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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

Głogowscy
funkcjonariusze
na lądzie i wodzie

str. 3

Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji 
w Głogowie, jako jedni 
z nielicznych na Dolnym 
Śląsku w ramach 
służby patrolowej 
dysponują nie tylko 
klasycznymi patrolami 
zmotoryzowanymi czy 
pieszymi. Głogowska 
jednostka to również 
patrol wodny, patrole 
rowerowe oraz 
motocyklowe.
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81-letni mieszkaniec Głogowa 
zawdzięcza swoje życie policjan-
tom. Podjęli reanimację, gdy 
chory na cukrzyce mężczyzna 
stracił przytomność.
W trakcie patrolu osiedla Kopernika 
w Głogowie policjanci zauważyli, 
że na jednym z chodników leży 
mężczyzna. Obok znajdował się jego 
rower. Mężczyzna był nieprzytomny. 
Policjanci natychmiast podjęli inter-
wencję. Ułożyli mężczyznę w pozy-
cji bezpiecznej udzielili mu pierwszej 
pomocy oraz stale monitorowali 
jego funkcje życiowe. Niezwłocznie 
wezwali też pogotowie.

-  Ich  szybka  reakcja  uratowała 
życie mężczyźnie. Policjanci nie 
mieli bowiem do czynienia z osobą 
nietrzeźwą. Jak się okazało 81 – 
letni mieszkaniec Głogowa to osoba 
chora na cukrzycę – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP 
w Głogowie. - Jego upadek z roweru 
był skutkiem ataku choroby. Przy-
były na miejsce zespół pogotowia 
ratunkowego stwierdził, że natych-
miastowe działanie policjantów, 
umożliwiło podanie choremu odpo-
wiedniego leku w krótkim czasie, co 
uratowało mu życie.

 �Zdjęcia: ANJA

Policyjny patrol 
prewencji zatrzymał 
mężczyznę, który 
w sporej walizce 
przymocowanej do 
roweru przewoził 
skradzione narzędzia. 
Podejrzany usłyszał 
zarzut kradzieży 
i dobrowolnie 
poddał się karze. 

Około godziny 6, policyjny patrol 
na jednej z ulic Głogowa zauważył 
mężczyznę z rowerem. Funkcjo-
nariusze sprawdzili co zawierają 
spore walizki przymocowane do 
roweru. Ich podejrzenia okazały 
się uzasadnione. 28 – latek prze-
woził skradzione elektronarzędzia 
o wartości ponad 5700 zł. Męż-
czyzna podczas przesłuchania 
usiłował tłumaczyć, że zabrał 
elektronarzędzia z terenu firmy 

bo...  chciał  je  potem zwrócić 
właścicielowi.
- Początkowo twierdził, że znalazł 
je na śmietniku. Policjanci nie 
dali jednak wiary takiemu tłuma-
czeniu – mówi podinsp. Bogdan 
kaleta, oficer prasowy KPP w Gło-
gowie. - Mężczyzna ostatecznie 
przyznał się do kradzieży narzędzi 
z terenu firmy, mieszczącej się 
niedaleko od miejsca zatrzymania. 
Wciąż usiłował jednak tłumaczyć, 

że miał zamiar oddać je właści-
cielowi po tym jak go ustali. Do 
kradzieży głogowianina zachęciła 
niefrasobliwość pracownika fir-
my, do której skradziony sprzęt 
należy. Narzędzia pozostawały 
niezabezpieczone na terenie placu 
firmy. Podejrzany usłyszał zarzut 
kradzieży i dobrowolnie poddał 
się karze. Grozi mu kara od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Elektronarzędzia w walizkach 

Policjanci uratowali
rowerzystę

Zatrzymany rowerzysta okazał się złodziejem 

Po krótkim pościgu, 
policjanci zatrzymali 31 
– letniego głogowianina, 
który włamał się do 
szafki na terenie jednej 
z głogowskich przychodni. 
Ukradł z niej pieniądze 
w kwocie 80 złotych. 
Pracownik przychodni 
pomógł w ujęciu sprawcy.

Kradzież miała miejsce w godzi-
nach porannych w szatni oddziału 
rehabilitacji. 31-latek włamał się 
do szafki, w której inny pacjent 
przechowywał min. portfel z za-
wartością gotówki. Jeden z pacjen-
tów wchodząc do szatni spłoszył 
sprawcę,  który  zaczął  uciekać 
zabierając ze sobą 80 złotych.
-  Pokrzywdzony  zaalarmował 
obsługę przychodni. Natychmiast 
zawiadomiono policję. Za sprawcą 
wybiegł również jeden z pracow-
ników przychodni. Mężczyzna 
w dużym stopniu przyczynił się 
do zatrzymania podejrzanego 31 
– latka, wskazując go policjantom – 
mówi podinspektor Bogdan Kaleta, 

oficer prasowy KPP w Głogowie. 
- Funkcjonariusze dokonali zatrzy-
mania jak się okazało dobrze już 
znanego w związku z podobnymi 
przestępstwami sprawcę.
Policjanci  nie  tylko  odzyskali 
skradzione  pieniądze. W  toku 
wyjaśniania sprawy okazało się, 
że podejrzany już wcześniej był 
sprawcą włamań i kradzieży na 
terenie  przychodni.  Dopuścił 

się  ich  wcześniej  trzykrotnie 
na przełomie maja i czerwca br. 
włamując się do szafek i kradnąc 
w sumie 250 złotych i dokonując 
licznych uszkodzeń. 31 – latek 
działał w warunkach recydywy.
- Policjanci po zatrzymaniu ujaw-
nili przy nim narkotyki w postaci 
marihuany. Mężczyzna usłyszał 
nie tylko zarzuty kradzieży z wła-
maniem ale również posiadania 
narkotyków – mówi oficer prasowy.
Za kradzież z włamaniem grozi 
kara od roku nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności. Posiadanie 
narkotyków jest zagrożone karą do 
3 lat pozbawienia wolności.

 �Fot. KPP w Głogowie 

Policjanci, 
przedstawiciele władz 
samorządowych 
miasta i instytucji 
miejskich, spotkali się 
z mieszkańcami osiedli: 
Śródmieście, Stare 
Miasto, Przemysłowe, 
Ostrów Tumski w ramach 
debaty społecznej: 
„Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie 
– możesz mieć na 
nie wpływ”.

Debatę w sali wystawienniczo-
-konferencyjnej głogowskiego 
muzeum rozpoczął Komendant 
Powiatowy Policji w Głogowie 
podinsp.  Mariusz  Bużdygan, 
przedstawiając krótką prezentację 
dotyczącą stanu bezpieczeństwa. 
- W prezentacji szczególną rolę 
znalazła analiza funkcjonowania 
aplikacji Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa na terenie 
powiatu oraz  aplikacji  „Moja 
Komenda”. Przedstawiono rów-
nież ofertę i prezentację działań 
profilaktycznych realizowanych 

przez Zespół ds. Profilaktyki KPP 
w Głogowie – wyjaśnia podinsp. 
Bogdan kaleta, oficer prasowy 
KPP w Głogowie.
Po prezentacji, obecni na debacie, 
poruszali tematy dotyczące infra-
struktury, dróg oraz zachowań 
utrudniających życie. Dominowa-
ły pytania dotyczące organizacji 
ruchu drogowego, reakcji policji 
na zgłaszane problemy oraz po-
prawy infrastruktury miejskiej.
- W mieście jest już coraz bez-
pieczniej.  Często  spotykamy 

patrole policyjne, jest monitoring 
i dobrze, tak powinno być – mówi 
Sebastian Bereczyński. – Mam 
trochę zastrzeżeń do infrastruktury 
drogowej. Uważam, że najwyższy 
czas, aby powstało zapowiadane od 
kilku lat rondo turbinowe. Miasto 
jest coraz bardziej zakorkowane. 
- A most? Gdzie nasza druga prze-
prawa mostowa? – mówi Karol 
Myszkowski. - Latem znowu będzie 
problem z wjazdem i wyjazdem 
z miasta. 

 � Fot. KPP w Głogowie

Cywil pomógł policjantom ująć sprawcęSpotkania policji z mieszkańcami Głogowa

Okradał szafki
w przychodni

Debata o bezpieczeństwie
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Rój pszczół opanował 
wysokie drzewo na 
cmentarzu przy ulicy 
Legnickiej. Pszczelarz miał je 
odzyskać, ale się schowały.
Na cmentarzu przy ulicy Legnic-
kiej rój pszczół usadowił się na 
jednym z drzew. Strażacy oznaczyli 
rejon taśmami i poprosili o pomoc 
pszczelarza, który je miał odzyskać. 
Pszczoły nie czekały na pszczelarza. 
Zrobiły sobie ul w pniu drzewa i to 
tak głęboko, że pszczelarz jak na 
razie nie odzyskał roju.
- Oznaczyliśmy teren taśmą i cze-

kaliśmy na pszczelarza – mówi 
st. brygadier mgr inż. Piotr Durał, 
Komendant KPPSP w Głogowie.- 
Niestety nie udało się odzyskać roju 
ponieważ usadowił się głęboko 
w pniu. Trzeba to miejsce obser-
wować.
Pszczoła  żądli,  gdy  się  broni. 
Pszczoła to nie dzikie zwierzę, lew, 
czy tygrys, to bardzo pożyteczny 
owad.  Produkuje  miód,  który 
posiada duże walory smakowe 
i lecznicze. Produkuje także kit 
pszczeli, który ma zastosowanie 
w lecznictwie. Wosk wykorzystuje 
się do wyrobu świec.

Pszczoły zamieszkały
w nekropolii

Radni na kolejny rok 
zaufali Zarządowi 
Powiatu Głogowskiego. 
Na wczorajszej sesji 
większością głosów 
udzielili absolutorium. 

