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To miejsce na reklamę
kosztuje 85 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338
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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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zimny u
psa

Aleksan-
der

odmiana
jabłoni

intru-
ment w
kieszeni

krąg
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państwo
z Tygry-

sem

cukier
prosty

...
d’Italia,
wyścig
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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

Ruszyła modernizacja magistrali wodociągowej na osiedlu 
Piastów Śląskich Koszt szacowany jest na ok. 900 tys. zł.
PWiK rozpoczęło jedną z największych tegorocznych inwestycji na osiedlu Piastów Śl. Prace rozpoczęły się odłączeniem starego rurociągu na odcinku od ul. Wita Stwosza, poprzez ul. Zieloną, do drogi wjazdowej na tor motocrossowy. Na kilka godzin osiedle zostało odcięte od dostawy wody.Istniejąca magistrala wodociągowa została położona na przełomie lat 70-80. Po zmodernizowaniu sieci wyeliminowana zostanie jej awaryjność. PWiK inwestycję zamierzało rozpocząć za dwa lata. Przyspieszono jednak termin ze względu na planowane miejskie inwestycje. Na terenie po którym biegnie modernizowana magistrala wodociągowa powstanie ścieżka rowerowa.

PWiK modernizuje 
magistralę
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Najwięcej powodów 
do zadowolenia 
mają uczniowie I LO. 
W tej szkole wszyscy 
zdali maturę. Wyniki 
egzaminów podała 
Centralna Komisja 
Egzaminacyjna.

W I LO do egzaminu maturalnego 
przystąpiło 144 uczniów i wszyscy 
pozytywnie go zdali. W II LO do 
egzaminu przystąpiło 143 uczniów 
– 86% zdało. 82,1% zdawalność 
wyniosła w liceum w Zespole Szkól 
im. Jana Wyżykowskiego, w tech-

nikum jest troje gorzej bo na 102 
zdających 66,3% uzyskało wynik 
pozytywny. Uczniowie LO z Ze-
społu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi osiągnęli zdawalność na 
poziomie 56,3 %. W Zespole Szkół 
Samochodowych i Budowlanych 
30 uczniów podeszło do matury, 
zdało 64,3%. W Technikum nr 
6 było 15 maturzystów , zdało 
46,7%. Na 77 uczniów w Zespole 
Szkół Ekonomicznych egzamin 
maturalny zdało 65,3%. Zespół 
Szkół Politechnicznych osiągnął 
zdawalność na poziomie 64,6 %. 
Do matury w tym roku przystąpiło 

1002 uczniów. Maturzystów tego-
rocznych było 706 w tym 10 z LO 
dla dorosłych. Z lat poprzednich 
296 uczniów w tym 5 z LO dla 
dorosłych.
Jak co roku najwięcej problemu 
było z matematyką. Dobrze nato-
miast wypadł język polski. Sesja 
poprawkowa wyznaczona została 
na 22-25 sierpnia. W Polsce do 
matury przystąpiło 258.030 
uczniów. Maturę zdało 78,5% 
uczniów.

 �Zdjęcia: ANJA.
 � Starostwo Powiatowe Głogów

Elewacja wejścia do ratusza została pomalowana. Z upływem czasu jasny kolor elewacji 
został przybrudzony. Firma budowlana położyła na ścianie jasną warstwę farby. Prace nie 
trwały długo i nie powodowały zakłóceń w dotarciu petentów do urzędu. 
-Elewacja w jasnym kolorze bardzo ładnie wygląda. Nie wyobrażam sobie naszego 
Ratusza w innych barwach - mówi Katarzyna Szczeplińska. - Biały kolor szybciej się 
brudzi i trzeba częściej odświeżać. Uważam, że po odnowieniu jest super.

 �Zdjęcia: ANJA

Od kilku tygodni trwa 
budowa łącznika ulic 
Wojska Polskiego 
i Sikorskiego. Rozpoczęto 
już budowę ronda. 
Zamknięto część ul. 
Wojska Polskiego.

Zmiana organizacji ruchu przy ul. 
Wojska Polskiego i Sikorskiego 
potrwa kilka miesięcy. Zakres 
prac jest bowiem duży. Poza 
łącznikiem planowane jest także 
rondo. Kierowcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość. Jeszcze zdarza 
się, że zapominają o zmianie or-
ganizacji ruchu i zatrzymują się 
na znakach zakazu.
Docelowo inwestycja zakłada dwa 
ronda, jedno przy ul. Wojska Pol-

skiego a drugie przy ul. Sikorskiego. 
Budowa tego pierwszego już ruszy-
ła Z tego też powodu obowiązuję 
zmiana rozkładu jazdy autobusów 
linii 50 i 51. Inwestycja pochłonie 
około 10 mln zł. 
- Za duże utrudnienie to nie jest, 
zakaz obowiązuje od skrzyżo-

wania – mówi Zenon Chomczak. 
– Dobrze byłoby znaki zmiany 
organizacji ruchu ustawić na 
skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego. 
Jadący z tamtej strony do centrum 
miasta mogliby od razu skręcić 
w prawo lub lewo.

 �Zdjęcia: ANJA

W piątek wieczorem (30.06) kilka 
minut przed godziną 22 głogowskie 
służby otrzymały zgłoszenie 
o wypadku drogowym na drodze 
krajowej nr 12. Doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów osobowych. 
Ranna została jedna osoba.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 
granatowym autem jadąc drogą wojewódzką 
292 nie zatrzymał się na stopie i uderzył w bok 
prawidłowo jadącego Volkswagena. Siła uderzenia 
była ogromna. Volkswagen zatrzymał się kilka-
dziesiąt metrów dalej. Po dojeździe strażaków 
kierujący działaniami ratowniczymi ze względu na 
uszkodzenia pojazdów zadysponował na miejsce 
dodatkowo strażaków ochotników z Ruszowic.
O dużym szczęściu mogą mówić kierowcy obu 
aut. Kierująca czarnym autem trafiła do szpitala 
na obserwację, natomiast kierowca granatowego 
auta nie odniósł żadnych obrażeń. Zdarzenie 
chodź wyglądało bardzo poważnie zakończyło 
się rozbitymi samochodami oraz mandatem.

 �Fot. Piotr Michalik

Wymuszenie na DK12 Kierowcy jeszcze błądzą

Wejście do Ratusza odświeżone
Najlepszy wynik w I LO

Znamy wyniki matur

8 lipca 2017r.
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Ponad 400 zł dodatku stałego 
oraz pomoc w wysokości 
najniższej miesięcznej 
emerytury może otrzymać 
osoba, która została uznana 
za represjonowaną. Przepisy 
zaczną obowiązywać 
od września.

