
r e k l a m a

rek
lam

a

19 lipca 2017 r. nr 39

IS
SN

 2
45

0-
62

65

To miejsce na reklamę
kosztuje 85 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338

To miejsce na reklamę
kosztuje 85 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338

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

r e k l a m a

rozrywka

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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bożek z
kołcza-

nem

rebelia

robot o
ludzkiej
postaci

z juda-
szem
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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

Powojenna 
niespodzianka, 
operator wykopał 
bo myślał, że 
to kamień...

Dwadzieścia lat temu 

ziemię głogowską 
nawiedziła wielka woda.

str. 2

str. 11

Bomba na
Wojska
Polskiego

Powódź
Tysiąclecia 
w Głogowie
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Uczniowie 
głogowskich szkół oraz 
przedszkolaczki wzięli 
udział w imprezie, 
której celem 
było promowanie 
bezpiecznego 
wypoczynku 
w czasie wakacji. 

Głogowscy policjanci wraz ze 
strażakami, zorganizowali dla 
dzieci i młodzieży akcję pod 
nazwą „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo...nad wodą”. Impreza od-
była się na terenie głogowskiej 
Mariny. Jej celem było promo-
wanie bezpieczeństwa w czasie 
wakacyjnego wypoczynku na 
akwenach wodnych ale również 
w innych sytuacjach, z którymi 
mogą się spotkać dzieci w czasie 
wakacyjnego wypoczynku 
i wyjazdów.
- Uświadomienie zagrożeń zwią-
zanych z wypoczynkiem nad 
wodą, a przez to poprawa bezpie-
czeństwa w trakcie wypoczynku 
i nad wodą, przekazanie dzieciom 
informacji dotyczących zasad 
bezpieczeństwa, zarówno w życiu 

codziennym, jak i w sytuacjach 
mogących powodować zagroże-
nie dla życia, zdrowia, - takie cele 
postawili sobie głogowscy poli-
cjanci, i strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej - organizatorzy 
akcji – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta, oficer prasowy KPP 
w Głogowie. 
Działania głogowskich poli-
cjantów i strażaków skierowane 
były do dzieci, najmłodszych 
mieszkańców miasta, przed-
szkolaków i uczniów szkół, 
biorących udział w zajęciach 
w okresie wakacyjnym pro-
wadzonych przez Miejskie 
Centrum, Wspierania Rodziny 
w Głogowie.
- Prowadzący przekazywali 
także dzieciom informacje 
o zasadach postępowania 
w przypadku zaczepiania 
przez nieznajomego, czy czę-
stowania ich słodyczami lub 
obdarowywania prezentami. 
Atrakcją spotkania była prezen-
tacja policyjnego i strażackiego 
sprzętu – mówi oficer prasowy 
KPP w Głogowie. 

 �Fot: KPP w Głogowie 

Iskieriada , III Przegląd Piosenki 
Folklorystycznej w Serbach już przeszedł 
do historii. Piosenki wykonane przez 
zespoły i wspaniałe stroje zachwyciły 
widzów. Joanna Gniewosz, Wójt Gminy 
Głogów wręczyła statuetki i dyplomy. 

Ludową twórczość w Serbach podczas Iskieriady za-
prezentowało 13 zespołów folklorystycznych. Każdy 
z zespołów miał do dyspozycji 10 minut. Widzowie byli 
zachwyceni piosenkami i strojami. Występy zespołów 
były nagradzane brawami. Wójt Gminy Joanna Gniewosz 
wręczyła wszystkim zespołom statuetki i dyplomy. 

 �Fot: ANJA

Bomba została znaleziona 
przez operatora koparki 
w środę (5.07) około 
godziny 11:30 podczas 
wykonywania prac 
ziemnych, mężczyzna 
myślał, że ma do 
czynienia z kamieniem.

Dopiero po wydobyciu na po-
wierzchnię okazało się, że to nie-
wybuch, natychmiast powiadomił 
kierownika budowy a następnie 
służby ratunkowe. Na miejscu 
pojawili się strażacy, policjanci, 
ratownicy medyczni oraz pogoto-
wie gazowe.
– Około 11:30 zostaliśmy zawia-
domieni przez ekipę remontową 
wykonującą prace na terenie ul. 
Wojska Polskiego, że natrafili na 
niewybuch. Jak się okazało była to 
bomba lotnicza z okresu II Wojny 
Światowej. Zostali zawiadomieni 
saperzy, zabezpieczyliśmy teren. 

Ten niewybuch został oceniony 
na około 250 kg i zaszła potrzeba 
ewakuacji 3 bloków. To wszystko 
trwało do godziny 13:00 – relacjo-
nuje Bogdan Kaleta z głogowskiej 
komendy. 