Zanim radnym przedstawiony 
został  wniosek  dotyczący 
udzielenia absolutorium wszyscy 
zapoznali się z opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej  i ze 
sprawozdaniem finansowym 
za 2016 rok. Krystian Czarnota, 
skarbnik powiatu przedstawia-

jąc  sprawozdanie  finansowe 
podkreślał, iż powiat ma dobrą 
sytuację  finansową. W 2016 
roku  wypracowano  ponad  5 
mln zł nadwyżki budżetowej, 
a nadwyżka operacyjna to kwota 
ponad 7 mln zł. Wydatki w mi-
nionym roku kształtowały się na 
poziomie ponad 100 ml zł. Radny 
Jan Zubowski zabierając głos 
w imieniu prawicy nie poparł 
wniosku o udzielenie absolu-
torium.  Zarzucił  zarządowi 
brak wizji w funkcjonowaniu 
na przyszłe lata i konsekwencji 

w działaniu. Podkreślił także, że 
powiat wykazuje bierność w po-
zyskiwaniu środków unijnych na 
realizacje zadań.
- Z zadowoleniem obserwujemy 
zmiany w szpitalu – powiedział 
Jan Zubowski. – Sytuacja pla-
cówki  się  stabilizuje.  Jest  to 
duża zasługa obecnego prezesa, 
wiceprezesa i pracowników. Nie 
zapominamy także o byłym pre-
zesie Ryszardzie Brzozowskim, 
który zrobił wiele dobrego dla 
głogowskiej placówki. 
Po dyskusji radni przystąpili do 

głosowania nad udzieleniem wo-
tum zaufania. Większością głosów 
Zarząd Powiatu Głogowskiego 
uzyskał absolutorium. 
- Wynik finansowy i pozyski-
wanie środków na prowadzenie 
działań same się bronią – mówi 
Jarosław Dudkowiak, Starosta 
Powiatu Głogowskiego. – Pracę 
wielu urzędników i współpracę 
z radą oceniam bardzo wysoko. 
My krytyki się nie boimy. Wszyst-
kie głosy  i  opinie  traktujemy 
bardzo poważnie. 
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Radni zaufali zarządowi powiatu

Absolutorium dla zarządu powiatu

Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji 
w Głogowie, jako 
jedni z nielicznych na 
Dolnym Śląsku w ramach 
służby patrolowej 
dysponują nie tylko 
klasycznymi patrolami 
zmotoryzowanymi czy 
pieszymi. Głogowska 
jednostka to również 
patrol wodny, patrole 
rowerowe oraz 
motocyklowe.

Głogowscy policjanci w swojej 
pracy patrolowej wykorzystują, 
motorówkę, motory, samochody 
i rowery. Motorówka wykorzy-
stywana jest w miesiącach letnich, 
gdy nad Odrą robi się większy ruch, 
ze względu na sezon wakacyjny.
Patrol pełniący służbę na Odrze 

wyposażony jest w nowoczesną 
motorówkę Parker Sporits 650. 
Policjanci patrolują 50 kilome-
trowy odcinek rzeki, zapewniają 
bezpieczeństwo  zarówno  na 
samej wodzie jak i na terenach 
przyległych.

- Jest to szczególnie ważne od mo-
mentu uruchomienia nowoczesnej 
Mariny na terenie miasta co łączy 
się z coraz większą popularnością 
Odry jako szlaku wodnego – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta, oficer 
prasowy KPP w Głogowie.

Patrole rowerowe ze względu na 
swoją specyfikę, możemy spotkać 
głównie na terenach zielonych, 
w parkach oraz na szlakach ro-
werowych. Wszędzie tam gdzie 
tradycyjny patrol miałby utrudnio-
ne zadanie w swojej działalności. 

Patrole motocyklowe uzupełniają 
tradycyjne patrole ruchu drogowe, 
zapewniając policjantom większą 
manewrowość zwłaszcza w okre-
sach intensywnego ruchu drogo-
wego oraz sytuacjach utrudnień 
drogowych. Patrole samochodowe, 

widzimy na naszych ulicach o każ-
dej porze roku, dnia i nocy.
- Świadomość, że policja jest tak 
dobrze wyposażona  daje  nam 
poczucie bezpieczeństwa. Często 
widuję  patrole  samochodowe 
i na piechotkę – mówi Henryka 
Pieńkowska. - Kiedyś widywałam 
także policjantów z psami, ale od 
jakiegoś czasu nie mam okazji ich 
spotkać. Na rowerach też jeszcze 
nie widziałam. Nie bywam często 
w parkach.
 - Policjantów patrolujących Odrę 
widuje  dość  często w  sezonie 
wakacyjnym – mówi Sebastian 
Longin. – Wędkuję nad wodą.

 �Zdjęcia: KPP w Głogowie

Głogowscy funkcjonariusze na lądzie i wodzie 

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

Tel: 723 190 003

Praca w magazynie

Zyskaj dodatkowo 
600 zł 

polecając znajomego do pracy!

r e k l a m a

Sześć jednostek 
ochotniczych straży 
pożarnych z Gminy Głogów 
uczestniczyło w zawodach 
strażackich. Do rywalizacji 
przystąpili także najmłodsi 
druhowie i druhny.

Na boisku w Ruszowicach kilkana-
ście drużyn rywalizowało ze sobą 
w różnych konkurencjach. W zawo-
dach udział wzięli także najmniejsi 
druhowie i druhny z jednostek OSP. 
Na zawody każda jednostka ochotni-
czej straży przyjechała samochodami. 

Najwięcej zainteresowania wzbudził 
Maniuś, nowe auto strażaków z Ser-
bów. Ochotnicy nie kryli zadowolenia 
z posiadania tak dobrze wyposażo-
nego auta. Chętnie pokazywali jak 

jest wyposażony w kabinie i jaki 
dodatkowe urządzenia posiada.
Jeremi Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego w  towa-
rzystwie Joanny Gniewosz, Wójta 
Gminy Głogów obejrzał wszystkie 
samochody strażaków ochotników. 
Nie krył zainteresowania nowocze-
snym autem strażaków z Serbów. 
Każdej jednostce przydałoby się takie 
nowoczesne, dobrze wyposażone au-
to - mówi Joanna Gniewosz, Wójt 
Gminy Głogów. - Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że jak na razie strażacy 
z Serbów mają samochód i uzbrojenie 

na najwyższym poziomie. Na zakup 
samochodu pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne.
Organizatorzy zawodów zapewnili 
wiele  atrakcji.  Poza  rywalizacją 
drużyn jednostek OSP przewidziano 
były także musztra młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. Po zawodach 
rozpoczął  się  festyn  z  wieloma 
atrakcjami dla każdego uczestnika. 
Organizatorzy przygotowali mnóstwo 
niespodzianek, miedzy innymi zaję-
cia z animatorami i różnego rodzaju 
zabawy.
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Maniuś wzbudził wielkie zainteresowanie

Zawody na boisku w Ruszowicach

13 czerwca odbyła się 
rekrutacja na kolejną 
edycję Wakacyjnej 
Pracy Dla Młodych. Za 
dwa tygodnie pracy 
można zarobić 650 
zł. brutto. Pierwszy 
turnus rusza 3 lipca. 

Trzeba mieć dobre chęci i ukoń-
czone 16 lat, aby ubiegać się o za-
trudnienie w ramach programu 
Wakacyjna Praca Dla Młodych. 
13 czerwca od godz. 14 do 16 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
możne wypełnić wniosek o za-
trudnienie. O godz. 16 odbędzie 
się losowanie 50 osób. Tegorocz-
ny program realizowany będzie 
w dniach 3-28.07.2017 r. w dwóch 
dwutygodniowych  turnusach. 
W każdym z nich weźmie udział 
taka sama liczba uczestników, 
dla których wcześniej zostanie 

przeprowadzone szkolenie BHP.
- Rekrutacja do pracy odbywać 
się będzie na zasadach losowania. 
Każdy chętny wypełnia dostępną 
na miejscu kartę zgłoszeniową, na 
której wpisuje swoje dane. O godz. 
16  nastąpi  losowanie  50  osób 
pełnoletnich, w tym 2-osobowej 
listy rezerwowej, oraz 50 osób 
nieletnich w tym również 2-osobo-
wa grupa rezerwowa. Liczba osób 
chętnych do udziału w rekrutacji 
jest nieograniczona – mówi Mate-
usz Kowalski, starszy specjalista 
ds. informacji społecznej. 
Młodzi ludzie wykonywać będą 
prace konserwatorskie i pielęgnację 
terenów zielonych należących do 
SM Nadodrze, porządkować części 
wspólnych nieruchomości oraz 
drobne prace biurowe w poszcze-
gólnych jednostkach SM Nadodrze. 
Planowana liczba uczestników: 96 
osób, planowane wynagrodzenie 

uczestnika za dwa tygodnie zatrud-
nienia kwota 650 zł brutto.
Do program przystąpić może osoba 
fizyczna, która ukończyła 16 lat 
(najpóźniej 30 czerwca 2017 r.), 
jest uczniem gimnazjum lub szkoły 
ponadgimnazjalnej albo studentem 
w wieku do 20 lat, zamieszkująca 
w Głogowie i posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 
Status studenta nie posiadają osoby, 
które ukończyły studia I stopnia 
(datą ukończenia studiów jest dzień 
złożenia egzaminu dyplomowego). 
Osoba nieletnia może uczestni-
czyć w Programie wyłącznie za 
zgodą opiekuna prawnego. Zgodę 
opiekuna prawnego osoby nielet-
niej należy potwierdzić w biurze 
administracji  osiedlowej  lub 
w sekretariacie SM „Nadodrze”, 
musi tego dokonać osobiście osoba 
podpisująca zgodę dziecku.
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Jakość powietrza była 
głównym tematem 
XIII Ogólnopolskiego 
Sympozjum z cyklu 
„Krakowskie Spotkania 
z INSPIRE”. Głogów 
na sympozjum 
reprezentowali 
prezydent Rafael 
Rokaszewicz oraz 
zastępca prezydenta 
Piotr Poznański.