Parlamentarzyści podjęli decyzję o zmianie 
przepisów dotyczących dodatków dla osób 
uznanych za represjonowane. Zgodnie ze 
mianami każda osoba uznana za represjo-
nowaną pobierać będzie 402,70 zł dodatku 
stałego, do końca swojego życia. Do sześciu 
miesięcy korzystać może także z pomocy 
finansowej. Miesięczne świadczenie w tym 
przypadku stanowić będzie najniższą mie-
sięczną emeryturę.
- Dokonano zmian wcześniej obowiązu-
jących przepisów, ponieważ w zasadzie 
one nie działały. Znowelizowane zostały 
zasady przyznawania świadczeń pienięż-
nych w zakresie kwoty i osób uprawnio-
nych – mówi Wojciech Zubowski, Poseł 

na Sejm RP.- Wszyscy represjonowani, 
osoby walczące z komunizmem i ustrojem 
komunistycznym powinni skorzystać ze 
świadczeń gwarantowanych ustawą.
Nowe przepisy obowiązywać będą praw-
dopodobnie od września. Rząd środki na 
wypłatę świadczeń dla osób represjono-
wanych zamierza pozyskać z tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej.
- Ustawa ta ma za zadanie pozbawić byłych 
funkcjonariuszy służb państwowych, 
którzy służyli w czasie PRL, bardzo wy-
sokich świadczeń emerytalnych – mówi 
Wojciech Zubowski. – Środki będą mogły 
posłużyć na sfinansowanie płac dla osób 
represjonowanych . 
W ramach zapisów wcześniej obowiązu-
jących ze świadczeń skorzystało zaledwie 
około 300 osób uznanych za represjonowa-
ne. Szacowano, że liczba ta będzie większa, 
sięgnie około kilku tysięcy. 
- Po zmianie ustawy, szacujemy, iż z po-
mocy stałej i okresowej skorzystać może 
od 30 do 60 tysięcy osób - mówi Wojciech 
Zubowski, Poseł na Sejm, RP.

Półroczna zapomoga i stały dodatek

Dodatki dla
represjonowanych

Dwudziestu sześciu 
funkcjonariuszy wzięło udział 
w dolnośląskich eliminacjach 
do XXX ogólnopolskiego 
konkursu „Policjant Roku 
Ruchu Drogowego”. Starszy 
aspirant Robert Gołębiowski 
zajął czwarte miejsce.

Komendant Powiatowy Policji w Gło-
gowie podinsp. Mariusz Bużdygan 
pogratulował st. aspirantowi Robertowi 
Gołębiowskiego dobrego przygotowania 
oraz osiągniętego wyniku. Starszy aspi-
rant przez dwa dni zmagał się z zadaniami 
konkursowymi. W pierwszym dniu 26 
funkcjonariuszy biorących udział w eli-
minacjach musiało wykazać się swoimi 
umiejętnościami w jeździe sprawno-
ściowej motocyklem oraz samochodem 
służbowym, na torze przeszkód. Poli-
cjanci strzelali także z broni służbowej 
oraz kierowali ruchem drogowym na 
skrzyżowaniu. W drugim dniu zawodów 

mundurowi rozwiązywali test wiedzy 
z zakresu wybranych przepisów prawa 
o ruchu drogowym, prawa karnego, prawa 
o wykroczeniach, a także ze znajomości 
zagadnień związanych z udzielaniem 
pomocy ofiarom wypadków. Ponadto 
uczestniczyli w sprawdzianie doty-
czącym praktycznych umiejętności 
udzielania pomocy poszkodowanym 
w wypadkach komunikacyjnych.
Policjant z głogowskiej komendy zajął 
czwarte miejsce w dolnośląskich elimina-
cjach do XXX ogólnopolskiego konkursu 
„Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

- Policjanci reprezentujący poszczególne 
komendy miejskie i powiatowe woje-
wództwa dolnośląskiego, rywalizowali 
w finale wojewódzkim, będącym jed-
nocześnie eliminacjami do Ogólnopol-
skiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu 
Drogowego”. – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta, oficer prasowy KPP w Głogowie. 
- Turniej ma na celu doskonalenie zawo-
dowe, m.in. poprzez sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności policjantów, a także ich 
sprawności w prowadzeniu pojazdów 
służbowych.

 �Zdjęcie: KPP w Głogowie 

Policjant Roku Ruchu Drogowego 

Głogowski policjant
w czołówce najlepszych
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Stacje krwiodawstwa 
zachęcają do 
oddawania krwi. 
Zbliżają się wakacje, 
to czas wzmożonego 
zapotrzebowania 
na krew. A dawców 
jest mniej.

Każdego roku sezon letni jest 
najtrudniejszym okresem dla 
stacji krwiodawstwa. W tym 
czasie jest najmniej dawców. Być 
może wakacje, pora wyjazdów 
ogranicza liczbę oddających krew. 
Wioletta Kmiecik, kierowniczka 
głogowskiej stacji krwiodawstwa 
zachęca do oddania krwi przed 
wakacjami. Jest to bowiem czas, 
gdy najwięcej jest różnych zda-
rzeń losowych.
-Najważniejsze jest regularne 
oddawanie krwi – mówi Wioletta 
Kmiecik, kierownicza głogow-
skiej stacji krwiodawstwa. – Są 
grupy krwi uniwersalne, można 

podać każdemu. Jest to krew 
szczególnie cenna i dlatego też 
najbardziej potrzebna. A+ i 0+ 
jest dużo, ale i jest duże zapo-
trzebowanie.
Dawcą może być osoba od 18 
do 65 roku życia. Zanim osoba 
pełnoletnia zostanie dawcą musi 
przejść szereg badań. Na pobranej 
próbce krwi przeprowadzone 
zostaną badania kwalifikujące 
krew do użytku. Każdemu dawcy 
przysługuje 8 czekolad za oddanie 
krwi i 12 za osocze. Poza tym 
przysługuje dzień wolnego. Każdy 
dawca może także wziąć udział 
w konkursie „Dawcom w darze”. 

W akcji tej bierze udział 900 
firm, które proponują upusty np. 
w pobycie wakacyjnym, zakupie 
posiłków, noclegach w schroni-
skach. Można także wygrać cenne 
nagrody np. kubki termiczne, po-
krowce na telefon, koce, kubeczki. 
Oddanie krwi traktuje się jako 
darowiznę na rzecz chorego, za-
tem można odliczyć od podatku. 
Stacje krwiodawstwa wystawiają 
stosowne dokumenty. Głogowska 
stacja krwiodawstwa mieści się 
już w innych pomieszczeniach. 
Z poddasz została przeniesiona na 
parter, do sal po pomocy doraźnej.

 �Zdjęcie: ANJA

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego buduje 
pierwszy blok na 
terenach powojskowych. 
W przyszłym roku 
kilkadziesiąt mieszkań 
oddanych zostanie 
do zasiedlenie.

Za murowanym płotem na terenach 
po byłej jednostce wojskowej bu-
dowlańcy stawiają pierwszy blok 
TBS. Na jego postawienie spółka 
otrzymała kredyt a Urząd Miasta 
dokapitalizował TBS. Planuje 

się, iż rozpoczęta już inwestycja 
oddana zostanie do użytkowania 
w przyszłym roku. Nie jest to 
jedyny budynek na terenach po-
wojskowych. W ciągu najbliższych 
pięciu lat powstaną cztery budynki 
TBS, łącznie ponad 120 mieszkań. 
TBP nr 15 będzie wielorodzinny 
i czterokondygnacyjny z pod-
daszem użytkowym. Powstaną 
w nim 32 mieszkania. Budynek 
wyposażony będzie w 4 klatki 
schodowe. W każdej z nich do-
stępnych będzie 8 mieszkań, po 
2 na każdej kondygnacji. Zapro-

jektowano klasyczne rozkładowe 
mieszkania. Występować będą dwa 
warianty mieszkań : z wydzieloną 
kuchnią i z aneksem kuchennym 
w pokoju dziennym. Mieszkania na 
1 i 2 piętrzę będą miały balkony. 
Z pokoju dziennego mieszkań na 
parterze możliwe będzie wyjście 
bezpośrednio na zewnątrz budynku 
na przylegającą do niego zieleń. 
Budynek swoją formą nawiązywać 
będzie do dotychczasowej zabu-
dowy tego miejsca tj. budynków 
koszarowych.