Na placu budowy przy ul. Wojska 
Polskiego przed południem pojawi-
li się saperzy, karetka pogotowia, 
strażacy i policja. Ewakuowano 
mieszkańców bloków 3, 3A, 5 i 5A. 
Mundurowi wszystkim opuszcze-

nie mieszkań.
– Zabezpieczyliśmy miejsce 
zdarzenia i ewakuowaliśmy 
mieszkańców pobliskich bloków 
– mówi młodszy brygadier Artur 
Rokaszewicz, zastępca dowódcy 
straży pożarnej w Głogowie. – 
Bombą zajęli się saperzy.
– Przeżyliśmy chwile grozy. 
Wybiegliśmy z mieszkań w tym 
czym byliśmy. Nic nie zabraliśmy, 
obawialiśmy się o swoje życie. 
Przez kilka godzin staliśmy na 
dworze w pobliży marketu i z dala 
obserwowaliśmy działania sape-
rów – mówi Pani Bogusia.- Starsza 
pani, która stała przy nas trzęsła się 
z zimna bo wybiegła z mieszkania 
w samej bluzeczce. Mój partner dał 
jej swoją bluzę.
Mieszkańcy wieżowców przy ul. 
Wojska Polskiego z wielką ulgą 
przyjęli wiadomość iż bomba lotni-
cza została wydobyta i wywieziona 
przez saperów. Był to niewybuch 
o wadze około 250 kg. 

Dzieci uczą się bezpiecznie spędzać wakacje

Kręci mnie
bezpieczeństwo

Powojenna niespodzianka, operator wykopał bo myślał, że to kamień...

Bomba na Wojska Polskiego

Prezentacje dziedzictwa kultury ludowej

Folklor w Serbach
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Staże, szkolenia 
zawodowe, dotacje na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej sfinansuje 
urząd pracy. Pracodawca 
może liczyć na zwrot 
kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy i części 
kosztów wynagrodzenia. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gło-
gowie otrzymał w bieżącym roku 

ze środków PFRON 300 tys. zł na 
aktywizację zawodową osób nie-
pełnosprawnych. W ramach tych 
środków trwają nabory osób nie-
pełnosprawnych zainteresowanych 
stażem, szkoleniem zawodowym, 
szkoleniem z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy.
- Osoba niepełnosprawna może 
mieć sfinansowane szkolenie za 
kwotę nawet 2.500 zł. Dodatko-
wo za okres szkolenia otrzyma 

stypendium wypłacane z urzędu 
pracy- mówi Damian Piątek, Za-
stępca Dyrektora PUP w Głogowie. 
PUP proponuje także dotację 
na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej do kwoty 20.000 zł. 
Pracodawca natomiast może liczyć 
na zwrot kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy 
- Za zatrudnienie jednej osoby 
niepełnosprawnej bezrobotnej lub 
poszukującej pracy niepozostają-

cej w zatrudnieniu pracodawcy 
wypłacimy do 30.000 zł – mówi 
Damian Piątek, Zastępca Dyrekto-
ra PUP w Głogowie. - Pracodawca 
zobowiązany będzie do utrzymania 
stanowiska pracy przez okres co 
najmniej 3 lat. 
Pracodawca ubiegać się może także 
o zwrot części kosztów wynagro-
dzenia.
- Przewidujemy zwrot na zasadach 
prac interwencyjnych ok 980 zł 
miesięcznie, pod warunkiem że 
pracodawca zatrudni osobę nie-
pełnosprawną poszukującą pracy 
niepozostającą w zatrudnieniu po 
okresie refundacji na kolejne 4 
miesiące – mówi Damian Piątek.
Aktualnie w PUP zarejestrowa-
nych jest 295 osób niepełnospraw-
nych, z tego większość stanowią 
osoby posiadające status bezrobot-
nego 204 osoby. Zarejestrowanych 
jest 91 osób niepełnosprawnych 
o statusie poszukującego pracy. 
W porównaniu do 01.01.2016 r. 
liczba osób niepełnosprawnych 
spadła o 104.

 �Fot: ANJA

W budynku Pływalni 
Chrobry w przyszłym 
roku będzie można 
korzystać z sauny 
suchej, sauny parowej 
i groty solnej. Ruszyła 
budowa strefy 
Wellness and Spa.

Umowa na wykonie prac zosta-
ła już podpisana. Wyłoniona 
w przetargu firma Budrem 
rozpocznie budowę strefy.
- Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planami to w marcu 
przyszłego roku otwarta zosta-
nie nowa strefa – mówi Emilia 
Szajowska, prezes Chrobrego.
Wstępnie zakładano, iż nowa 
inwestycja to koszt około 1.500 
tys. zł netto. Do spółki wpłynęła 
oferta na 1.300 tys. zł. 
- Inwestycja zostanie zrealizo-
wana bez wsparcia kredytowego 
– mówi prezes Chrobrego. – Na 

wykonanie strefy środki pocho-
dzić będą z naszego budżetu, 
gminy miejskiej i ubezpiecze-
nia. 
Dotacja z Gminy Miejskiej 
w Głogowie to kwota 750 tys. 
zł, ubezpieczenie 350 tys. zł. 
|Zgodnie z planami strefa Wel-
lness and Spa to sauna sucha, 
dwie sauny parowe i grota solna. 