Podczas  sympozjum samorzą-
dowcy  zapoznani  zostali  z m.
in. pomiarami jakości powietrza 
wykonywanymi w ramach Pań-
stwowego Monitoringu Środowi-
ska, kontrolą jakości powietrza, 
programem ochrony powietrza na 
przykładzie województwa mało-
polskiego, inwentaryzacją źródeł 
emisji zanieczyszczeń i realizacja 
działań w zakresie ochrony powie-
trza na przykładzie miasta Nowy 
Sącz, prezentacją prognoz jakości 
powietrza w województwie śląskim 
oraz przykładami wykorzystania 
geoinformacji na rzecz poprawy 
jakości powietrza w Krakowie.
- Sprawy poruszane na sympo-
zjum są bardzo ważne i na czasie. 
Dotyczą problemów z zanieczysz-
czeniem środowiska, z którymi 
zmagają się samorządy z całego 
kraju. Dowiedzieliśmy się jak 
samorządy i instytucje wdrażają 
w życie zapisy wojewódzkich 
planów ochrony powietrza, ja-
kie stosowane są metody badań 
i w jakich kierunkach należy 
iść. Małopolska ma największe 

doświadczenie  i  największe 
osiągnięcia w dziedzinie zwal-
czania niskiej emisji. Ponadto 
przedstawiono w  jaki  sposób 
transparentnie informować spo-
łeczeństwo o stanie powietrza, jak 
modelować dane, jak przewidy-
wać zagrożenia. Można do tego 
wykorzystać systemy informacji 
przestrzennej. Wniosek dla nas 
jest jeden - należy głogowską sta-
cję WIOŚ-iu rozbudować o system 
automatyczny, obecnie mamy 
tylko manualną. Od pewnego 
czasu rozmawiamy o tym z Woje-

wódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowiska – mówi prezydent 
Głogowa Rafael Rokaszewicz.
Głogów na sympozjum reprezen-
towali Prezydent Miasta Rafael 
Rokaszewicz oraz Zastępca Pre-
zydenta Miasta Piotr Poznański. 
W  sympozjum  uczestniczyli 
także Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska i Przewodniczący 
Rady Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej. Patronat Honorowy 
objęli Ministerstwo Cyfryzacji 
oraz Główny Geodeta Kraju.
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Walczą z niskimi emisjami SM Nadodrze organizuje rekrutację

Debatowali o jakości 
powietrza

Praca dla młodych od lipca 
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Radny Sławomir Majewski, 
na jednej z sesji 
Rady Miasta Głogowa 
zaproponował, aby 
zakupić pod potrzeby 
policji i straży drony.

Podczas sesji rady miasta funkcjo-
nariusze policji i strażacy zapoznali 
radnych z działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i staty-
styką. Podziękowali także, radnym 
i prezydentowi miasta za przekazane 
środki na zakup między innymi 
samochodów. Sławomir Majewski 
po wysłuchani informacji złożonych 
przez komendantów policji i straży 

zaproponował, aby rozważyć możli-
wość zakupu drona, który może być 
wykorzystywany między innymi do 
poszukiwania zaginionych osób, 
monitorowania natężenia ruchu, 
podczas zabezpieczania  imprez 
masowych. 
- Taki powietrzny bezzałogowy 
statek przydałby się naszej policji 
i straży – powiedział Sławomir 
Majewski. 
Prezydent Miasta Głogowa nie 
unika pomocy dla straży i policji. 
Uważa, że na bezpieczeństwie nie 
należy oszczędzać. 
- My na bezpieczeństwo dajemy 
bardzo  dużo  środków między 
innymi na zakupy inwestycyjne, 

na samochody, sprzęt specjali-
styczny. Technika idzie do przodu. 
W tej chwili pojawiły się takie 
urządzenia jak drony, dla straży 
pożarnej  wyposażone  w  ka-
mery termowizyjne. Pomagają 
zlokalizować pożar ale i znaleźć 
osobę,  która  zaginęła w  lesie. 
Pan radny idąc z duchem czasu 
zaproponował zakup drona dla 
straży  pożarnej  –  powiedział 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. – Każdy zakup, 
wsparcie finansowe, które dajemy 
dla policji, straży pożarnej czy in-
nych jednostek ratujących zdrowie 
i życie np. pogotowie uzgadniany 
jest z szefami jednostek. W tym 

roku realizujemy inne zadania dla 
straży pożarnej, miedzy innymi 
ścieżkę dydaktyczną Ognik. Być 
może z czasem dla naszej jednostki 
trzeba będzie kupić drona. 
Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Głogowie 
st.bryg. mgr inż. Piotr Dural powie-
dział – Trudno na dzień dzisiejszy 
powiedzieć, że dron jest niezbędny. 
To jest sprzęt wchodzący, nowocze-
sna technika. Nie mamy doświad-
czenia. Z czasem pewnie trzeba 
będzie się zastanowić nad jego 
kupnem. W tym roku za pozyskane 
z urzędu miasta środki realizujemy 
ścieżkę edukacyjną Ognik. 
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Droga budowana 
w miejscowości Maniów 
wzbudza wielkie 
zainteresowanie 
mieszkańców Gminy 
Jerzmanowa. Skąd 
takie zainteresowanie? 
Otóż wójt w Maniowie 
nabył działki. Nowa 
droga powstaje kilkaset 
metrów od tych działek.

Prowadzone przez wójta gmi-
ny  inwestycje  nie wszystkim 
mieszkańcom przypadły do gustu. 
Szczególnie wielkie zainteresowa-
nie budzi nowa droga powstająca 
w miejscowości Maniów, gdzie 
wójt ma działki. Zastrzeżenie 
budzi fakt, iż nowa droga prowa-
dzona jest kilkadziesiąt metrów 
od działek wójta. Mieszkaniec 
Gminy Jerzmanowa, sugeruje iż 
wójt znając wcześniej plany inwe-
stycyjne zakupił działki a budowa 
nowej drogi podniesie ich wartość. 
Mieczysław Grzybowski w liście 
skierowanym do redakcji napisał, 
iż nowa droga, pięknie uzbrojona 
w pobliżu działek pomnoży ich 
wartość wielokrotnie. 
- Ludzie mówią, że wystarczy 
tanio nabyć grunty, przekształcić 
je na działki budowlane, podjąć 
następnie decyzję o wybudowaniu 
w jej pobliżu pięknie uzbrojonej 
drogi i wartość działek wielo-
krotnie zostanie pomnożona – 
mówi Mieczysław Grzybowski 
z Komitetu Inicjatyw Społeczno-
-Samorządowych. - Mieszkańcy 
zastanawiają  się, kto z władz 

Gminy Jerzmanowa w ostatnich 
dziesięciu latach nabył działki 
w Maniowie, kto je przekształcił 
i kto aktualnie wystawił je na 
sprzedaż. Jako Komitet Inicja-
tyw Społeczno-Samorządowych 
-zbieramy materiały na zadanie 
kolejnych pytań i deklarujemy, 
zgodnie ze Statutem KIS-S pu-
bliczne ich zadanie - dodaje M. 
Grzybowski.

- Uważam, że to jest nie porząd-
ku – mówi kolejny mężczyzna 
z Gminy Jerzmanowa – Droga 
nieopodal działek podniesie ich 
wartość. Mieszkańcy Maniowa 
przez tyle lat czekali na drogę, 
a teraz gdy wójt kupił działki 
znalazły się pieniądze na drogę.
Wójt  nie  zaprzecza,  że  droga 
powstanie kilkadziesiąt metrów 
od Jego działek. Zaznacza jednak, 

że gdyby nie przychylność rady, 
która przyznała na ten cel środki 
z gminnego budżetu inwestycja 
nie powstałaby i w tym roku. 
Gmina na to zadanie pozyskała 
także środki zewnętrzne.
- Działam na rzecz mieszkań-
ców. Realizowanych jest wiele 
zadań, w tym drogowych. Inwe-
stycja w Maniowie polegająca na 
przebudowie drogi wynika stąd, 
że została ona ujęta w planie 
inwestycyjnym na lata 2016-
2017. Droga w Maniowie była 
jedną z najgorszych w gminie, 
gdzie mieszkańcy od lat dopo-
minali się jej remontu – mówi 
Lesław  Golba,  Wójt  Gminy 
Jerzmanowa. Zadanie  to  jest 
realizowane w celu poprawy 
bezpieczeństwa i komunikacji 
w tej miejscowości. Przypomnę, 
że na tę inwestycję pozyskaliśmy 
dotację ze środków unijnych 
w wysokości prawie 2 mln zł. 
Bez niej zadanie to nie byłoby 
możliwe do zrealizowania, a na 
pewno nie w takim zakresie. In-
westycja jest bardzo potrzebna. 
Nie wiem, dlaczego mieszkańcy 
dopatrują się w realizacji  tego 
zadania  jakiś podtekstów. To 
prawda mam działki w miej-
scowości Maniów. Kupiłem je 
przed laty, a teraz wystawiłem na 
sprzedaż. Wszystko jest zgodne 
z prawem. Jeżeli ktoś uważa, że 
z mojej strony nastąpiło naru-
szenie prawa lub jakiekolwiek 
nadużycie, to powinien złożyć 
doniesienie do organów ścigania.
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Spotkanie pokoleń 
w Domu nad strumykiem. 
Dzieci i seniorzy wspólnie 
się bawili. Lody i pyszne 
bułeczki na pożegnanie 
przed wakacjami. 

Wiele atrakcji czekało na uczest-
ników Dnia Rodziny w Domu nad 
Strumykiem. Dzieci z rodzicami 
i  seniorzy bawili  się  świetnie. 
Było mnóstwo atrakcji i pyszny 
poczęstunek. Seniorzy przygoto-
wali przedstawienie dla dzieci, 
a dzieci wystąpiły ze swoim pro-
gramem przed seniorami. W tym 
roku artyści z Klubu Seniora „Dom 
nad strumykiem” przygotowali 
„Królewnę Śmieszkę”. W latach 
ubiegłych były to m.in. ”Czerwony 
Kapturek”, „Piękna i bestia”. Dzie-
ci z Przedszkola Nr 5 zatańczyły 
piękny tęczowy taniec, a dzieci 
z  Przedszkola Niepublicznego 
„Promyk” zaśpiewały piosenki 
o  rodzinie.  Ada  Szczurowska 
wnuczka jednej z naszych senio-
rek przygotowała układy taneczne 
i zaprezentowała je publiczności. 
Część artystyczną dopełnili senio-

rzy z zespołu „Kalifornia Blue” 
oraz zespołu „Złoty Wiek”. Uro-
czystość zakończyła się wspólną 
biesiadą i śpiewami.
II część Dnia Rodziny wypełniły 
dzieci ze żłobka oraz ich rodziny. 
Były dmuchańce, wielkie mydlane 
bańki, malowanie buzi, zabawy 
przy  muzyce  i  z  Tygryskiem 
„Chrobrego”.
- Dzień Rodziny w Domu nad 
strumykiem jest imprezą o wielo-
letniej tradycji. Pracownicy domu 
starają się nie dzielić uroczystości 
na Dzień Mamy, Taty czy Dziecka, 
chociaż zawsze pamiętają o tych 
świętach – mówi Elzbieta Rusz-
kowska,  dyrektorka  placówki. 
- Każdego  roku podczas Dnia 
Rodziny spotykają się pokolenia 
naszych podopiecznych oraz za-
proszeni goście z Domu Dziennego 
Pobytu „Cicha Przystań” i Domu 
Pomocy Społecznej „Magnolia”. 
Na ten dzień pieczemy przepyszne 
bułeczki drożdżowe, są lody i mnó-
stwo dobrej zabawy. W taki sposób 
zawsze żegnamy się przed waka-
cjami z naszymi podopiecznymi.