 �Zdjęcie: UM Głogów 

Głogowianie z wielkim 
zainteresowaniem 
przyglądają się 
postępowi prac przy 
ulicy Wojska Polskiego. 
Budowlańcy rozpoczęli 
już budowę ronda.

Ulica Wojska Polskiego na odcinku 
od ul. Armii Krajowej do skrzyżo-
wania z ul. Sikorskiego to krajobraz 
księżycowy. Nawierzchnia ulicy 

została usunięta. Maszyny rozko-
pują teren, a geodeci robią pomiary. 
Głogowianie chętnie zatrzymują 
się przy barierkach oddzielających 
teren budowy i przyglądają się 
pracy drogowców.
- To duża inwestycja, pogoda dopi-
suje więc i prace szybko postępują 
– mówi  Wiesław Miksza.
- Kilka dni temu ulica jeździły 
samochody, nic się nie działo. 
Dzisiaj to jest tutaj krajobraz 

księżycowy – mówi Stanisława 
Życzkowska. - Musimy prze-
czekać niedogodności związane 
z remontem.
Zmiana organizacji ruchu przy ul. 
Wojska Polskiego i Sikorskiego 
potrwa kilka miesięcy. Zgodnie 
z planami przy ul. Wojska Polskie-
go i Sikorskiego powstaną ronda, 
które połączy droga budowana na 
terenie powojskowym.

 �Zdjęcie: ANJA

Krew potrzebna od zaraz Rozpoczęto budowę ronda

Ulica Wojska Polskiego rozkopana

Powstają domy na terenach powojskowych

Fundamenty już wylane
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Udary słoneczne i choroby gardła

Największy problem w letnie dni
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.

r e k l a m a

Lato, wakacje, zabawa i urlop 
– to słowa które ściśle 
wiążą się z obecną aurą. 

Niestety z upalnymi dniami trze-
ba też kojarzyć takie zagadnienia, 
jak choroby gardła, przegrzanie 
organizmu i udar słoneczny. Le-
karze radzą jak zapobiegać takim 
problemom, jak zdiagnozować i jak 
leczyć.
Długie dni, wakacje, urlop, odpo-
czynek, wyjazdy, kąpieliska, lody 
– zdawałoby się, że sielanka i nie 
ma nic przyjemniejszego jak lato. 
I owszem, ale niebezpieczeństwa 
letniej aury czyhają, a na dzieci 
najbardziej. Pediatrzy radzą, 
jak chronić najmłodszych przed 
skutkami ubocznymi upalnych 
dni. - Najskuteczniejszą ochroną 
przed upałem i słońcem jest umiar 
w korzystaniu z tego słońca. Dzieci 
są bardziej narażone na cieplne 
udary, niż osoby dorosłe, ponieważ 
układ termoregulacji dzieci nie jest 
tak ukształtowany, jak u dorosłych. 
Po drugie zaś, dzieci nie maja takiej 
kondycji jak osoby dorosłe. Pro-
gnozy wskazują na to, że zbliżają 
się wysokie temperatury. Upały 
będą nam towarzyszyć więc jeśli 
wychodzimy z dziećmi trzeba 
pamiętać o kilku ważnych spra-
wach. Po pierwsze nawadnianie 
dziecka. Wychodząc z maluchem 
na zewnątrz musimy zawsze mieć 
chłodne napoje, najlepiej wodę 

mineralną, niegazowaną. Warto co 
10- 15 minut dać dziecku się napić. 
Inna ważna sprawa to nakrycie 
głowy, która nie może być bez-
pośrednio narażona na promienie 
słoneczne. Dziecku można ubrać 
kapelusik, czapeczkę lub chustecz-
kę. Nie tylko głowa powinna być 
okryta. Trzeba pamiętać, by zakryć 
jak największą powierzchnię ciała 
dziecka. Jasne, zwiewne nakry-
cia, najlepiej z długim rękawem 
i nie przylegające do ciała. Skóra 
nagrzewa się bardziej, gdy jest 
odkryta, niż zasłonięta. Mimo to 
nie wolno zapomnieć o kremach z  
filtrem do ciała. Nie tylko dzieci, 
ale wszyscy powinni chronić 
się przed nadmiarem promieni 
słonecznych. Kremy z filtrem 
powinny być nałożone na skórę 
przed wyjściem na słońce,a  nie  
w trakcie pobytu na zewnątrz. 
Trzeba to zrobić 15 do 20 minut 
przed wyjściem z pomieszczenia. 
Trzeba również zaopatrzyć dziecko 
w okulary słoneczne. Wiadomo, ze 
oczy są narażone na promieniowa-
nie UV. Dzieci lubią wszędzie się 
rozglądać i patrzyć w słońce. Żeby 
uchronić tęczówkę dziecka przed 
szkodliwym promieniowaniem 
warto kupić im okulary, ale nie 
takie typowo „bazarowe”. W ta-
kich okularach są tylko ciemne 
szkła, ale bark filtra UV. Warto 
takie okulary nabyć w zakładach 

optycznych. Mają one atest - uczula 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
w Przychodni Miedziowego Cen-
trum Zdrowia w Lubinie.
Bywa, ze przed przegrzaniem 
organizmu nie uda się uchro-
nić. Po czym zatem poznać, że 
dostało się udaru słonecznego? 
Jakie są objawy i co powinno się 
robić w takim przypadku? - Udar 
słoneczny, czyli cieplny objawia 
się na przykład tym, że dziecko 
skarży się na ból  i zawroty głowy, 
może być osłabione. Stwierdzamy 
też u dziecka przyspieszoną akcję 
serca, i przyspieszony oddech. 
Maluch może też skarżyć się na 
bóle brzucha, mdłości, może mieć 
również wymioty i dreszcze. To 
niepokojące objawy, mówiące 
o tym, że doszło do przegrzania 
organizmu. Natychmiast powin-
no się dziecko usunąć ze słońca. 