 �Fot: ANJA

PUP ma środki na aktywizację zawodową

300 tys. zł na pomoc niepełnosprawnym
Rusza budowa strefy Wellness and Spa

Nowe sauny
w przyszłym roku
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Dmuchańce, wata 
cukrowa, popcorn i mecz 
na dmuchanym boisku, 
zawody sprawnościowe 
to nieliczne atrakcje, 
które SM Nadodrze 
przygotowała w ramach 
imprez „Wakacyjnym 
crossem przez podwórka”.

Pierwsza impreza wakacyjna odby-
ła się na osiedlu Piastów Śląskich 
przy ulicy Leszka Białego. Pogoda 
dopisała, dzieci i rodzice świetnie 
się bawili. Dzieci brały udział 
w zawodach zręcznościowych 
i rozegrały miecz piłki nożnej na 
dmuchanym boisku. Mniejsze 
dzieci miały okazję skorzystać 
z placu zabaw. Wielką atrakcją były 
także dmuchańce. Bez względu na 
wiek, każde dziecko cierpliwie sta-
ło w kolejce, aby chociaż wejść na 
dmuchańce i poskakać. Największą 

frajdą był zjazd na dół. 
- To ciekawa wakacyjna propo-
zycja. Coś nowego i atrakcyjnego 
dla dzieci – mówi Zuzanna Wic-
kowska, mama 5-letniej Oliwki 
i 7-legniego Łukaszka. 
- Dzieci dobrze się bawią, i każda 
nawet niewielka nagroda daje im 
satysfakcję – mówi - Teresa Hycko, 
mama Kasi i Niny. 

Kolejna wakacyjna impreza odbę-
dzie się na osiedlu Kopernika przy 
ul. Keplera 26 lipca. W sierpniu 
odbędą się także dwie imprezy, 
pierwsza z nich 16 sierpnia na tere-
nach zielonych przy ZUS. Ostatnia 
wakacyjna impreza odbędzie się 
w Fosie 30 sierpnia. Wszystkie 
imprezy w ramach Wakacyjnym 
crossem przez podwórko rozpo-
czynają się o godz. 15 i kończą się 
około godz. 18. 

 �Fot: ANJA

WKU przyjmuje zgłoszenia 
chętnych na szkolenie 
przygotowawcze. 
Rozpocznie się 5 września 
w różnych ośrodkach 
szkoleniowych w Polsce.

Grudząc, Toruń, Wrocław, Koszalin, 
Wałcz, Czerwińsk i głogowski bata-
lion inżynieryjny 5 września przyjmą 
chętnych na szkolenie przygotowaw-
cze. W związku z tym, iż ilość miejsc 
jest ograniczona wszyscy chętni 
którzy chcą związać przyszłość 
z wojskiem powinni pospieszyć się 
ze zgłoszeniem swojej kandydatury
-Szkolenie przygotowawcze trwa 
4 miesiące. Rozpocznie się 5 wrze-
śnia i zakończy się egzaminem 18 
grudnia, przed świętami – mówi 
ppł. Piotr Mielniczuk, Komendant 
WKU w Głogowie. –Żołnierz po 
szkoleniu przygotowawczym może 
ubiegać się o kontrakt w różnych 
jednostkach wojskowych w Pol-
sce. Jest to przepustka do służby 
zawodowej. W praktyce jest tak, 
że można sobie wybrać jednostkę 
Szkolenia przygotowawcze 
prowadzone będą w kilkunastu 
jednostkach na terenie Polski. 
Po ukończeniu szkolenia każdy 
żołnierz przystąpi do egzaminu 
zgodnie z kierunkiem szkolenia: 
w Toruniu szkoleni są artylerzyści, 

we Wrocławiu minerzy, w Wał-
czu łącznościowcy, w Głogowie 
saperzy, w Czerwińsku osoby 
zainteresowane służbą w wojskach 
lotniczych. 
Żołnierz w czasie szkolenia przy-
gotowawcze korzysta z wielu 
przywilejów, np. z żołdu, który 

dla szeregowego żołnierza wy-
nosi 870 zł brutto. Ponadto przez 
4 miesiące szkolenia żołnierz na 
koszt wojska jest zakwaterowany, 
żywiony i ubierany. Po przysiędze 
może ubiegać się o przepustkę. Na 
zakończenie szkolenia żołnierz 
otrzymuje 2 tys. zł odprawy.

Wszyscy zainteresowani szko-
leniem powinni zgłosić się do 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Głogowie przy ul. Wojska Pol-
skiego. Uroczyste wręczenie kart 
powołania na szkolenie przygoto-
wawcze planowane jest 27 lipca.

 �Fot: ANJA

Dmuchane zamki, 
zjeżdżalnie, gry 
i zabawy, mnóstwo 
atrakcji dla każdego 
uczestnika festynu 
„Wakacje z Rodziną. 
Patronat nad 
impreza objął Wójt 
Gminy Żukowice. 

Festyn odbył się w miejsco-
wości Kamiona. Bawiły się 
dzieci z rodzicami i dziadkami. 