 �Zdjęcia: Dom nad strumykiem

Nowy sprzęt poprawi bezpieczeństwo

Dron dla policji i straży

Seniorzy i dzieci bawili się świetnie Za środki gminne i unijne powstaje droga w Maniowie

Dzień Rodziny
nad strumykiem

Nowa droga budzi kontrowersje
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Kilkudziesięciu uczniów 
z głogowskich szkół wzięło 
udział w dyktandzie. Jury 
sześciu osobom przyznało 
tytuły mistrza ortografii 
Głogowa. Największym 
problemem piszących 
dyktando były …przecinki. 

W  auli PWSZ w  Głogowie 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów, ponadgimnazjalnych, 
studenci i rodzice wzięli udział w III 
Międzyszkolnym Głogowskim 
Dyktandzie. Ogółem do spraw-
dzianu z ortografii przystąpiło 
54 osób. Gdyby nie przecinki, to 

wielu z nich nie miałoby problemu 
z ortografią. Największy problem 
sprawiły przecinki. Dyktando 
trwało godzinę lekcyjną. W tym 
czasie wszyscy w skupieniu pisali 
tekst dyktowany organizatorów. 
- Słówka, które znalazły się w dyk-
tandzie były publikowane co dwa 
tygodnie na FB - Głogowska Ścież-
ka Ortograficzna.– mówi Wojciech 
Janisio, Dyrektor Zespołu szkół 
Ekonomicznych w  Głogowie. 
–Zwycięzcami zostali ci, którzy 
wykazali się najlepszą znajomością 
zasad pisowni i umiejętnością za-
stosowania ich w praktyce.
Jury głogowskiego dyktanda skru-

pulatnie sprawdziło poprawność 
pisowni i kilku osobom przyznano 
tytuł mistrza ortografii Głogowa. 
W kategorii szkoły Podstawowe, 
tytuł przyznany został Wiktoro-
wi Olejniczak z SP 3 w Głogowie. 
Spośród gimnazjalistów najlepsza 

okazała się Julita Kłysz Gimnazjum 
nr 2 w Głogowie i to ona otrzymała 
tytuł mistrza ortografii. Szkoły 
ponadgimnazjalne - Marek Borecki 
- I LO w Głogowie.
Student: Karolina Torba - PWSZ 
w Głogowie, Rodzic: Marta Sta-
chowiak - SP 10.
Mistrzem Kaligrafii została Lucyna 
Guzek z SP 10. 
Autorami Głogowskiej Ścieżki 
Ortograficznej są Magdalena Ho-
łub - Gim. 2, Jakub Rawski - SP 3, dr 
Alicja Ostrowska - Gim. 1 i PWSZ, 
Wojciech Janisio – ZSE. 
Fundatorzy nagród - piór/długopi-
sów - to: Starosta Głogowski, Pre-
zydent Miasta Głogowa, nagrody 
książkowe Centrum Kształcenia 
Windsor, natomiast unikatowy 
komplet do doskonalenia sztuki 
kaligrafii grupa PEN z Głogowa
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Zawodowa w Głogowie

Dni Głogowa

Przecinek największym problemem

Wiktor najlepszy z ortografii

Dla chętnych publikujemy 
pełny tekst dyktanda.

Pejzaże przedwrześniowych wyborów. Czas znienacka, na przekór 
marzeniom, zaskakuje nas wtenczas, gdy wybór jest niewyobra-
żalnie bujny. Płynie bezszelestnie. Przysparza nam wielu stresów. 
Otwiera drzwi do melancholii, kojarzy się z iskrzącą tylko przez 
chwilę zorzą, która z pewnością zniknie w przestworzach. Zastąpi 
ją, znienacka przyszedłszy, huragan, plucha bądź mżawka w dżdży-
sty poranek. Gdy idę na przełaj, chociażby wzdłuż alei Wolności, 
zastanawiam się szczególnie, przerzucam pomysłami, czy zostać 
tęższym architektem, czy nie najbrzydszym wynalazcą. Zbyt późno 
ułożyłem sobie i sporządziłem plan sytuacji, dlatego kopnąłem ze 
złością pojedynczą płytkę, która leżała nie na miejscu, na podwórzu 
(,) naprzeciwko garażu. Chybiłem, zadrżałem, zmrużyłem oczy, 
czując ból, który tak mnie zaabsorbował, że uznałem, iż było to 
nierozważne. Przydałoby się użyć bandaż. Niecodziennie i rzadko 
tamtędy przechodzę - wzdłuż krzyżówki, obok której urządzili 
wspólny ogród, na którym widać było nieurodzaj, w kształcie rombu. 
Postawili tam niedawno ołtarz z okazji imprezy charytatywnej, na 
której zbierano jałmużnę. Na co dzień wolę przyglądać się blond 
dziewczynom z dwuipółletniej szkoły imienia Józefa Piłsudskiego, 
z którymi już się zżyłem. Zastanawiam się poważnie nad zapisaniem 
do oddziału 
w klasie mundurowej, pod zwierzchnictwem dowództwa służb 
mundurowych. Odnieść zwycięstwo wszech czasów to na pewno 
marzenie każdego chłopaka, jeśli opiewają je mass media. 
Wspaniałe żółte naszywki na kołnierzu munduru, skuwka na czapce, 

a co dopiero bandaż na skroni, czy inwalidzki wózek na kółkach 
dla rannego, dodają urody każdemu chłopakowi, który próbuje 
szukać konsekwentnie narzeczonej. Napisaliby o nim przede 
wszystkim, że nie jest haniebnym tchórzem ani rozbójnikiem, tylko 
zwycięzcą. Ponieważ lubię zwierzęta: (-) przepiórki, łabędzie, 
żółwie, różne gatunki żmii, konie w uprzęży, a ponadto chrząszcze 
brzmiące w trzcinie, czy psie hybrydy, zapiszę się może jednak 
do technikum weterynaryjnego. Po długoterminowej wycieczce 
do Sztokholmu zastanawiam się, czy nie będzie lżej zostać 
hydraulikiem lub montażystą. Może to być jednak niedorzeczny 
pomysł, który zamiast przynieść korzyści, pokrzyżuje moje 
zamiary, zburzy plany, a w zamian wprowadzi chaos. Po prostu 
ówczesna moda nie od razu musi prowadzić do zapotrzebowania 
na te zawody dzisiaj. Lepiej zatem zostać chyba kucharzem, który 
potrafi usmażyć dobry, przyprószony pieprzem, kotlet – idealny do 
spożycia dla prawdziwych smakoszy, żądających wyidealizowanych 
smaków. Moja nie najinteligentniejsza koleżanka, która wciągnęła 
mnie kiedyś do klubu strzeleckiego, zażądała nawet od swoich 
rodziców hipnozy, ale ja wolę prostsze sposoby i używam rozumu 
w podejmowaniu życiowych decyzji, nie opierając się tylko na 
odczuciach. Wiem jednak, że czyhają gdzieś obok niedostrzeżone 
przez mnie niebezpieczeństwa. Nie chce być hipokrytą i nie 
twierdzę zdecydowanie, że moja koleżanka nie ma racji, ale to 
może prowadzić z powrotem do wszczęcia dyskusji na temat, 
który zawód jest najważniejszy. Ta wymiana zdań mogłaby nas 
naprawdę rozżarzyć do białości.
A tak w ogóle wybieranie zawodu to trudny orzech do zgryzienia 
i można by dyskutować o tym jeszcze długo, ale już dość tej 
ortograficznej frazeologii.

Dwa domy dziecka 
o charakterze 
rodzinnym powstaną 
w Głogowie. Mieszkać 
w nich będzie po 14 
wychowanków. Dom 
przy ul. Lipowej 
zostanie zlikwidowany. 

W Starostwie Powiatowym 
w Głogowie złożone zostały 
wnioski na rozbiórkę obiektów 
znajdujących się na terenach 
przeznaczonych  na  nowe 
domy dziecka przy ul. Fol-
warcznej i Spadzistej. Wniosek 
o  dofinansowanie  budowy 
przekazano do Urzędu Mar-
szałkowskiego. Czeka na roz-
strzygniecie naboru w ramach 
programu, z którego można 
otrzymać dofinansowanie do 
85% wartości zadania. Budowa 
domów dziecka, wyposażenie 
i rozbiórka istniejących obiek-
tów to koszt około 2.600 tys. zł. 
W każdym nowym domu dziec-
ka o charakterze rodzinnym 
zamieszka 14 wychowanków, 
plus opiekunowie. 
- Od początku kadencji naszą 
intencją jest likwidacja domu 
dziecka przy ulicy Lipowej 
i  budowa  domów  dziecka 

o  charakterze  rodzinny-
m,w których zamieszka po 14 
wychowanków–mówi Woj-
ciech Borecki, Wicestarosta 
Powiatu Głogowskiego. - Taka 
forma 14 miejscowych domów 
dziecka  sprawdza  nam  się 
bardzo dobrze pod względem 
wychowawczym, opiekuńczym 
i ekonomicznym. 
W nowych domach o charak-
terze rodzinnym zamieszkają 
wychowankowie  z  Domu 
Dziecka  przy  ul.  Lipowej. 
Po przeprowadzce dzieci do 
nowego domu budynek przy ul. 
Lipowej zostanie wystawiony 
na sprzedaż. 
Dom dziecka o charakterze 
rodzinnym już od kilku lat 
funkcjonuje w Głogowie przy 
ul. Generała Maczka. Wzor-
cowo prowadzona placówka 
znalazła uznanie nie  tylko 
w naszym powiecie. Przed-
stawiciele innych samorządów 
odwiedzających głogowską 
placówkę byli pozytywnie 
zaskoczeni. Podobał się  im 
budynek,  jego  umiejsco-
wienie, zagospodarowanie 
oraz zasady na jakich funk-
cjonuje.
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Powiat czeka na pieniądze unijne

Rusza budowa
domów dziecka
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Miedziowa  medyczna 
spółka  przygotowała 
się  na  przebadanie 

1000 osób. Tłok przy  stoiskach 
obsługiwanych  przez  personel 
MCZ był ogromny. Chętnych nie 
brakowało. 
18 czerwca 2017 roku w Lubinie 
na boiskach Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie Lubin odbył się 
turniej KGHM KIDS CUP. W roz-
grywkach wzięło udział 96 drużyn. 
Ponad 1200 małych piłkarzy to 
zawodnicy takich miast, jak Lubin, 
Legnica, Głogów, Jawor, Krzywa, 
Paszowice, Siedliska, Polkowice, 
Radwanice, Chojnów, Kochlice, 
Jaczów,  Kościelec,  Wilków, 
Przemków, Złotoryja, Chobienia, 
Prusice, Rudna i wielu innych. 