Najlepiej umieścić w chłodnym 
i zamkniętym pomieszczeniu. 
Trzeba mu dać dużo płynów, naj-
lepiej wody i schładzać poprzez 
kompresy organizm dziecka – radzi 
doktor Dariusz Dębicki. Nawet 
jeśli objawy przegrzania organi-
zmu dziecka ustąpią, to należy 
się zgłosić do lekarza, by zbadał 
malucha i sprawdził czy nie ma 
późnych powikłań.
Udary nie są jedynym skutkiem 
ubocznym letniej aury. Wielu pa-
cjentów uskarża się na problemy 
z gardłem. - Latem najczęstsza 
infekcją są anginy paciorkowcowe 
lub gronkowcowe, czyli angina 
purulenta, inaczej ropne zapa-
lenie migdałów. To bakteryjne 
infekcje gardła spowodowane 
raptowną zmianą temperatury 
błon śluzowych gardła. To po-
woduje drastyczne zmniejszenie 

odporności miejscowej i dochodzi 
do zakażenia bakteriami, które 
normalnie, na co dzień w naszym 
gardle funkcjonują i zwykle są nie-
chorobotwórcze. Często dzieje się 
tak, gdy korzystamy z samochodu 
z klimatyzacją. Wówczas oddycha-
my powietrzem o temperaturze 20 
stopni. Wychodzimy z samochodu 
na zewnątrz gdzie jest 32 stopnie. 
Ta różnica temperatur powoduje, 
że ta bariera miejscowa się załamuje 
i dochodzi do bakteryjnego zakaże-
nia, czyli anginy. Tak samo dzieje 
się, gdy przebywamy na zewnątrz 
w temperaturze ponad 30 stopni po 
czym dajemy dziecku zimny napój 
lub lody do spożycia. Raptowne 
schłodzenie błony śluzowej prowa-

dzi do zakażenia bakteryjnego. Takie 
warunki powodują nie tylko anginę 
ropną, ale też zapalenia krtani., która 
jest narażona na różnice  temperatur. 
W tych przypadkach bezwzględnie 
trzeba się zgłosić do lekarza. Apeluje 
do rodziców, by traktowali dzieci 
z należytą czujnością i nie narażali 
ich na niepotrzebne schorzenia – 
mówi doktor Dariusz Dębicki z MCZ 
w Lubinie.
Przyłączamy się do apelu medyków 
– chrońmy dzieci, ale też siebie 
przed słońcem, zabezpieczajmy 
skórę przez promieniowaniem 
i pijmy odpowiednie ilości płynów, 
by lato, wakacje i urlop upłynęły 
nam bez złego samopoczucia i ko-
nieczności odwiedzania lekarzy.
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aktualności

Radni Gminy Kotla 
pozytywnie ocenili 
wykonanie budżetu 
w minionym roku. Na 
ostatniej sesji udzielili 
wójtowi absolutorium.

Za udzieleniem absolutorium dla 
Łukasza Horbatowskiego, Wójta 
Gminy Kotla głosowali wszyscy 
obecni na sesji radni.
- Dziękuję za udzielone absolu-
torium. Z tego miejsca dziękuję 
wszystkim radnym, sołtysom, 
pracownikom Urzędu Gminy 

oraz dyrektorom i pracownikom 
wszystkich jednostek organiza-
cyjnych. To absolutorium to efekt 
naszej wspólnej pracy– mówił 
wójt Łukasz Horbatowski.
Po udzieleniu absolutorium zebrani 
na sali złożyli wójtowi gratulacje-
-radni Rady Gminy, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Kotla, sołtysi, Radny Powiato-
wy Jan Baraniecki, Honorowy 
Obywatel Gminy Kotla Czesława 
Kozłowska i ksiądz proboszcz 
Andrzej Skoczylas.

 �Zdjęcie: UG Kotla

W Szkole Podstawowej 
w Jerzmanowej 
rozpoczął się remont. 
Do końca lipca 
wymieniona zostanie 
instalacja wodna.

Dzieci odpoczywają, szkoła 
opustoszała, na korytarzach 
nie słychać gwaru. Do pracy 
przystąpili fachowcy. W Szkole 
Podstawowej w Jerzmanowej roz-
począł się pierwszy etap remontu 
poziomych przewodów wody 
w obszarze sali gimnastycznej-
-hol główny.

- Wykonawcą robót jest Przed-
siębiorstwo Robót Specjali-
stycznych w Przemyśle i Bu-
downictwie, z Głogowa – mówi 
Mariola Tuz, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanowej.
Wartość zamówienia netto 31 tys. 
zł. Planowany termin zakończe-
nia prac 28 lipca 2017r.
Fachowcy remontują instalację 
wodną a personel sprzątający 
zajął się myciem okien, futryn, 
podłóg, czyszczeniem dywanów. 
Po wakacjach dzieci wrócą do 
„wypucowanej” placówki. 

 �Zdjęcia: ANJA

Na wysokości 
szkoły podstawowej 
w miejscowości Kotla 
powstanie nowa 
zatoczka autobusowa. 
Powiat Głogów i Gmina 
Kotla za zadanie 
zapłacą po połowie.

W Kotli nieopodal szkoły pod-
stawowej w celu poprawy bezpie-
czeństwa szczególnie młodzieży 
uczęszczającej do szkół  powsta-
nie nowa zatoczka autobusowa, 
przejście dla pieszych i chodniki 
do skrzyżowania ulic. Zadanie to 
będzie finansowane przez Gminę 
Kotla i Powiat Głogowski.

- Zadanie zrealizujemy w tym roku, 
nie wiem czy zdążymy do wrze-
śnia ponieważ nie rozpoczęliśmy 
jeszcze preprocedury przetargowej 
na wyłonienie wykonawcy prac – 
mówi Jeremi Hołownia, Członek 
Zarządu Powiatu Głogowskiego.
Zanim procedura zostanie uru-
chomiona radni muszą zarezer-
wować środki na realizację tej 
inwestycji. Na najbliższej sesji 
radnym przedstawiony zostanie 
projekt uchwały dot. przekazania 
środków na to zadanie. Powiat 
na podstawie kosztorysu ustalił 
wartość zadania i o taką kwotę 
zarząd będzie wnioskował.

 �Zdjęcie: ANJA 

Absolutorium dla Wójta Gminy Kotla

Powstaje zatoczka
w Kotli

Jednomyślnie
podjęli uchwałę

„Szorowanie” placówek oświatowych 

Wakacyjne
remonty szkół
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Rzeczpospolita Dwojga 
Narodów to unia lubelska 
z 1569r. łącząca Koronę 

Królestwa Polskiego i Wielkie 
Księstwo Litewskie. Od tej chwili 
każdy nowo koronowany król Pol-
ski automatycznie zostawał władcą 
Księstwa. Najdoskonalszym 
ambasadorem Litwy był Adam 
Mickiewicz, który urodził się 
w Nowogródku, ale jego mityczną 
ojczyzną stało się Wilno, w którym 
mieszkał zaledwie 9 lat, studiował 
na Uniwersytecie Wileńskim. Po 
wyroku w sprawie filomatów i fi-
laretów opuścił Wilno na zawsze. 
Mimo tak krótkiego pobytu pamięć 
o nim jest wciąż żywa. 
Na Litwie żyje ponad 200 tys. 
Polaków, w Wilnie na każdym 
kroku można usłyszeć język 
polski. Wszystkie wycieczki po 
Starówce zaczynają się od Ostrej 
Bramy, najcenniejszego skarbu 
stolicy tłumnie odwiedzanego 
przez naszych rodaków pragną-
cych pomodlić się przed słyną-
cym z cudów obrazem Matki 
Boskiej Miłosierdzia. Bram było 
9, na każdej znajdował się obraz 
Matki Boskiej, ocalała tylko ta. 
Znajdująca się w niej kaplica 
została wyremontowana w 2010r. 