Organizatorzy zapewnili wiele 
atrakcji dla każdej grupy wie-
kowej i dużą dawkę humoru. 
-Festyn jest okazją do aktywne-
go spędzenia czasu na świeżym 
powietrzu w gronie rodziny 
i znajomych – mówi Krzysztof 
Wołoszyn, Wójt Gminy Żu-
kowice. 
Impreza została zorganizowana 
przy dużym wsparciu mieszkań-
ców miejscowości Kamiona.

 �Fot: UG Żukowice 

Festyn w Gminie Żukowice

Wakacje z Rodziną
Szkolenie przygotowawcze dla przyszłych żołnierzy

Szansa na służbę w wojsku

Festyn na osiedlu Piastów Śląskich

Zawody, zabawa i wiele atrakcji
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Jeden z obiektów 
zespołu pałacowym 
w Jerzmanowej zawalił 
się. Stwarza zagrożenie. 
Został zabezpieczony. 
Czeka na rozbiórkę.

Pałac w Jerzmanowej będzie 
remontowany. Gmina pozyskała 
środki na nowy dach. Do zespołu 
pałacowego należą także pobliskie 
budynki. Jeden z nich zawalił się, 
interweniowała głogowska straż 
pożarna.
-Obiekt jest do rozbiórki. Teren 
został zabezpieczony przed 
dostępem osób postronnych – 
mówi st. bryg. mgr inż. Piotr 
Durał, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Głogowie. 
Obiekt częściowo był już zawalo-
ny. Jednak konserwator zabytków 
nie wyraził zgody na całkowitą 
rozbiórkę. Zalecił, aby stojące 
ściany zabezpieczyć, podstem-
plować, ponieważ wykonane były 
z kamienia polnego.

-Zgodnie z opinią konserwatora, 
ścianę kamienną budynku należa-
ło zachować. Rozebrać budynek, 
ścianę podstemplować, aby się 
nie zawaliła. Ma ona ponad 50 lat, 
jest zabytkiem – mówi Waldemar 
Szpilewicz, Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa.
Zabytek powoli chylił się ku 
upadkowi. Nie było planów zwią-

zanych z remontem budynków 
należących do zespołu pałaco-
wego. Burze i gwałtowne wiatry 
zawaliły nadszarpnięty zębem 
czasu zabytek. 
-Zanim urzędnicy zajmą się 
remontem pałacu może dojść 
do podobnej sytuacji. Gmina za 
pałac zapłaciła kilka milionów. 
Remont pochłonie kilkanaście 

milionów. Prawdopodobnie po 
remoncie w pałacu będzie siedziba 
władz gminy – mówi mieszkaniec 
z Jerzmanowej. – Pałac to droga 
inwestycja, skoro urzędnicy kupili 
to teraz powinni wyremontować, 
aby się nie zawalił. Bo wówczas 
kilka milionów złotych pójdzie 
na marne. 

 �Fot: ANJA
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Siedemset tysięcy 
złotych gmina zapłaciła 
za remont świetlicy 
w Domaniowicach. 
Obiekt przeszedł 
gruntowną renowację.

Zakończyły się już prace re-
montowe w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Domaniowice. 
W ramach zadania wykonano m.in. 
remont tynków wewnętrznych 
i sufitowych, izolację wewnątrz 
stropu i dachu, wymianę podłóg 
parteru i poddasza. - Rozbudowana 

została istniejąca instalacja elek-
tryczna oraz wykonano instalację 
ogrzewania elektrycznego – mówi 
Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy 
Żukowice. - Ponadto wykonano ter-
momodernizację całego budynku.
Za wykonanie wszystkich prac 
gmina zapłaciła wykonawcy ok. 
70.000 zł. Remont świetlicy wy-
konała firma Zakład Budownictwa 
Ogólnego Henryk Kowalczykow-
ski, Jacek Kowalczykowski ze 
Wschowy, wyłoniona w przetargu 
publicznym. 

 �Fot: UG Żukowice

Inwestycja w Domaniowicach już zakończona

Wiejskie spotkania
w nowej świetlicy

Mieszkańcy Jerzmanowej czekają na remont

Zawaliła się konstrukcja budynku 
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70 gier do dyspozycji 
głogowian. Każdy bez 
względu na wiek może 
przyjść do MCWR przy 
ul. Folwarcznej, aby 
zagrać w ulubioną grę. 

Od 70 do 100 osób bierze udział 
w różnego rodzaju grach organi-
zowanych przez Stowarzyszenie 
Centrum Działań Alternatywnych 
„Bastion Głogów”. Stowarzyszenie 
skupia młodych energicznych 
ludzi, którzy chętnie pomagają spę-
dzić aktywnie czas każdej grupie 
wiekowej: uczniom głogowskich 

szkół, rodzicom i dziadkom. Jedna 
z akcji Stowarzyszenia prowadzona 
jest w MCWR przy ul. Folwarcznej. 