Oprócz piłkarskich zmagań na 
wszystkich boiskach Akademii 
były też strefy: aktywności, quizu 
i zdrowia. W tej ostatniej prym 
wiodło odegrało Miedziowe Cen-
trum Zdrowia S.A. – Jesteśmy tu 
po to, by promować sport i zdrowie. 
Pod tym hasłem będziemy brać 
udział we wszystkich imprezach na 
naszym terenie. Przygotowaliśmy 
pakiet badań dla dzieci i dla doro-
słych. promujemy profilaktykę. 
Jesteśmy dziś przygotowani do 
obsługi ponad 1200 osób. Jeżeli 
tylko uczestnicy zechcą skorzystać, 
to jest nas tutaj prawie 10 osób. Są 
rehabilitanci, specjaliści badający 
tkankę tłuszczową, ciśnienie krwi, 
poziom cukru czy pojemność płuc 
na spirometrach. Wspierają nas 

Interferie, Lubinpex oraz jednostka 
zdrowia z Polkowic – mówił Wal-
demar Sułek, wiceprezes zarządu 
ds. finansowych MCZ S.A. 
Najmłodsi mogli zbadać również 
swoje stopy. Taka kontrola pozwala 
na dobranie odpowiedniego obu-
wia, co dla młodych piłkarzy jest 
najistotniejsze. Wagę medycznych 
kontroli i profilaktycznych badań 
podkreślała prezes OZPN Legnica, 
Maria Kajdan. - Zawsze każdemu 
takiemu wydarzeniu staramy się 
nadawać szerszy charakter. Tu 
mamy strefy zdrowia, aktywności 
i quiz. Za udział w zmaganiach 
w  tych  strefach,  jak  badanie 
w  strefie  zdrowia,  odpowiedź 
na  pytania w  strefie  quiz  czy 
ćwiczenia w strefie aktywności 
dzieci zbierają punkty. Profilak-
tyka to bardzo ważne zagadnienie 
zwłaszcza u sportowców dlatego 
zachęcamy wszystkich, by poddali 
się badaniom. Podczas imprezy 
przewidujemy też losowanie na-
gród od naszych parterów. Mamy 
między innymi zaproszenia dla 
drużyn  na  bezpłatne  badania 
dla sportowców. Dla rodziców 
mamy do wylosowania weekend 
z dzieckiem w jednym z ośrodków 
Interferii. Od Zagłębia Lubin ma-

my zaproszenia na staże trenerskie. 
Jako związek będziemy losować 
sprzęt sportowy – mówiła Maria 
Kajdan, prezes OZPN Legnica. 
Badaniom poddawano się niezależ-
nie do wieku. - Zrobiłam wszystkie 
kontrole jakie są tu możliwe. Moje 
wyniki wydają się w porządku, ale 
mój mąż ma za wysokie ciśnienie 
i wcześniej o tym nie wiedział. 
Teraz na pewno pójdzie do lekarza. 
To bardzo dobry sposób na wstępne 
badania. Mój syn gra tu ze swoimi 
kolegami i pójdą na badania w gru-
pie. Cieszę się, ze cała rodzina ma 
taką okazję- mówiła pani Grażyna 
z Rudnej. - Nigdy nie mam czasu 
żeby wybrać się na takie badania 
diagnozujące stan zdrowia, a tutaj 
mam wszystko za jednym zama-
chem. Cukier w normie, ciśnienie 
też.  Spirometria wykazuje,  że 
pojemność płuc też mam w normie. 
Będę spała teraz trochę spokojniej 
– dodawała mieszkanka Lubina. 
Warto wspomnieć, że Miedziowe 
Centrum  Zdrowia  kontynuuje 
cykl bezpłatnych badań w całym 
Zagłębiu Miedziowym. Biały per-
sonel MCZ zawitał już do takich 
miejscowości jak np. Grębocice, 
Ścinawa, Rudna, Chobienia, Sie-
dlce, Raszówka czy Osiek.

Jesteśmy tu po to, by promować sport i zdrowie

MCZ i promocja zdrowia
na KGHM Kids Cup

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. wzięło udział w KGHM Kids Cup, czyli turnieju piłki nożnej 
dla dzieci organizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej Legnica we współpracy 
z KGHM Zagłębie Lubin, ogromnym wsparciu miedziowej spółki, Fundacji KGHM i firm z grupy 
kapitałowej. 18 czerwca MCZ S.A. w swoich namiotach poddawał bezpłatnym badaniom 
profilaktycznym dzieci i dorosłych.

promocja zdrowia
r e k l a m a
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Niedawno gościem cyklicznego 
spotkania  „Fotostopem  przez 
świat”  był  znany  dziennikarz 
Jakub Porada. Pasjonat niezwy-
kłych  podróży,  na  które  stać 
każdego z nas. Propaguje tanie 
zwiedzanie Europy i nie tylko. 
Twierdzi, że nie jesteśmy w stanie 
zobaczyć wszystkiego, ale dzięki 
krótkim wypadom możemy poznać 
mnóstwo ciekawych miejsc za 
niewielkie pieniądze. Podróże 
kształcą, poprawiają pogodę ducha, 
uwrażliwiają, pozwalają uczyć 
się obcego języka, więc wydany 
pieniądz nie jest wyrzucony w bło-
to. Kilka słów wypowiedzianych 
nawet niepoprawnie zjednuje nam 
mieszkańców kraju, w którym 

jesteśmy. Gdyby Wietnamczyk 
zapytał „czepraszam gdzie jest 
dworca?”, zyskałby naszą sympa-
tię bardziej niż gdyby zapytał po 
angielsku. Nasz gość jeszcze kilka 
lat temu nie wierzył, że można 
podróżować co tydzień, teraz na-
mawia do tego Polaków w swoich 
programach telewizyjnych i kilku 
napisanych  książkach.  Wciąż 
wydaje nam się, że samolot jest 
najdroższym środkiem transportu. 
Nasz gość przyleciał z Warszawy 
do Wrocławia  za 9  zł. Dalsza 
podróż pociągiem do Głogowa 
była 2 razy droższa. Na spotkaniu 
zachęcał wszystkich by spróbowali 
wybrać się w taką tanią podróż. 
Co za tym przemawia? Europa nie 
jest taka droga jak nam się wydaje 
i oferuje wiele atrakcji. Lepiej spa-
kować plecak i ruszyć w nieznane 
zamiast zastanawiać się co z sobą 
zrobić w wolny weekend. 
Jak twierdzi Jakub Porada, każda 
podróż może być atrakcyjna, nawet 
ta do Wrocławia czy Poznania. 
Trzeba tylko umieć patrzeć. Bę-
dąc w Głogowie w ciągu kilku 
godzin odwiedził najciekawsze 
miejsca i zjadł tani, smaczny obiad 
na  Starówce. Każdą wyprawę 
wykorzystuje na maksa. Według 

niego najtrudniej przekonać do 
ruszenia  się  z domu osoby po 
trzydziestce, natomiast seniorzy 
z trzeciego wieku są niezwykle 
chłonni takich wrażeń. Poprzez 
podróżowanie odzyskują radość 
życia, która w pewnym momencie 
u każdego z nas drastycznie spa-
da. Z podróżowaniem jest tak jak 
z uprawianiem sportu, po pewnym 
czasie człowiek się uzależnia i nie 
sposób bez tego żyć.
Nasz  gość  udzielił  kilka  kon-
kretnych „porad”. Polecił kupno 
odpowiedniego  plecaka  bez 
usztywnienia. Jest lżejszy, więcej 
się w nim zmieści, a rzeczy należy 
rolować, wtedy zapakujemy ich 

więcej i nie pogniotą się. Sam ku-
puje bilety nie droższe niż 150 zł. 
w obie strony. Odradza korzystanie 
z usług pośredników, bo to zawsze 
podnosi cenę. Najlepiej zapisać 
się na newslettery z promocjami, 
sprawdzać oferty, a później wejść 
na stronę tanich linii i kupić bilet 
bez prowizji. Najkorzystniej podró-
żować w towarzystwie, jest raźniej 
i taniej w hotelach, bo za pokój 
dwuosobowy płaci się mniej niż za 
jedynkę. Poleca hostele, które znaj-
duje na Booking.com lub Trivago.
pl i wybiera te noclegi, które może 
bezpłatnie anulować. Nieraz bywa 
tak, że trzeba nocować na lotnisku, 
a tam fotele przedzielone są pod-

łokietnikami i nie ma możliwości 
położenia się. Ale można sprawdzić 
na Sleepinginairports.net czy na 
danym lotnisku można znaleźć 
miejsca przyjazne dla podróżnych.
Najlepszy wiek  do  podróżowa-
nia? Każdy. Bo można wybrać 
miejsca  odpowiednie  zarówno 
dla osiemnastolatka jak i emeryta 
w sile wieku. Przygodę podróżniczą 
można rozpocząć w każdej chwili. 
Sposób zaproponowany przez Jakuba 
Poradę ma wiele plusów. Wypad 
jest tani, niezbyt daleki, krótki, nie 
wymaga szczególnych przygotowań 
i doświadczeń. Na początek najlepiej 
wybrać jednodniowy wypad bez 

noclegu. Dla nabrania odwagi można 
polecieć tylko na lotnisko i po kilku 
godzinach wrócić do kraju. Pozwoli 
to na oswojenie się z warunkami 
i zwykłymi procedurami  towa-
rzyszącymi podróżnym podczas 
odprawy. Jeżeli kupimy tani bilet, 
możemy to potraktować jako swego 
rodzaju lekcję, która będzie wstępem 
do fascynującej przygody. Porty 
lotnicze same w sobie są ciekawe, 
bo każdy jest inny. Kolejny krok 
będzie na pewno łatwiejszy i tak 
w ciągu wakacji możemy poznać 
wiele europejskich miast. Proponuję 
spróbować już w te wakacje.