Usunięto drewniane zabytkowe 
drzwi, na schodach zamontowa-
no nowoczesne poręcze. Stare 
schody, po których pielgrzymi 
wchodzili na kolanach zastąpiono 
nowymi z granitu. Zmiany te nie 
podobają się mieszkańcom Wilna 
i turystom, bo w znaczący sposób 
zmieniły charakter tego miejsca.
W stolicy jest wiele obiektów sa-
kralnych, które warto odwiedzić. 
W historycznym centrum miasta 
znajduje się katedra wileńska peł-
niąca rolę najważniejszego kościoła 
Litwy. Ta Bazylika św. Stanisława 
i św. Władysława miała ogromne 
znaczenie dla polskiej kultury, bo 
w niej odbywały się najważniejsze 
uroczystości państwowe, synody 
i pogrzeby królewskie. Tu w 1386r. 

z rąk królowej Polski Jadwigi 
przyjął chrzest Jagiełło. Kościół 
Bernardyński był częścią murów 
obronnych, jest największą budow-
lą gotycką na Litwie. Zbudowany 
z czerwonej cegły z 19 otworami 
strzelniczymi i 4 wieżyczkami. 
Barokowy kościół św. Piotra 
i Pawła to unikatowa świątynia 
ze względu na przepiękny wy-
strój. Ambona w kształcie łodzi 
Piotrowej i kryształowy żyrandol 
(łódź żaglowa)zachwycają wszyst-
kich. Kościół św. Jana z pięknym 
ołtarzem głównym i pozłacanym 
ołtarzem św. Wiktora. Znajduje się 
w nim popiersie Adama Mickiewi-
cza, a Stanisław Moniuszko był 
tu organistą. Gotycki kościół św. 
Anny zbudowany z 33 rodzajów 

cegły, wewnątrz skromny, ale sa-
ma budowla zachwyca. Warto też 
odwiedzić prawosławne cerkwie 
ze względu na piękne ikonostasy 
i niesamowity klimat, który w nich 
panuje. Dla Polaków najciekawsza 
jest cerkiew św. Trójcy i Klasztor 
Bazylianów , ich zaniedbane mury 
wprowadzają tajemniczy nastrój 
przed odwiedzeniem celi, w której 
więziono Adama Mickiewicza, 
w niej rozgrywa się akcja III części 
„Dziadów”. W XIX wieku klasztor 
był więzieniem, dziś są tu pokoje 
hotelowe. 
Jednak najciekawszym miejscem 
w Wilnie jest cmentarz na Ros-
sie. Składa się z 4 części – Starej 
(1769), Nowej (1847), Cmentarza 
Wojskowego i Mauzoleum Matka 
i Serce Syna. Na malowniczych 
wzgórzach znajduje się 26 tys. 
nagrobków. Najpiękniejszy, to brą-
zowa rzeźba anioła na grobie Izy 
Salmonawiczówny . Najczęściej 
odwiedzane są Wzgórze Litera-
tów, Aleja Profesorów i Wzgórze 
Aniołów. Spacerując po alejkach co 
krok spotykamy polskie nazwiska, 
tu koniecznie trzeba przyjechać 
na dłużej. Większość nagrobków 
wymaga natychmiastowej renowa-
cji, często przed bramą wejściową 

można spotkać młodzież kwestu-
jącą na rzecz odnowy cmentarza. 
Od 1965r. można tu chować jedynie 
zmarłych w rodzinnych grobow-
cach. Przed bramą wejściową 
znajduje się Cmentarz Wojskowy, 
na którym spoczywają żołnierze 
polegli w pierwszej i drugiej wojnie 
światowej. Pośród nich znajduje się 
grobowiec, w którym pochowano 
matkę, siostrę, pierwszą żonę i ser-

ce Józefa Piłsudskiego. Marszałek 
wyraził taką wolę, która została 
spełniona w 1936r. - ”Nie wiem 
czy nie zechcą mnie pochować 
na Wawelu... Niech tylko moje 
serce wtedy zamknięte schowają 
w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, 
co w kwietniu 1919 mnie jako 
wodzowi Wilno jako prezent pod 
nogi rzucili...”

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Litwo, ojczyzno moja
Wiedzie nas tam sentyment, wspomnienie świetnej historii, polskie korzenie i słowa wieszcza zapamiętane ze szkolnej lektury…
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Alicję Kaczmarkierwicz, 
pracownika UG Kotla 
za długoletnią służbę 
nagrodzono Złotym 
Medalem. Uroczystość 
odbyła się w Urzędzie 
Wojewódzkim.

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda przyznał 
pracownicy Urzędu Gminy Kotla 
Alicji Kaczmarkiewicz 
Złoty Medal za długoletnią służ-
bę. Odznaczenie nadawane jest za 
wzorowe i sumienne wykonywa-
nie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej. Uroczystość 
wręczenia odbyła się w Sali 
Kolumnowej w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wro-
cławiu. Odznaczenia w imieniu 
Prezydenta dokonał Wojewoda 
Dolnośląski Paweł Hreniak.
-Jestem mile zaskoczona i wzru-
szona. Odznaczenia Prezydenta 
Polski nie otrzymuje się na co 

dzień, więc jest to dla mnie 
bardzo duże przeżycie - mówi 
odznaczona Alicja Kaczmar-
kiewicz.
Alicja Kaczmarkiewicz jest 
mieszkanką Kotli. Posiada 
35-letni staż pracy. Od 2 grud-
nia 1985 r. pracuje w Urzędzie 
Gminy Kotla w księgowości. Na 
co dzień jest szczęśliwą mamą 
córki Agnieszki i syna Pawła, 
a także babcią 4-letniego wnuka 
Kubusia. Lubi pracę w ogrodzie, 
gdzie wspólnie z mężem spędza 
popołudnia.

 �Zdjęcie: UG Kotla 

O wydarzeniach z XII 
wieku w najnowszym 
folderze Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej 
pt. „Głogów 1157. 
Upadek grodu”, 
autorstwa Dariusza 
Czai. Folder wydany 
został przy okazji 860. 
rocznicy zdobycia 
Głogowa przez cesarza 
Fryderyka Barbarossę.

Folder trafi do rąk głogowian 
bezpłatnie, podczas wszelkiego 
rodzaju wydarzeń organizo-
wanych przez TZG. Na jesień 
br. planowany jest również 
cykl wykładów dla młodzieży 
głogowskich szkół średnich, 

omawiający owe zagadnienie.
-Interesuje mnie historia naszego 
miasta - mówi Zuzanna Malikow-
ska. -   Często kupuję wydawnic-
twa TZG. Strona internetowa 
Towarzystwa też jest bardzo 
interesująca, jest tam bardzo dużo 
ciekawych informacji.  
„ ... Anno Domini 1157, gdy Pol-
ską władali synowie Bolesława 
Krzywoustego, najstarszy z nich 
– wygnany przez pozostałych 
z kraju Władysław, towarzyszył 
zbrojnej wyprawie na Polskę 
cesarza Niemiec Fryderyka Bar-
barossy. W czasie tego konfliktu 
gród głogowski po raz ostatni 
był świadkiem zmagań polsko-
-niemieckich...”