W budynku Centrum spotykają się 
amatorzy gier, różnego rodzaju. 
Dzieci przychodzą po to, by spo-
tkać się z rówieśnikami i zagrać 
w gry np. strategiczne. Dorośli 
chętnie sięgają po gry ekonomiczne 
i strategiczne. Wiele z propono-
wanych gier pozwala pogłębiać 
wiedzę i rozwijać pamięć. 
- Przychodzi coraz więcej ludzi. 
Korzystają z naszych gier, które 
zakupiliśmy za środki otrzymane 
z Urzędu Miasta. Złożyliśmy pro-
jekt do urzędu i otrzymaliśmy 10 
tys. zł – mówi Marcin Szatyński, 
ze Stowarzyszenia Bastion Głogów 

-. Organizujemy także turnieje. 
Przyjeżdżają do nas gracze z Lu-
bina, Nowej Soli, Zielonej Góry, 
Wrocławia. Dzięki Pani Dyrektor 
z MCWR możemy nasze imprezy 
organizować w budynku przy ul. 
Folwarcznej. Dzięki Panu Prezy-
dentowi mamy środki na kupno 
nowych gier. Kupiliśmy już 70 
różnych pozycji. 
W siedzibie MCWR przy ulicy Fol-
warcznej w każda sobotę od godz. 
9 do 14 można zagrać w różne gry. 
Organizatorzy zapraszają dzieci, 
młodzie i dorosłych.

 �Fot: ANJA

25 lipca przy 
ul. Gwiaździstej 
zaparkuje spirobus. 
Wykwalifikowany 
personel bezpłatnie 
przeprowadzi 
badanie płuc.

Spirobus Fundacji NEUCA dla 
Zdrowia przyjedzie do Głogo-
wa 25 lipca. Wykwalifikowany 
personel bezpłatnie wykona 
badania i udzieli fachowych 
porad odnośnie profilaktyki 
chorób układu oddechowego.
Spirometria to badanie, 
podczas którego mierzy się 
pojemność płuc oraz przepływ 
powietrza przez poszczególne 
partie układu oddechowego. 
Badanie jest bezbolesne i trwa 
ok. 10 minut. Badanie służy 
ocenie wydolności oddecho-
wej człowieka. Dzięki niemu 
możemy rozpoznać POCHP 

a także określić stopień kli-
niczny astmy oskrzelowej. 
W trakcie każdego badania, na 
miejscu obecny będzie wykwa-
lifikowany personel medyczny, 
który wykona badania i udzieli 
fachowych porad w zakresie 
profilaktyki chorób układu 
oddechowego. Spirobus będzie 
stacjonował w Głogowie 25 
lipca przy ulicy Gwiaździstej 
5A, między godzinami 10.00 
a 16.30, przy siedzibie part-
nera akcji. Udział w badaniu 
jest bezpłatny, wymagane są 
jednak wcześniejsze zapisy. 
Można ich dokonywać czter-
naście dni przed planowanym 
badaniem pod tym samym 
adresem, gdzie odbywać się 
będą badania. Dokładna lista 
ze wszystkimi lokalizacjami 
badań znajduje się na stronie 
Fundacji NEUCA dla Zdrowia 
(www.fundacjaneuca.pl).

Pięć, siedem lub 
dziewięć tysięcy złotych 
Urząd Gminy Żukowice 
może dofinansować 
budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Kolejność wniosków 
ma znaczenie. 

Wójt Gminy uruchomił program 
dofinansowania budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków dla 
mieszkańców na terenie Gminy 
Żukowice. Dotację otrzymać 

mogą osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe.
- Wnioskodawca może uzyskać 
pomoc finansową na realizację 
przedsięwzięcia w wysokości do 
50% udokumentowanych wartości 
brutto, poniesionych nakładów 
na budowę oczyszczalni – mówi 
Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy 
Żukowice.
Wnioskodawca musi spełnić 
określone warunki, aby otrzymać 
pomoc finansową, która zależna 
jest od rodzaju nieruchomości, na 

której zostanie wybudowana. I tak 
do 5.000 zł brutto może otrzymać 
wnioskodawca do budowy przydo-
mowej oczyszczalni ścieków ob-
sługującej dom jednorodzinny. Do 
7.000 zł brutto wyniesie dofinan-
sowanie dla budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków obsługującej 
budynek wielorodzinny o liczbie 
wyodrębnionych lokali od 2 do 
4. Do 9.000 zł brutto przyznane 
zostanie dla budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków obsługującej 
budynek wielorodzinny o liczbie 

wyodrębnionych lokali powyżej 4.
 Na przyznanie wsparcia finan-
sowego wpływ ma kolejność 
składanych wniosków. Więcej 
informacji na temat zasad przy-
znawania dotacji można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Żukowice 
dzwoniąc pod numer telefonu 76-
831-42-41 wew. 59.

Spirobus przy ul. Gwiaździstej

Bezpłatne badanie płuc
Przydomowe oczyszczalnie w Gminie Żukowice

Dofinansowanie do budowy 

Gry planszowe w każdą sobotę

MCWR otwarte dla hobbystów
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Krzysztof Bychawski 
otrzymał statuetkę 
Mistrza Usprawniania. 
Wygrał rywalizację z 10 
uczestnikami II etapu 
projektu „Sport drogą 
do usprawnienia”. 
Organizatorem 
rywalizacji było 
Stowarzyszenie ODONIS. 