 �Tekst i foto Grażyna Sroczyńska

Wakacje tuż, tuż
Biura podróży kuszą magicznymi ofertami, a portfel niezbyt zasobny. Co począć?
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Z tej okazji, Głogów odwie-
dził pociąg retro. Podobnie 
jak 10 lat temu.

W 2007 roku obchodziliśmy ważny 
jubileusz związany ze 150. rocz-
nicą uruchomienia linii kolejowej 
Głogów – Leszno. By uświetnić 
ten jubileusz, Towarzystwo Ziemi 
Głogowskiej wraz z nieistniejącym 
już dziś Leszczyńskim Stowa-
rzyszeniem Sympatyków Kolei, 
zorganizowały uroczysty przejazd 
tą trasą zabytkowego parowozu 
z historycznymi wagonami. Skład 
pochodził z początku 1929 roku.
Po dekadzie, niejako w przededniu 
160. rocznicy tej trasy, głogowia-
nie mogli ponownie udać się na 
przejażdżkę zabytkowym składem 
kolejowym...
Pod koniec grudnia 1857 roku 
w  drogę  wyruszył  pierwszy 
pociąg.  Wówczas  z  Leszna, 
przez Wschowę, skład dojechał 
do Grodźca Małego. Dopiero po 
kilku miesiącach, gdy wybudo-
wano mosty kolejowe na Odrze 
i Starej Odrze, pociąg wjechał do 
Głogowa. Komitet budowy linii 
Głogów – Leszno (Glogau-Lissauer 
Zweigbahn – Głogowsko-Lesz-

czyńska Kolej Boczna) powołano 
już w 1844 roku. Koncesję na 
budowę infrastruktury kolejowej 
dopiero w 1853 roku otrzymała 
spółka  Oberschlesische  Bahn 
(Kolej Górnośląska). Pozwoliło to 
na rozpoczęcie w Lesznie tej dużej 
inwestycji a jednocześnie, obok 
linii do Głogowa, prowadzono 
też prace na innych kierunkach: 
do Poznania i Wrocławia.
Pierwszy etap trasy do Głogowa 
zakończono 30 grudnia 1857 roku, 
uruchamiając ruch kolejowy do 
Grodźca Małego. Drugi etap robót 
zamknięto 18 maja 1858 roku, 
po wybudowaniu dwóch mostów 
na Odrze (190 metrów długości) 
i  Starej  Odrze  (454  metrów 
długości) oraz zakończeniu prac 
przy przebudowie fortyfikacji na 
Wyspie Odrzańskiej.
Na  linii kolejowej,  liczącej 45 
km.  wybudowano  wówczas 
stacje w Lasocicach, Wschowie, 
Nowych Drzewcach (nazwane jako 
Stare Drzewce) oraz Głogówku. 
W okresie późniejszym ulokowano 
kolejną stację w centrum kom-
pleksu leśnego Glogauer Stadtforst 
(Głogowski Las Miejski) na północ 

od Głogówka. Uruchomienie zaś 
odgałęzienia do Kolska w Grodźcu 
Małym spowodowało wybudo-
wanie  dworca  w  tej  ostatniej 
miejscowości.
Wraz z zakończeniem I wojny 
światowej (w 1918 roku)  trasa 
kolejowa  pomiędzy Wschową 
a Lasocicami stała się przejściem 
granicznym  pomiędzy  Polską 
a Niemcami, wymienione stacje 
natomiast  punktami  odprawy 
granicznej. 
Co ciekawe, w okresie kwiecień-
-czerwiec 1919 roku, linią z Gło-
gowa do Leszna przejechało kilka 
transportów żołnierzy z oddziałów 
gen. Hallera udających się z Francji 
do odradzającej się Polski.
Dziesięć  lat  temu, w  związku 
z  przypadającym  wówczas 
150-leciem tej trasy, w organizację 
obchodów, włączyły się władze 
samorządowe z Głogowa, Leszna 
i Wschowy. Przedsięwzięcie nie 
byłoby możliwe, gdyby nie oso-
biste zaangażowanie kilk u osób, 
m.in. ówczesnego radnego Rady 
Miejskiej w Głogowie – Karola 
Szczepaniaka,  który wziął  na 
siebie m.in. ciężar pozyskiwania 
sponsorów. Niemałą rolę odegrali 
też członkowie Leszczyńskiego 
Stowarzyszenia  Sympatyków 
Kolei,  którzy  organizacyjnie 
dopięli całe przedsięwzięcie. Oczy-
wiście nie można tutaj zapomnieć 
o pracownikach poszczególnych 
spółek kolejowych, dzięki którym 
przejazd stał się możliwy.
Ówczesny prezes Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej a dziś prezy-
dent Głogowa Rafael Rokaszewicz, 
tak podsumował uruchomienie 
linii kolejowej w połowie XIX wie-
ku: – Uruchomienie trasy łączącej 
Głogów z Wielkopolską, było dla 
miasta ważnym wydarzeniem. 
Otworzyły  się wówczas  nowe 
możliwości współpracy. W tam-
tych czasach kolej miała ogromne 
znaczenie. W związku z tym, wraz 
z Leszczyńskim Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Kolei, postanowiliśmy 
tę rocznicę uczcić. 
Natomiast Marek Ciesielski – ko-
lejarz oraz działacz Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej tak wspomi-
na kolejowe wydarzenia sprzed 
dekady: Fakt, że jedna z dwóch 
lokomotywowni PKP, która po-
siada jeszcze parowe lokomotywy 
znajduje się tak blisko naszego 

miasta, umożliwił nam wtedy 
przejazd po linii kolejowej, która 
została uruchomiona dokładnie 
półtora wieku wcześniej. Główną 
atrakcją dnia był oczywiście leciwy 
pociąg prowadzony lokomotywą 
Ok 22-31z 1929  roku, którym 
mogli się w drodze powrotnej 
przejechać także głogowianie, ale 
oczywiście to nie było wszystko. 
Na peronie głogowskiego dworca 
pociąg przywitała dęta hutnicza 
orkiestra. Po drodze, we Wschowie 
częstowano nas grochówką i kieł-
baskami, jednym słowem sporo się 
działo. Niestety grudniowa aura nie 
dopisała, było dość zimno i padał 
deszcz, ale po latach pamięta się 
tylko wspaniałą atmosferę i to, że 
się wszystko dobrze udało.
Uroczystości w 2007 roku spotkały 
się z ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców ziemi głogowskiej, 
którzy licznie przybyli na dworzec 
kolejowy w Głogowie, witając 
pociąg  przybyły  z Leszna,  no 
a znaczna ich część, udała się koleją 
do tego wielkopolskiego miasta. 
Stamtąd powrót do Głogowa był 
możliwy dzięki specjalnie pod-
stawionym autobusom. Pociąg 
na trasie witany był w Głogowie 
przez wspomnianą już Orkiestrę 
Zakładową Huty Miedzi Głogów. 
Uczennice ówczesnego IV Liceum 
Ogólnokształcącego, przebrane 
w stroje dam z XIX w. częstowały 
natomiast głogowian pierniczka-
mi  i  ciasteczkami w kształcie 
lokomotywy. Z kolei na dworcu 
kolejowym TZG zorganizowa-
ło  okolicznościową  wystawę 
w kształtce słupa ogłoszeniowego, 
która zresztą funkcjonuje do dziś.
Podobnie z wielką pompą pociąg 
witany był również we Wschowie 
i Lesznie. W obu miastach nie 
obyło się bez witających orkiestr 
oraz szeregu kolejowych atrakcji 
związanych z jubileuszem.
Niejako więc, przy okazji tego-
rocznej 160. rocznicy tej trasy, 
Turystyka Kolejowa – Turkol.pl, 
przy współpracy Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej, w celu przy-
pomnienia mieszkańcom miejsco-
wości znajdujących się na tej trasie, 
zorganizowała okolicznościowy 
przejazd zabytkowym składem 
z Wolsztyna. Tym razem uczest-
nicy wyprawy, po wykupieniu 
biletów, mieli okazję przejechać 
się pociągiem retro „Leszczyna” 

zarówno do Leszna jak i z powro-
tem. Sam wjazd pociągu na jeden 
z głogowskich peronów, odbył się 
już bez takich atrakcji jak 10 lat 
temu, ale i tak frekwencja wśród 
mieszkańców naszego miasta do-
pisała. Pokazuje to, że popularność 
zabytkowych składów kolejowych 
rośnie, głównie wśród najmłod-
szych fanów pociągów.
Niejako przy okazji, warto również 
dodać, że we wrześniu ubiegłego 
roku, minęło 170 lat, odkąd do 
Głogowa  przyjechał  pierwszy 
pociąg w dziejach. W 1846 roku 
zawitał pociąg, który wyruszył 
do miejscowości Janki Żagańskie. 
Również z okazji tej rocznicy, To-
warzystwo Ziemi Głogowskiej 

wraz z Turystyką Kolejową Turkol.
pl  zorganizowały w ubiegłym 
roku szereg imprez, związanych 
z koleją, gdzie główną atrakcją 
był  pociąg  retro  „Kasztelan”, 
prowadzony parowozem O149, 
czyli takim samym, jakie do końca 
eksploatacji parowozów w Żaganiu 
przyjeżdżały do Głogowa z plano-
wymi pociągami. 
Wypełniony po brzegi pasażera-
mi, zabytkowy skład z parowo-
zowni PKP Cargo w Wolsztynie, 
przejechał  trasę z Głogowa do 
Żagania i z powrotem, wzbudza-
jąc niemałą sensację na kolejnych 
stacjach znajdujących się na trasie 
przejazdu.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Pod koniec grudnia 1857 roku w drogę wyruszył pierwszy pociąg.