 �FOT: TZG

Starostwo Powiatowe w Głogowie i Gmina 
Wiejska w Głogowie wspólnie finansują 
remont ulicy Tęczowej. Odbiór prac planuje 
się w lipcu.
Robotnicy uwijają się przy remoncie ulicy 
Tęczowej w Ruszowicach. Na 933m odcinku 
ulicy Tęczowej powstaje nowa nawierzch-
nia, chodniki, kanalizacja deszczowa oraz 
zjazdy na posesje.
- Na realizację zadania otrzymaliśmy dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
– mówi Jeremi Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego.
Koszt całej inwestycji zamknie się w kwocie 
około 2 mln zł. Z czego 40% wartości, około 
800 tys. zł pokryją ze swoich budżetów 
starostwo i gmina. Pozyskano także środki 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 �Zdjęcie: ANJA 

Kierowcy bardzo ucieszyli się z otwarcia wiaduktu. Teraz będzie można jeździć po równej drodze, a nie wyboistych płytach.
Wiele ciepłych słów skierowano w stronę drogowców, którzy ku uciesze wielu zmotoryzowanych otworzyli dla ruchu kołowego 
wiadukt za miejscowością Jakubów. Dzisiaj w samo południe po nowym wiadukcie przejechały pierwsze samochody. Wiadukt 
łączy drogę powiatową, przechodząca przez miejscowość Jakubów, z trójką. Kilka dni temu drogowcy kończyli ostatnie 
prace kosmetyczne. Wszyscy z niecierpliwością czekali na decyzję dot. otwarcia inwestycji dla ruchu kołowego. Zdjęcie: ANJA

Radni pozytywnie 
ocenili pracę Krzysztofa 
Wołoszyna, Wójta Gminy 
Żukowice.  Na ostatniej 
sesji jednogłośnie 
udzielili absolutorium. 

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof 
Wołoszyn otrzymał absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 
2016. Na ostatniej sesji radni pozy-
tywnie ocenili pracę wójta w 2016 
r. i jednogłośnie zagłosowali za 
udzieleniem absolutorium.

- Dziękuję wszystkim radnym 
oraz sołtysom, pracownikom 
Urzędu Gminy oraz dyrektorom 
i pracownikom wszystkich jed-
nostek organizacyjnych. Wszyscy 
wspólnie wykonaliśmy bardzo 
dobrą pracę na rzecz mieszkańców 
Naszej Gminy i to absolutorium 
jest efektem tej pracy – powiedział 
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof 
Wołoszyn.
Przed sesją o udzielenie absolu-
torium, praca wójta i urzędników 
poddana została kontroli. Pod 

koniec marca br. wójt przekazał 
sprawozdanie roczne z wykonania 
budżetu gminy Żukowice wraz ze 
sprawozdaniem rocznym z wyko-
nania planu finansowego instytucji 
kultury i informację o stanie mie-
nia. Dokument otrzymała Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, która 
opiniowała sprawozdania i Rada 
Gminy Żukowice. Na początku 
maja radni otrzymali sprawozdanie 
finansowe gminy za ubiegły rok. 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
oraz Komisja Rewizyjna Rady 

Gminy wydały pozytywną opinie 
o wykonaniu budżetu i nie wniosły 
żadnych uwag co do przedłożonych 
dokumentów.

 �Zdjęcie: UG Żukowice

Mieszkańcy Ruszowic czekają na zakończenie remontu

Nowa Tęczowa już w sierpniu

Pozytywna ocena sprawozdanie z wykonania budżetu 

Radni docenili pracę Wójta Żukowic 

Głogów 1157. Upadek Grodu 

Najnowszy folder TZG

Pracownica gminy Kotla odznaczona

Złoty Medal za służbę

Wiadukt za Jakubowem już otwarty
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Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Starostwo przystępuje do budowy 
windy w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Głogowie. Do listopada 
inwestycja będzie zakończona.
Starostwo Powiatowe w Głogowie 
rozstrzygnęło już przetarg na budo-
wę windy w budynku urzędu pracy. 
Dźwig osobowy powstaje z myślą 
o komforcie interesantów urzędu pra-
cy i Gminy Wiejskiej Głogów, która 
za jakiś czas przeniesie swoją siedzibę 
do budynku przy ul. Piaskowej. Kilka 
lat temu gmina kupiła od powiatu 
część budynku z przeznaczeniem na 
swoją siedzibę.
-Na zakończenie prac zgodnie z umo-

wą wykonawca ma 120 dni - mówi 
Jeremi Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego . -  Gmina 
Wiejska w Głogowie będzie party-
cypowała w kosztach budowy windy.
Likwidacja barier architektonicz-
nych ma na celu ułatwienie osobom 
niepełnosprawnym w dotarciu do 
urzędników PUP i UG Głogów. 
Wykonawca prac na wybudowanie 
dźwigu osobowego ma 120 dni, licząc 
od daty przekazania terenu. Samo-
rządowcy uważają, że w listopadzie 
winda zostanie uruchomiona.

 �Zdjęcie: ANJA 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
przyznał dofinansowanie gminom w ra-
mach konkursu “Poprawa bezpieczeństwa 
w Województwie Dolnośląskim roku 2017”.
27 gmin z województwa dolnośląskiego otrzy-
mało środki w formie dotacji o wielkości od 
20 do 45 tyś zł, które zostaną przeznaczone na 
zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Gmina Pęcław otrzymała 20 000 zł na zakup 
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z funkcją ratownictwa chemiczno-ekolo-
gicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wietszycach.

 � (inf)

Likwidują bariery architektoniczne

Winda w urzędzie pracy 20 tys. zł dla OSP
w Wietszycach



www.glogowextra.pl  •  5 lipca 2017 r.     11historia

Akcja najnowszej Pana po-
wieści „Góra Synaj” dzieje się 
na przedwojennych kresach 
niemieckich – w Nowej Soli 
i Głogowie. Dlaczego akurat 
wybór padł na te nadodrzań-
skie miasta?
- W ubiegłym roku ukazał się 
mój inny kryminał retro, „Fu-
ria rodzi się w Sławie”. Jeden 
z głównych bohaterów tej po-
wieści, policjant Anton Habicht 
pochodzi z Glogau, jedna ze scen 
dzieje się też w tym mieście. 
Wtedy tylko „dotknąłem” historii 
przedwojennego Głogowa, ale 
już wtedy mnie zafascynowała. 
Kiedy więc pojawiła się propo-
zycja, aby „Furię” rozszerzyć 
do większej serii, postanowiłem 
jedną z części umieścić właśnie 
w Glogau. Dodam tu, że akcja 
„Góry Synaj” dzieje się rów-
nolegle także w Neusalz, czyli 
przedwojennej Nowej Soli, a poja-
wiające się wątki przeplatają się. 
Dlaczego Nowa Sól? Po pierwsze, 
mieszkam tu od kilkunastu lat, po 

wtóre, druga główna bohaterka 
jest z nim mocno związana.
O czym jest więc ta głogowska 
„Góra Synaj” i dlaczego warto 
po nią sięgnąć?
- O zbrodniach, ludzkich namiętno-
ściach i czasach przedwojennych. 
Zaczyna się od znalezienia zwłok 
dzieci, jednego w głogowskim zoo, 
drugiego w nowosolskim stawie. 
Równolegle prowadzone są dwa 
śledztwa, jednym zajmuje się Ha-
bicht, drugim hrabina Franziska 
von Häften, arystokratka z polskimi 
korzeniami i kobieta bardzo nietu-
zinkowa, znana także z kart „Furii”. 
Co się dzieje w finale, tego oczywi-
ście nie zdradzę (śmiech). A dlaczego 
warto po tę powieść sięgnąć? Odpo-
wiem może nieco naokoło: miłośnicy 
kryminałów znajdą tu odpowiednią 
dawkę specyficznego klimatu. Ci, 
którzy pasjonują się historią, też 
powinni być zadowoleni. Ciekawi, 
jak wyglądało życie na Dolnym 
Śląsku w czasach nazistowskich, też 
mogą czuć się usatysfakcjonowani. 
W „Górze Synaj” jest także wątek 

romantyczny i szpiegowski, tak więc 
i fani tego typu literatury nie powinni 
narzekać.
Pisząc swoją powieść zapewne 
nieraz odwiedzał Pan Głogów, 
aby poczuć klimat tego miej-
sca. Ze względu na potworne 
zniszczenia wojenne Głogowa, 
porównanie przedwojennego 
miasta do dzisiejszego nie mo-
gło należeć do łatwych zadań?
- KK: Delikatnie mówiąc (śmiech). 