Drugi etap sportowych rozgrywek 
odbył się w Łagowie Lubuskim 
w Ośrodku wypoczynkowym 
Leśnik nad jeziorem Łagowskim. 
Ośrodek dysponuje sprzętem 
sportowym, w tym wodnym 
i jako jedyny posiada własny, 
bezpośredni dostęp do jeziora 
z plażą, co umożliwiło bezpieczne 

uprawianie sportów wodnych. Do 
konkurencji stanęło 10 zawod-
ników: Krzysztof Bychawski, 
Wiesław Wnuk, Joanna Piskorska, 
Wioletta Nowicka, Zdzisław 
Witkowski, Barbara Kalinowska, 
Zdzisław Bukała, Anna Rotter, 
Danuta Kubik, Halina Jabłońska. 
Zakwalifikowani do drugiego 
etapu zawodnicy brali udział 
w następujących konkurencjach: 

pływanie, wyścigi rowerami wod-
nymi, siatkówka, koszykówka, gra 
w bule, tenis stołowy. Tytuł i oko-
licznościową statuetkę Mistrza 
Usprawniania otrzymał Krzysztof 
Bychowski. który wyróżnił się 
szczególnie grą w tenisa, nie miał 
sobie równych także w pływaniu 
Pozostali uczestniczy rozgrywek 

otrzymali pamiątkowe medale. 
- Celem projektu jest propago-
wanie sportu w środowisku osób 
niepełnosprawnych, jak i popra-
wa kondycji psychofizycznej. 
Jak wynika z przeprowadzonych 
badań aktywność sportowa 
wpływa pozytywnie nie tylko na 
aspekty fizyczne czy sprawności 
- osoby zaangażowane w sport 
są bardziej otwarte i zrelakso-

wane, bowiem wysiłek fizyczny 
sprzyja rozładowywaniu napięć 
psychicznych i stresu oraz likwi-
duje zły nastrój, który często 
przejawia się u osób niepełno-
sprawnych - mówi Krystyna 
Piasecka-Olejniczak, Prezes 
Stowarzyszenia ODONIS.- 
Sport u osób niepełnosprawnych 

zaspokaja potrzebę rywalizacji, 
pozwala na poznawanie nowych 
ludzi, których łączy wspólna pa-
sja. Ważna jest poprawa własnej 
kondycji czemu sprzyjać może 
budowanie przeświadczenia, że 
pomimo określonych ograniczeń 
wynikających z niepełnosprawno-
ści, są sprawni w jakimś zakresie, 
na innym polu. Nawet jeśli nie 
będzie to poziom mistrzowski, 
taki sposób myślenia wpływa na 
stopniową akceptację i pogodze-
nie się z niepełnosprawnością. 
Z uwagi na specyfikę konkurencji 
projekt odbył się w Łagowie gdzie 
jest doskonała baza i dostosowana 
infrastruktura do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.
Uczestnicy projektu znaleźli także 
czas na wycieczkę. Zapoznali się 
z historią Łagowa i skorzystali 
z atrakcji tego urokliwego miejsca 
słynącego z organizacji Lubuskie-
go Lata Filmowego czy Jarmarku 
Joannitów.
Organizatorem II etapu projektu 
„Sport drogą do usprawnienia” 
było Stowarzyszenie ODONIS, 
współorganizatorami Stowarzy-
szenie Diabetyków w Głogowie 
oraz Chrobry Głogów S. A. Im-
preza odbyła się dzięki wsparciu 
finansowemu z Gminy Miejskiej 
Głogów.

 �Fot: Chrobry Głogów 

Głogowianie złożyli już 
swoje wnioski w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
Łączna kwota 
wszystkich pomysłów 
przekracza 6 mln zł. 
Do 1 września potrwa 
weryfikacja wniosków. 

52 projekty złożyli głogowianie 
do Budżetu Obywatelskiego, 
w tym 8 projektów niemajątko-
wych. Wśród projektów niema-
jątkowych są m.in. wycieczka, 
spotkania laktacyjne i kino 
letnie. W projektach twardych, 
majątkowych znalazły się m.in. 
remonty dróg i chodników, zago-
spodarowanie terenów zielonych, 
pomniki, boisko wielofunkcyjne, 
wiaty przystankowe, wybiegi dla 
psów oraz iluminacja logo i herbu 
Głogowa na budynku Ratusza. 
Łączna kwota wszystkich pomy-

słów – na podstawie kosztorysów 
wnioskodawców – to ponad 6 
milionów 200 tysięcy złotych.
-Budżet Obywatelski to dobry 
sposób na współdecydowanie 
o wydatkowaniu środków pu-
blicznych na potrzeby osiedla, na 
którym żyjemy. To się sprawdza 
od wielu lat - mówi Katarzyna 
Myszkowska.- Biorę udział 
w głosowaniu wchodząc na stronę 
internetową. Głosowałam na plac 
zabaw w ośrodku przy ul. Norwida 
i cieszę się, że powstał. 
Do 1 września potrwa ich wery-
fikacja pod względem formalno-
-prawnym. Do 22 września Urząd 
Miejski ogłosi bazę projektów 
dopuszczonych do głosowania. 
Od 2 do 27 października głogowia-
nie wybierać będą, w głosowaniu, 
wnioski do realizacji. Do 10 listo-
pada – ogłoszenie wyników.