Linia Leszno-Głogów ma 160 lat

Dekadę temu, w ramach 150-lecia trasy, zabytkowy 
skład z 1929 roku wjeżdża z Leszna do Głogowa (Fot. 
R.Rokaszewicz)

Pociąg z Leszna wita Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi 
Głogów (Fot. R.Rokaszewicz)

Tłumy głogowian witające pociąg retro (Fot. R.Rokaszewicz)

Kolejowy skład odjeżdża w kierunku Leszna (Fot. 
R.Rokaszewicz)
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Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Na najbliższej sesji radnym 
Rady Miasta Głogowa 
przedstawiony zostanie 
projekt uchwały dotyczący 
szczepień dla osób po 65 
roku życia. Realizacja 
programu od września. 

Na najbliższej sesji absolutoryjnej pod 
obrady radzie przedstawiony zostanie 
między innymi projekt uchwały doty-
czący przyjęcia gminnego programu po-
lityki zdrowotnej w zakresie szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie osób 
powyżej 65 roku życia zamieszkałych 
w Gminie Miejskiej Głogów na lata 

2017-2020.
W uzasadnieniu niniejszego projektu 
podaje się iż ”Szczepienia osób powyżej 
65 roku życia przeciwko grypie przyczy-
niają się do obniżenia liczby zachorowań 
na grypę i jej późniejszych powikłań. 
Projekt programu pod nazwą Program 
Polityki Zdrowotnej w zakresie szcze-
pień profilaktycznych przeciwko grypie 
osób powyżej 65 roku życia zamiesz-
kałych w Gminie Miejskiej Głogów 
na lata 2017-2020 będzie realizowany 
od miesiąca września 2017r. Zgodnie 
z art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych Gmina Miejska 

Głogów wystąpiła o zaopiniowanie 
projektu programu szczepień przeciwko 
grypie do Agencji Oceny Technologii 
Medycznych.”
Informacja o profilaktycznym szczepie-
niu p/grypie wywołała zainteresowanie 
wśród starszych mieszkańców naszego 
miasta. 
- Uważam, że to bardzo dobry pomysł. 
Ludzie starsi to jak dzieci wymagają 
szczególnej opieki. Grypa to dla nas 
ciężka choroba. Najgorsze są powikłania 
- – mówi Zofia Krużyńska,69-letnia 
głogowianka.
 - Dzieci o mnie dbają. Córka pilnuje 
terminu szczepień. Płacę za nie. Wia-

domo emerytura cieniutka, ale zdrowie 
jest ważne, jakoś sobie radzę – mówi 
Roman Wiśniewski z Głogowa.
- Kilka lat temu przechodziłam ciężko 
grypę, bardzo długo nie mogłam dojść 
do siebie – mówi Zenona Raszke. - Od 
tamtej pory każdego roku przyjmuję 
szczepionkę.
W projekcie programu zakłada się, ze 
szczepienia przeciw grypie nie będą 
finansowane ze środków Ministerstwa 
Zdrowia, w całości środki pochodzić bę-
dą z budżetu Gminy Miejskiej Głogów. 
W 2016 roku w Głogowie mieszkało 
12.580 osób w wieku 65 lat. Z tego: 7252 
stanowią kobiety a 5328 mężczyźni. 

Radni podejmą uchwałę o szczepieniach profilaktyczny 

Darmowe szczepienia przeciw grypie 
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Działkowy, uczniowie 
Technikum nr 6 oraz 
szkoły ASLAN wspólnie 
zadbali o zielone tereny 
na osiedlu Piastów 
Śląskich. Posadzili 
wspólnie 40 drzew.

Wzdłuż ulicy Henryka Głogow-
skiego 23 przedstawicieli ogro-
dów działkowych , uczniowie 

Technikum nr 6 i szkoły ASLAN 
posadzili drzewa. To jest taka 
pierwsza inicjatywa lokalna, ale 
nie ostatnia, tak zapowiadają ini-
cjatorzy tej akcji. Swoje drzewko 
posadził także Rafael Rokasze-
wicz, Prezydent Miasta Głogowa.
- To bardzo ładny gest – mówi 
Genowefa Kowalska z osiedla 
Piastów Śląskich. – Nasze osiedle 
nie jest enklawą zieleni. Za kilka 

lat, gdy te drzewa urosną będzie 
ładniej. Liście drzew działają jak 
filtry. Ogranicza zapylenie na 
naszym osiedlu.
Rośliny, drzewa , ograniczają 
zapylenie  w  mieście  nawet 
o 75%. Okazuje się,  także,  iż 
drzewa pomagają w budowaniu 
relacji międzyludzkich. Wspólne 
sadzenie drzew jest dobrą formą 
integracji.

W Potoczku na działce 
należącej do ANR 
powstaję Centrum 
Rehabilitacji, Sportu, 
Rekreacji i Edukacji 
Ekologicznej „Feniks”. 
Agencja odstąpiła od 
wyegzekwowania kary za 
niedotrzymanie terminu 
zagospodarowania 
terenu.

ANR w 2006 roku, przekazała 
nieodpłatnie Gminie  Jerzma-

nowa nieruchomości położone 
w miejscowości Potoczek. Na 
zagospodarowanie terenów Agen-
cja wyznaczyła kilka lat. Termin 
upłynął a działki przeznaczone na 
Gminne Centrum Rekreacji, Re-
habilitacji i Sportu nie są w pełni 
zagospodarowane. W ubiegłym 
roku Agencja Nieruchomości 
Rolnych przeprowadziła kontro-
lę sposobu zagospodarowania 
przekazanych gminie terenów. 
Po kontroli, w związku z niewy-
wiązaniem się w terminie z usta-

lonymi zasadami nieodpłatnego 
przekazania terenów, Agencja 
w piśmie skierowanym do UG 
zażądała od samorządu 534 tys. 
zł. Ponad pół roku trwały starania 
Wójta Gminy Lesława Golby o to, 
aby Agencja odstąpiła od zapłaty 
za działki w Potoczku. 
- Wyszliśmy z całej tej sprawy 
jako Gmina obronną ręką bez 
uszczerbku na finansach gminy – 
mówi Lesław Golba, Wójt Gminy 
Jerzmanowa. - Uważam za dużą 
wartość dodaną ostatnią dobrą 

współpracę z właścicielami dzia-
łek, tzn. Stowarzyszeniem „Dom 
w Głogowie” i Stowarzyszeniem 
„Wzgórza Dalkowskie” w kwestii 
zagospodarowania i urządzenia 
całego terenu. Możemy się dzisiaj 
wspólnie z nimi chwalić tym te-
renem dając jako przykład dobrej 
współpracy oraz przemyślanego 
i ciekawego zagospodarowania 
terenu po byłym PGR - dodaje 
Lesław Golba.

Lewica w tym 
miesiącu rozda 
bezpłatnie Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Akcja prowadzona jest 
pod hasłem „Zapoznaj 
się z Konstytucją 
zanim ją zmienisz”.

W tym roku obchodzimy roczni-
cę 20-lecia uchwalenia i wejścia 
w życie Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prace nad nią 
trwały od 1992 r. i zakończyły się 
kompromisem wszystkich środo-
wisk politycznych. Tekst nowej 
ustawy zasadniczej obowiązuje od 
17 października 1997 r. W związ-

ku  z  dyskusjami 
dotyczącymi zmiany 
ustawy  zasadniczej 
lewica  postanowiła 
rozdać Konstytucję RP 
mieszkańcom miasta.
- Aby prowadzić dysku-
sję na temat konstytucji 
trzeba ją znać, dlatego 
SLD będzie rozdawać 
książeczkę z jej tekstem. 
SLD w Głogowie prowa-

dzić będzie taką akcję pod 
hasłem ,,Poznaj swoją Konstytucję 
zanim ja zmienisz” i rozpocznie ją 
miesiącu czerwcu. – mówi Piotr 
Ledwoń.
Wojciech Borecki, Przewodni-
czący struktur powiatowych SLD 
w Głogowie zapewnia, że wszyscy 
członkowie lewicy angażują się 
w tę akcję. 
- W naszych strukturach jest pięć 
kół – mówi Wojciech Borecki. 
Przewodniczący  struktur  po-
wiatowych SLD w Głogowie. – 
Członkowie osiedlowych kół będą 
rozdawać książeczki z tekstem 
Konstytucji wszystkim spotkanym 
na ulicy, na targu czy w galerii.

Do 31 lipca można składać 
wnioski o przyznanie stypen-
dium naukowego Wójta Gminy 
Żukowice. Ubiegać się o nie mogą 
najzdolniejsi uczniowie.
Uczyć się warto , nie tylko w celu 
poszerzenia swoich horyzontów 
ale  i  dla  apanaży,  które można 
otrzymać. Wójt Gminy Żukowice 
postanowił  nagrodzić  uczniów, 
którzy osiągają najlepsze wyniki 
w  nauce. Umocowanie  do  tego 
dali mu radni podejmując uchwałę 
w sprawie przyznania stypendiów za 
wyniki w nauce dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

- Stypendium przeznaczone jest 
dla najzdolniejszych uczniów 
i  stanowi  formę  nagrody  za 
pracowitość, a także motywację 
do osiągania  jak najwyższych 
wyników w nauce. Wypłacane 
będzie  jednorazowo w formie 
gotówkowej  lub  na  rachunek 
bankowy – mówi Krzysztof Wo-
łoszyn, Wójt Gminy Żukowice.
Wnioski o przyznanie stypendium 
naukowego składają dyrektorzy 
szkół, wychowawcy klas, rodzice 
i opiekunowie prawni. Przyjmo-
wane będą w Urzędzie Gminy 
Żukowice do 31.07.2017 r.

Remont drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowo-
ści Kamiona już się rozpoczął. 
W czerwcu zadanie zostanie 
zakończone. Wartość inwesty-
cji nie przekracza 200 tys. zł.
Rozpoczęto  budowę  drogi 
w miejscowości Kamiona. Za-
danie obejmuje między innymi 
przebudowę  drogi  gminnej 
na odcinku o długości 426 m 
i szerokości 5m. 
- W ramach zadania zostanie 
wykonana  nawierzchnia 
z  betonu  asfaltowego wraz 
z obustronnym poszerzeniem 
jezdni o szerokości zmiennej 

w zależności od warunków 
terenowych oraz z poboczami 
z kruszywa łamanego – wyja-
śnia Krzysztof Wołoszyn, Wójt 
Gminy Żukowice.
Rowy  znajdujące  się  przy 
drodze zostaną oczyszczone 
i wyprofilowane. Melioracja 
zapobiegnie  ewentualnym 
podtopieniom gruntów przy 
dużych  opadach  deszczu. 
Remont drogi w miejscowości 
Kamiona wykonuje głogowska 
firma Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Drogowego. Wartość 
zadania , około 190 tys. zł.