Moje wizyty w Głogowie polegały 
na tym, że kiedy już przekopałem 
się przez setki stron dotyczących 
historii miasta i jego mieszkańców, 
biegałem po Starym Mieście z kse-
rówkami archiwalnych pocztówek 
i widokówek no i odszukiwałem 
miejsca oraz budynki, które już nie 
istnieją. Była to mozolna robota, 
ale konieczna, abym mógł poczuć 
klimat tego miasta, a to z kolei jest 
warunek konieczny, aby to samo 
mogli zrobić czytelnicy. Ale były 
i trudności z gatunku tych nie do 
pokonania. Przebieg jednej z ulic, 
już nawet nie pamiętam której, 
zmienił się tak, że praktycznie 
trudno odtworzyć ten właściwy. Tu 
mogę zdradzić, że ze sprzętem geo-
dezyjnym po mieście nie biegałem, 
bo i nie takie było moje zadanie.
Czytając szereg recenzji do-
tyczących Pana najnowszej 
książki, trafiałem wyłącznie na 
pozytywne opisy. Musi to być 
miłe i budujące, co zapewne 
spowoduje, że po krótkim od-
poczynku zabierze się Pan do 
pracy nad kolejną książką. Czy 
zdradzi Pan już dziś o czym 
będzie kolejna powieść?
- Bardzo się cieszę z takich recen-
zji. Bo jeśli ktoś mówi, że nie jest 
łasy na komplementy, to nadaje 
się na rasowego polityka (śmiech). 
A już na poważnie: jesienią tego 
roku ukaże się kolejna część cyklu, 
tym razem akcja dziać się będzie 
w Grünbergu, czyli przedwojennej 
Zielonej Górze. Pojawi się w niej 
Franziska. Z kolei w szykowanej 
na wiosnę 2018 następnej odsłonie 
serii główną rolę zagra Habicht. 
Gdzie się ona będzie dziać, tego 
jeszcze nie zdradzam. A jeśli cho-
dzi o odpoczynek, to by się przydał, 
niestety, terminy są niezwykle 
napięte.
Debiutował Pan 10 lat temu 
powieścią „Droga bez powro-
tu”. Przez 10 lat napisał Pan 

ich już kilkanaście, do której 
z nich wraca Pan z najwięk-
szym sentymentem?
- Z każdą wiąże się inna historia, 
każda kosztowała mnie sporo 
zdrowia, każda też daje inny 
rodzaj satysfakcji. Trudno więc 
byłoby mi faworyzować którąś 
kosztem innych. Może nieco prze-
wrotnie powiem, że największe 
przywiązanie mam zawsze do 
tej książki, nad którą aktualnie 
pracuję. I jeszcze jedna kwestia: 
ostatnio coraz więcej osób zwraca 
mi uwagę, że w tym roku od debiu-
tu powieściowego minie okrągła 
dziesiątka. Mam tylko nadzieję, 
że nie pociągnie to za sobą pytań 
o podsumowanie, bo jak na razie 
klawiatury na kołku wieszać nie 
zamierzam (śmiech).
Dziękuję za rozmowę!

redakcja@glogowextra.pl

Rozmowa z pisarzem Krzysztofem Koziołkiem

Przenieś się na ulice
przedwojennego Głogowa

Krzysztof Koziołek, autor kilkunastu powieści
(Fot. z arch. pisarza)

Okładka ubiegłorocznej 
„Furii…”, której akcja 
rozgrywa się w pobliskiej 
Sławie.

Najnowsza powieść 
Koziołka „Góra Synaj” 
przenosi czytelnika 
do przedwojennych 
nadodrzańskich miast: 
Głogowa i Nowej Soli

W dzisiejszym wydaniu „Historycznego 
miasta” naszym gościem jest   Krzysz-
tof Koziołek – urodzony w 1978 roku 

w Zielonej Górze mieszkaniec Nowej Soli. Pisarz 
i dziennikarz, w 2007 roku zadebiutował powie-
ścią sensacyjną „Droga bez powrotu”. W 2011 

roku otrzymał Lubuską Nagrodę Literacką dla 
najbardziej obiecującego lubuskiego pisarza. 
W ubiegłym roku, jego kryminał retro pt. „Furia 
rodzi się w Sławie”; wywołał spore zaintereso-
wanie, nie tylko w okolicach sławskiego jeziora. 
Książkę nominowano do nagrody „Kryminalna 

Piła” za najlepszy polski kryminał miejski. 
Posługując się terminologią meteorologiczną, 
publikacja ta, była dla mieszkańców całego 
regionu pozytywnym piorunem. Ale prawdziwą 
burzę przyniosła najświeższa pozycja pt. 
„Góra Synaj”, która niedawno trafiła na rynek 

wydawniczy. W niej z kolei akcja toczy się na 
ulicach przedwojennego Glogau i choćby z tego 
powodu, powinna stać się obowiązkową lekturą 
mieszkańców naszego miasta! Zapraszamy do 
lektury rozmowy z Krzysztofem Koziołkiem, 
którą przeprowadził Dariusz A. Czaja.

Akcja nowej powieści Krzysztofa Koziołka 
pt. „Góra Synaj” toczy się pomiędzy Nową 
Solą a leżącym już za granicą wojewódz-
twa dolnośląskiego Głogowem. Jest rok 
1938.   Miejscowa policja prowadzi śledztwo 
w   sprawie śmierci kilkuletniego chłopca. 
Nieszczęśliwy wypadek czy zabójstwo? Na 
to pytanie próbuje odpowiedzieć nie tylko 
niemiecka policja, ale także pewna hrabina, 
kontaktująca się z polskim wywiadem, która 
prowadzi śledztwo na własną rękę...



12    5 lipca 2017 r.  •  www.glogowextra.pl 

nagnio-
tek

ogród z
fauną
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Do końca czerwca potrwa 
remont ulicy Moniuszki. 
Zmiany postępują 
sukcesywnie. Wartość 
inwestycji to 798 tys. zł.

Przebudowa ul. Moniuszki to 
zadanie, w ramach którego wyre-

montowany zostanie cały odcinek 
ulicy: będzie nowa nawierzchnia, 
chodniki, zatoka postojowa na 
21 miejsc parkingowych oraz 
ścieżka rowerowa. Dodatkowo 
zostanie wykonane dedykowane 
doświetlenie przejścia dla pieszych 
na ul. Moniuszki jak i przejścia 

i przejazdu rowerowego w kierun-
ku parku przez ul. Budowlanych. 
Zadanie realizowane jest przez 
PBD Głogów.
- Moim środkiem lokomocji jest 
rower, dlatego cieszy mnie kolejna 
ścieżka rowerowa – mówi Szymon 
Łuczyński.- Zastanawiam się tylko, 

czy wykonawca dotrzyma terminu. 
Do końca czerwca zostało kilka 
dni.
Nowa inwestycja ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa za-
równo zmotoryzowanych jak 
i pieszych.

