 
wizję swojej przyszłości. 
Wodnik 20.01-18.02
Warto poświęcić trochę czasu 
sprawom zawodowym, nawet jeśli 
czerwcowe słoneczko rozleniwia. 
Wkrótce doczekasz się efektów 
finansowych. Twoje atuty to 
energia, zaradność i spokojny 
optymizm. Zrób z nich zajlepszy 
użytek. Wysypiaj się, jedz wa-
rzywa i owoce, ogranicz kofeinę 
i alkohol, a nic ci nie zaszkodzi 
i jeszcze schudniesz. 

Ryby 19.02-20.03
Na twoim niebie pogoda w kratkę. 
Szykuje się gorący okres w pracy, 
a związki oparte na przemilcze-
niach mają przed sobą trudne dni. 
Dobrze przestudiuj drogę, którą 
zamierzasz iść, aby nie zgubić się 
w labiryncie sprzecznych dążeń. 
Trochę ruchu dobrze wpłynie na 
zdrowie. Będziesz zapracowana, 
ale też zadowolona.

krzyżówka

horoskop

Nowy parking na 41 miejsc, oświetlenie, łącznik 
z ul. Głogowską i Ogrodową. Przed gimnazjum 
nowe boisko sportowe. Gmina te zadania sfinan-
sowała z własnego budżetu.
Teren przed gimnazjum i szkołą podstawową 
w Jerzmanowej został zagospodarowany. W celu 
poprawy komunikacji wykonano drogę, łącznik 
ulic Głogowskiej z Ogrodową. Przed placówkami 
oświatowymi powstało nowe boisko. Koszty 
inwestycji w wysokości około 700 tys. zł Gmina 
Jerzmanowa pokryła z własnego budżetu.
- Teren przed gimnazjum urządzony został 
bardzo nowocześnie – mówi Lesław Golba, 
Wójt Gminy Jerzmanowa. - Powstała bieżnia 
i skocznia do skoków w dal. Część sportowa 
wykorzystywana będzie podczas zajęć z wy-
chowania fizycznego. Nowa droga natomiast 
poprawi komunikację w tym rejonie.
Wykonane inwestycje korzystnie wpłynęły 
na estetykę przed placówkami oświatowymi. 
Młodzieży przybyło nowe miejsce do uprawiania 
sportu. 

Szkoła wprowadziła nowe 
zawody. Na kierunku Technik 
Geodeta wprowadzono geodezję 
górniczą, Technik Architektury 
Krajobrazu z aranżacją 
florystyczną, na kierunku 
Technik Leśnik uczniowie 
nauczą się wykorzystania zasad 
survivalu w pracy leśnika. 

Głogowskie szkoły ponadgimnazjalne rozpo-
częły nabór na rok szkolny 2017/2018. Wielu 
gimnazjalistów jeszcze się nie zdecydowało 

na jakich kierunkach chce zdobywać wiedzę. 
Technikum nr 6 w Głogowie „Przyrodnicze” 
zachęca nowymi zawodami.
- Z radością informujemy, że został rozpoczę-
ty nabór uczniów do klas pierwszych – mówi 
Elżbieta Sawczak, dyrektorka szkoły.- 
W Technikum nr 6 wprowadzona została no-
wość w kierunkach kształcenia, co umożliwi 
jeszcze większy rozwój dla absolwentów, 
którzy ukończą naszą szkołę.
Zdecydowani uczniowie, którzy chcą zdo-
bywać wiedzę w Technikum nr 6 mogą sko-
rzystać z systemu elektronicznej rekrutacji.

Trwa nabór
do „przyrodniczej”

r e k l a m a

Gmina
inwestuje
w oświatę

Wychowanie fizyczne na nowym 
boisku 