 �FOT: ANJA

Ponad 6 mln zł na pomysły głogowian

Urzędnicy
zweryfikują wnioski

Mistrz Usprawniania wybrany w Łagowie

Rywalizacja nad jeziorem
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Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia jest w sieci szpitali NFZ

Nowy system PSZ objął
szpital MCZ w Lubinie 

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.

Pod koniec czerwca Naro-
dowy Fundusz Zdrowia 
ogłosił sieć szpitali w całej 

Polsce. Podzielił je na sześć grup. 
Nowy system podstawowego szpi-
talnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ) przewi-
duje na samym Dolnym Śląsku 
45 placówek szpitalnych. Wśród 
nich w grupie II znajduje się szpital 
MCZ S.A. w Lubinie.
Nowa ustawa dotycząca sieci 
szpitali ma pomóc w uspraw-
nieniu organizacji udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej 
przez szpitale oraz przychodnie 
przyszpitalne. Nowe zasady 
mają ułatwić dostęp pacjentów 
do leczenia specjalistycznego 
w szpitalach oraz umożliwić lepsze 
zsynchronizowanie świadczeń 
szpitalnych i ambulatoryjnych. 
Nowe zasady ułatwią także za-
rządzanie szpitalami. - Oznacza 
to w moim odczuciu spokojniejsze 
gospodarowanie środkami. Nowy 
system budżetowy zapewni nam 
to, że będziemy mogli planować 
racjonalnie, gdyż budżet będziemy 
znali na rok z góry. Mam nadzieję, 
że nie będziemy musieli występo-
wać w procedurach konkursowych. 

- mówi Piotr Milczanowski, prezes 
zarządu MCZ S.A. w Lubinie. - Pod-
stawą do naliczania stałego ryczałtu 
na najbliższy okres finansowania 
będzie rok 2015. Z naszych wstęp-
nych obliczeń wynika, że trochę 
na tym zyskamy. 2015 był rokiem, 

kiedy wykonaliśmy dużo procedur. 
Jeżeli wszystkie zostaną wzięte pod 
uwagę, a tak ma to funkcjonować, to 
szpital Miedziowego Centrum Zdro-
wia na tym zyska – dodaje prezes 
Milczanowski - Te pieniądze, które 
otrzymamy ryczałtem będziemy 

otrzymywać na całość funkcjono-
wania naszej działalności i to naszą 
rolą będzie, żeby te pieniądze dobrze 
zagospodarować, żeby wiedzieć na 
co przeznaczyć i w których dziedzi-
nach mamy przeznaczyć w większej 
skali, a w których w mniejszej – 

dodaje Waldemar Sułek, wiceprezes 
zarządu MCZ S.A. i dyrektor ds. 
finansowych.
Zasady oparte na sieci szpitali mają 
zapewnić obok odpowiedniego po-
ziomu usług medycznych, ciągłość 
i stabilność finansowania szpitali.
Wpisanie szpitala do sieci PSZ ma 
być gwarancją, że NFZ zawrze 
z daną placówką umowę bez ko-
nieczności uczestniczenia w po-
stępowaniu konkursowym. Nowy 
system ma też pomóc w skróceniu 
kolejek na Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych i w izbach przyjęć. 
Te placówki z sieci, które mają SOR 
będą też miały przychodnie nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej.
W ramach PSZ określono sześć 
poziomów systemu zabezpieczenia 
świadczeń. Podstawą kwalifikacji 
szpitala do konkretnej grupy jest 
realizacja świadczeń zdrowotnych. 
Szpital MCZ znalazł się w drugiej 
grupie, w której placówki mają 
oddziały: chirurgii dziecięcej, pla-
stycznej, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, otorynolaryngo-
logii, reumatologii, kardiologii, 
neurologii, okulistyki oraz uro-
logii. W tej samej grupie szpitali 
stopnia II są też placówki: ZOZ 

w Kłodzku, Szpital „Latawiec” 
w Świdnicy, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy, Wie-
lospecjalistyczny szpital - SPZOZ 
w Zgorzelcu, Łużyckie Centrum 
Medyczne w Lubaniu i Dolnoślą-
skie Centrum Rehabilitacji w Ka-
miennej Górze. - To, że Miedziowe 
Centrum Zdrowia znalazło się 
w sieci, jest bardzo ważne, nie 
tylko z naszego punktu widzenia, 
ale z punktu widzenia miesz-
kańców Zagłębia Miedziowego. 
Wiedzieliśmy, że takie szpitale, 
jak ten w Głogowie, Legnicy czy 
RCZ w Lubinie znajdą się na liście 
od razu. Nie spodziewaliśmy się 
jednak, że MCZ znajdzie się na 
niej w pierwszym rzucie. Jest to 
olbrzymi sukces nie tylko dla nas, 
ale i dla Lubina. Myślę, że nie ma 
na Dolnym Śląsku takiego powiatu, 
w którym jedno miasto o takiej 
wielkości miałoby dwa szpitale 
będące w sieci. To ewenement na 
skalę Polski– dodaje Waldemar 
Sułek. - Warto wspomnieć, że 
MCZ S.A. jest jedynym na Dol-
nym Śląsku prywatnym szpitalem 
wielospecjalistycznym w sieci – 
dodaje Piotr Milczanowski, prezes 
zarządu MCZ S.A.