 �Zdjęcia: ANJA

Coraz bliżej końca remontu

Zmiany na ulicy Moniuszki

XXII Przeglądu Kultury 
Polskiej w Głogowie. 
W MOK wystąpili 
artyści z Litwy, 
Białorusi i Ukrainy.

Sala MOK wypełniona po brzegi. 
Gdy zabrzmiały pierwsze takty 
pieśni patriotycznej My pierw-
sza brygada , wszyscy wstali 
z krzeseł. Cały utwór wysłuchali 
stojąc. Kultura Kresów nie jest 
obca mieszkańcom naszego 
miasta. Swoje korzenie na 
Litwie, Ukrainie czy Białorusi 
ma wielu głogowian. Chętnie 
wracają do lat swojej młodości. 
Piosenki śpiewane przez artystów 
w większości są znane. Dlatego 
też widownia w sali MOK była 
rozśpiewana. Chętnie wtórowała 
artystom. Podczas gali kończącej 
kresy na deskach MOK wystąpili 

Jerzy Garniewicz solista Kapeli 
Wileńskiej, Kapela z Ukrainy 
Lwowska Fala, Kapela Podwileń-
ska z Litwy i Asałoda z Białorusi. 
W pierwszym dniu Kresów wy-
stąpili aktorzy Polskiego Teatru 
Ludowego ze Lwowa w sztuce 
Dwaj Panowie B.

 �Zdjęcia: ANJA

Piosenki z lat młodości

Kresy
Przegląd
Kultury Polskiej

Baran 21.03-20.04
Zapowiada się przypływ dobrej 
energii, która przyda ci się w wielu 
ważnych sytuacjach. Aura dosko-
nała dla romansów i wypoczynku. 
Będziesz przyciągać ludzi, wa-
biąc urokiem osoby empatycznej 
i pełnej fantazji. W miłości dobra 
passa. Do systematycznej pracy nie 
będziesz mieć teraz serca. 

Byk 21.04-21.05
Łatwiej niż zwykle przyjdzie ci 
wyrażanie myśli i emocji. Będziesz 
uwrażliwiony na sprawy bliskich 
osób. Niewykluczona miłość, która 
zacznie się od flirtu. Dobry czas na 
podjęcie ważnej decyzji, zaspokoje-
nie ambicji, dokonanie zdecydowa-
nej wolty w planach na przyszłość 
wakacyjną podróż. W sprawach 
finansowych, twoje wydatki mogą 
przewyższyć wpływy. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Zapowiada się obiecująco w spra-
wach sercowych, towarzyskich 
i finansowych. Będziesz przy-
ciągać przyjaciół. Możesz liczyć 
na szczęście w miłości i kolejną 
szansę na ważne spotkanie. Roz-
glądaj się dookoła! Pozwól sobie na 
większą dawkę przyjemności, nie 
limituj sobie poczucia wolności, 
przyjemności i radości życia. 

Rak 21.06-22.07
Spójrz na swoje życie z szerszej 
perspektywy. Masz szanse na 
radykalne rozwiązanie problemu, 
rozpoczęcie nowego projektu, 
takiego, który przyniesie sukces. 
Sprawdź stan techniczny samo-
chodu, szczególnie jeśli wybierasz 
się na wakacje. Nie zniżaj się do 
zagrywek poniżej pasa, zawsze 
graj fair. Teraz od samego sukcesu 
bardziej liczy się styl, w jakim go 
osiągniesz. 

Lew 23.07-22.08
Nie panikuj, jeśli poczujesz, że 
poziom twojej energii zaczyna 
odrobinę spadać. Nowym po-
mysłom i planom na przyszłość 
daj jeszcze czas, niech dojrzeją. 
Nie podejmuj również na razie 
ważnych decyzji. Zamień teorię na 
praktykę. Zamiast się zastanawiać, 
co by było gdyby, po prostu się 
o tym przekonaj!

Panna 23.08-22.09
Warto teraz okazać ludziom 
zainteresowanie, zaprezentować 
się od najlepszej strony. Bedziesz 
mieć ochotę, by wreszcie zostawić 
wszystko i wyruszyć tam, gdzie nie 
dzwoni budzik. Jeśli nie jest to na 
razie możliwe, postaraj się o inne 
rozrywki, zrób to, co lubisz.

Waga 23.09-23.10
Dobry czas na rozwój osobisty 
i odkrywanie nowych dróg. To 
obiecujące dni dla samotnych 
osób, bo z wyjątkową łatwością 
nawiązywać będziecie nowe znajo-
mości. Bądź ostrożnym kierowcą, 
a najlepiej nie wsiadaj do samo-
chodu w stanie zdenerwowania. 
Nie rozpędzaj się, patrz pod nogi. 

Skorpion 24.10-21.11
Życie okaże sę teraz raczej bez-
problemowe, więc jedyne, o czym 
warto pamiętać to dobry krem do 
opalania. Wykorzystaj wszyst-
kie nadchodzące okazje i unikaj 
problemów. Taka elastyczność 
gwarantuje ci sukcesy. Kontakty 
z ludźmi okażą się przyjemne, 
a poznane teraz osoby mogą na 
stałe wpisać się w twój życiorys.

Strzelec 22.11-21.12
Zapowiada się dobra atmosfera 
i sporo przyjemnych chwil. Zrobi 
ci się cieplej na sercu i weselej na 
duszy. Miłość depcze ci po piętach! 
Nie uciekaj przed nią. To także 
dobry czas na aktywny wypoczy-
nek. Mimo wakacyjnej aury, nie 
spoczywaj zbyt szybko na laurach. 
Porzuć przesadną skromność. 
W sprawach osobistych notowania 
są doskonałe!

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz przyciągać do siebie 
ludzi. Utrzymuj kontakty z oto-
czeniem, a możesz dowiedzieć 
się czegoś interesującego. Unikaj 
sytuacji, które z reguły kończą się 
kłótnią. Koziorożcom poszukują-
cym bratniej duszy, na horyzoncie 
pojawi się ktoś interesujący. Nie 
zapominaj, że wewnętrzny spokój 
jest zawsze skuteczniejszą bronią 
niż miotanie błyskawic. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz pełen energii, staniesz 
się rzutki, kreatywny, swobodny, 
nawiążesz więc sporo obiecujących 
kontaktów. Twoją tajną bronią oka-
że się dowcip, refleks i poczucie 
humoru. Jeśli pracujesz, gładko 
przebrniesz przez obowiązki. 

Ryby 19.02-20.03
Przyszła pora, by zmienić na 
kilka dni otoczenie i pole zain-
teresowań. Marzenia o wielkim 
sukcesie spełnią się innym 
razem, teraz pozwól ambicjom 
zdrzemnąć się nieco w gorącym 
lipcowym słońcu. Skieruj także 
część uwagi na sprawy domowe. 
Będziesz z dużym wdziękiem 
łączyć przyjemności i życiowe 
powinności, to zaś przyniesie ci 
dużo zadowolenia z siebie. 