 �Zdjęcie: UG Żukowice 

Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach, odzyskali 
utracone przez pokrzywdzonych 
mienie, które mogło zostać 
skradzione z terenu powiatu 
polkowickiego, lubińskiego 
i głogowskiego.
Policjanci odzyskali kilkanaście 
różnych  przedmiotów między 
innymi wózki dziecięce, maszy-
nę do szycia, narzędzia, rowerki 
dziecięce, laptopy, maszynę do 
pisania, buty, wiertarki. Wszystkie 
przedmioty czekają na właścicieli 
w polkowickiej komendzie.

- W związku z  tym,  jeśli ktoś 
rozpoznaje  na  zdjęciu  swoje 
skradzione  rzeczy,  prosimy 
o niezwłoczne zgłoszenie się 
do prowadzącego sprawę asp. 
Rafała Olszewskiego z Wydzia-
łu  Dochodzeniowo-Śledczy 
Komendy Powiatowej  Policji 
w Polkowicach - mówi asp. szt. 
Daria Solińska oficer prasowy 
KPP w Polkowicach.
KPP w Polkowicach mieści się przy 
ul. Legnicka 15. Można także kon-
taktować się telefonicznie dzwo-
niąc pod numer 76-846-33-54.

 �Zdjęcia: KPP w Głogowie

Skradzione przedmioty zostały odzyskane

Policja szuka
pokrzywdzonych

Inwestycja ułatwi życie 
mieszkańcom wioski

Gmina wybuduje

Wnioski przyjmowane będą do lipca

Stypendia naukowe
w Gminie Żukowice

Zapoznaj się z konstytucją
zanim ją zmienisz

SLD rozdaje
Konstytucję

Nie będzie kary dla Gminy Jerzmanowa

Centrum powstaje jak Feniks z popiołów

Posadzili drzewka na osiedlu Piastów Śląskich 

Estetyczniej przy ul. H. Głogowskiego 



12    21 czerwca 2017 r.  •  www.glogowextra.pl rozrywka

Wydawca: ProjektMedia Piotr Krażewski, NIP 692-124-10-03, REGON, 390991847, Redaktor Naczelny: Piotr Krażewski – redakcja@glogowextra.pl, tel: 603-535-338. Reklama: Justyna Pępkowska, justyna@projekt-

-media.pl, tel. 603 122 338; Projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Wieczorek. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Sosnowiec. Redakcja: ul. Modrzewiowa 12 a, 59-300 Lubin. Nakład 5 000 egz. Redakcja i wydawca nie 
odpowiadają za treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych i sponsorowanych. Przedruk lub inna forma publikacji tekstów zamieszczonych w GłogówExtra! wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego. Cytowanie fragmentów 

dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. 

Palo ...
w Krze-
mowej
Dolinie

jednost-
ka siły
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antylopa
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Baran 21.03-20.04
Pora  przymierzyć  się  do 
czegoś, co zaspokoi ambicje.
Stawiaj na spokój i nie dawaj 
się podpuszczać! Tendencja 
do dominacji może popsuć 
atmosferę w związku i być 
przeszkodą we współpracy. 
Pieniądze na razie oszczędzaj, 
bo wydatki zapowiadają się 
spore. Ostrożnie prowadź!

Byk 21.04-21.05
Gwiazdy obiecują sukcesy 
w pracy umysłowej i twórczej, 
więc nie trać czasu na rutyno-
we zajęcia, które niczego nie 
wnoszą, daj tylko pierwszeń-
stwo nowym planom. Twoje 
szare  komórki  są  w  super 
formie. Zielone światło na 
egzaminach. Szansa na speł-
nienie marzeń!

Bliźnięta 22.05-20.06
Sporo czasu poświęcisz spra-
wom materialnym. Dopisze ci 
szczęście, możesz liczyć na 
finansowe okazje, ale  także 
na sytuacje, które dadzą trochę 
do myślenia. Nów księżyca 
pomoże ci zainicjować jakiś 
nowy plan związany z domem, 
stanem posiadania. Szukaj 
nowych pasji i przyjemności. 
Otwórz się na świat, nie omijaj 
okazji do letnich rozrywek. 

Rak 21.06-22.07
W  sprawach  zawodowych 
spodziewaj się nowych moż-
liwości. Teraz bez problemu 
pokonasz konkurencję, spraw-
dzisz się. Wkrótce czeka cię 
spora satysfakcja- zadowo-
lenie z siebie potwierdzone 
również przez innych. Dobrze 
ułożą się sprawy partnerskie. 
Twoje notowania w rankingu 
atrakcyjności mocno wzro-
sną! Możesz liczyć na więcej 
miłości i radości.

Lew 23.07-22.08
Potrzebujesz  teraz spokoju. 
Zakończ ważne sprawy. Nie 
uciekaj przed byciem sam na 
sam ze sobą. Niewykluczone, 
że wpadnie ci do głowy kilka 
bardzo  cennych  refleksji, 
wniosków, które niedługo uda 
się wykorzystać. Nie zaśmie-
caj codzienności drobiazgami 
bez znaczenia, które  tylko 
zabierają czas. Szanuj go.

Panna 23.08-22.09
Twoja ocena sytuacji okaże 
się właściwa. To odpowiedni 
moment  na  podejmowanie 
decyzji. Większa aktywność 
przyniesie zawodowe sukcesy, 
skarbonka wyda miły dla ucha 
dźwięk. Możesz liczyć na po-
czucie spełnienia i przyjemnej 
stabilizacji. Dobry moment 
na modowe eksperymenty. 
Szansa na miłość!

Waga 23.09-23.10
Wykaż się większą umiejęt-
nością przewidywania. Nie 
działaj  impulsywnie, bądź 
ostrożny. W wydatkach wska-
zana oszczędność, wśród ludzi 
popłaci dyskrecja. W związ-
kach pora odkryć, że druga 
połowa ma nie  tylko zalety, 
lecz  także wady. Przed tobą 
decyzja uczuciowa. Związki 
po przejściach odnajdą drogę 
do zgody, dla samotnych ko-
lejna szansa...

Skorpion 24.10-21.11
Jest szansa na bardzo pomyśl-
ny obrót spraw. Projekty zawo-
dowe doczekają się realizacji, 
a  spotkanie, przed którym 
czujesz tremę, również oka-
że się sukcesem. Planowany 
wyjazd przyniesie korzyści. 
Niewykluczona  jest  także 
dalsza podróż. W finansach 
poprawa. Szansa na miłość!

Strzelec 22.11-21.12
Ciesz się spokojem. Korzy-
staj  z  drobnych  szans,  ale 
jednocześnie  niczego  nie 
przyspieszaj, nie wyrywaj się 
do przodu za wszelką cenę. To 
dla ciebie czas odpoczynku, 
ponownego  zbierania  sił, 
namysłu przed podjęciem na-
stępnych decyzji. Nie wydawaj 
pieniędzy a conto!. Inwestycje 
nie będą teraz zbyt udane. Za-
czekaj na  lepszą aurę, która 
nadejdzie w lipcu. 

Koziorożec 22.12-19.01
To dla ciebie etap życiowych 
porządków.  Szykują  się 
obiecujące  niespodzianki. 
Coś zaczniesz- nową pracę, 
nową miłość! Zmierysz się 
z sytuacjami, które wymagają 
podjęcia decyzji. Unikaj im-
pulsywnych zachowań i bądź 
ostrożnym kierowcą. 

Wodnik 20.01-18.02
Zanim wyjedziesz na zieloną 
trawkę,  twoja energia skon-
centruje się na pracy. Wzrasta 
twoja  zdolność  rozwiązy-
wania problemów w szybki 
i skuteczny sposób. Możesz 
oczekiwać szans- pracy, która 
obudzi uśpioną kreatywność, 
propozycji, która wyrwie cię 
z letargu i stworzy korzystne 
perspektywy. W sprawach 
sercowych ciekawsze wieści 
dopiero nadejdą. 

Ryby 19.02-20.03
Łączenie przyjemnego z poży-
tecznym jest teraz receptą na 
sukces. Pojawią się propozycje 
zawodowe, które przynieść 
ci może ktoś znajomy, otrzy-
masz też dowody życzliwego 
zainteresowania. W sferze 
finansowej poprawa. Podstawą 
lepszych zarobków okaże się 
dobry pomysł. 

Uczniowie technikum nr 6 
„Przyrodnicza” odwiedziliśmy 
dzieci z Przedszkola Niepublicz-
nego „Chatka Puchatka” w Gło-
gówku. W ramach programu 
„Baw się i ucz z Przyrodniczą” 
przeprowadzono zajęcia z edu-
kacji przyrodniczej.
To  był  wyjątkowy  dzień  dla 
uczniów  głogowskiej  szkoły 
i przedszkolaków. Pogoda dopisała 
więc wszyscy zajęli się ukwieca-
niem otoczenia przedszkola. Dzie-
ci przyniosły sadzonki krzewów 
i kwiatów, a także malin. To była 

świetna zabawa, która przyniosła 
korzyści wszystkim uczestnikom.

- Pod okiem uczennic Technikum 
Architektury Krajobrazu - Kai, 
Darii i Oli posadziły swoje ro-
ślinki, pamiętając, żeby każdej 
z nich zapewnić dawkę urodzaj-
nego podłoża – mówi Elżbieta 
Sawczak, Dyrektorka Technikum 
nr 6 w Głogowie. - Dzieci były 
bardzo zaangażowane w ukwie-
canie przedszkolnego podwórza. 
Dowiedziały się, jak pielęgnować 
roślinność i obiecały dbać o nią. 
Niedługo zajrzymy sprawdzić.

 �Zdjęcia: Technikum nr 6 
w Głogowie

Dzieci uczą się architektury krajobrazu

„Przyrodnicza” w przedszkolu horoskop