r e k l a m a
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Pracownica gminy Kotla odznaczona

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Od poniedziałku ruszą prace 
przy odbudowie głogowskiego 
teatru. Szacowany koszt to 
ponad 20 mln zł, a szacowany 
termin zakończenia inwestycji 
IV kwartał przyszłego roku.

Zabytkowa budowla Teatr im. Andreasa 
Gryphiusa na Starym Mieście doczekała 
się odbudowy. Dzisiaj Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa podpisał umowę 
z wykonawca firmą Pre - Fabrykat Sp. z o.o. 
z Karpacza. O odbudowie zabytkowej 
budowli mówiło się już od wielu lat, jednak 
ze względu na ograniczenia finansowe 
realizacja zadania przekładna była w czasie. 

Gmina Miejska w Głogowie na odbudowę 
Teatru pozyskała środki unijne w kwocie 
4 mln 700 tys. zł w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Część środków 
zarezerwowano w miejskim budżecie. 
Ogólna wartość projektu odbudowy wynosi 
20 mln 310 tys. zł.
- Dziś moment historyczny. Budynek teatru 
od ponad 70 lat oczekuje na odbudowę. 
Podpisujemy umowę na roboty budowlane 
czyli na odbudowę teatru – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta.
Głogowian bardzo ucieszyła wiadomość 
o rozpoczęciu prac przy odbudowie Teatru 
im. Andreasa Gryphiusa.

- Czekaliśmy bardzo długo na ten moment 
– mówi Lilianna Chabior. – Ruiny nie 
upiększają tego zakątka. Cieszy też, że 
budynek będzie miał charakter użytkowy, 
a nie tylko odbudowane ruiny. Plany są 
bardzo imponujące. Z niecierpliwością 
czekam na zakończenie odbudowy.
Gmina Miejska w Głogowie ma nadzieję, iż 
pod koniec roku minister kultury podejmie 
decyzję dotyczącą dofinansowania w dużo 
większym zakresie. Projekt odbudowy gło-
gowskiego teatru znalazł bowiem uznanie 
w ministerstwie i został bardzo wysoko 
oceniony. Jest zatem szansa na dodatkowe 
środki. 

 �Fot: UM Głogów

Prezydent podpisał umowę

Rusza odbudowa teatru
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aktualności

Ośmiu nauczycieli 
głogowskich szkół 
ponadgimnazjalnych zdało 
egzamin. Starosta wręczył 
akty nadania stopnia 
awansu zawodowego.

 W Starostwie Powiatowym w Gło-
gowie zostały przeprowadzone 
postępowania egzaminacyjne 
dla nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Do egzaminu 
przystąpiło 8 nauczycieli ze 
szkół i placówek prowadzonych 
przez powiat głogowski: dwóch 
nauczycieli z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Głogowie, z II 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Kopernika w Głogowie jeden 
nauczyciel, Zespołu Szkół im. Jana 
Wyżykowskiego w Głogowie także 

jeden nauczyciel, z Zespołu Placó-
wek Szkolno-Wychowawczych 
w Głogowie o awans ubiegało się 
czworo nauczycieli. 
W wyniku oceny spełniania przez 
nauczycieli wymagań niezbęd-
nych do uzyskania stopnia awansu 
zawodowego zgodnie z rozporzą-
dzeniem MEN z dnia 1 marca 
2013r. w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli, wszyscy nauczyciele 
zdali egzamin i uzyskali stopień 
nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele spotkali się z Jaro-
sławem Dudkowiakiem, Starostą 
Powiatu Głogowskiego, który 
przyjął od pedagogów uroczyste 
ślubowanie i wręczył im akty nada-
nia stopnia awansu zawodowego.

 �Fot: Starostwo Powiatowe 
w Głogowie 

Na dodatkowe zajęcia 
sportowe Gminny 
Ludowy Klub Sportowy 
„Zryw przy współpracy 
z pracownikami Urzędu 
Gminy pozyskał 10 tys. 
zł. Za pozyskane środki 
zatrudniono trenera, 
który prowadzi zajęcia 
a w najbliższym czasie 
zakupiony zostanie 
nowy sprzęt.

Na realizację dodatkowych 
zajęć sportowych z piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Kotla GLKS Zryw oraz 
gminni urzędnicy pozyskali środki 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu „Klub”.
- W ramach realizacji projektu za-
trudniono trenera do prowadzenia 

zajęć, a w najbliższym czasie zo-
stanie zakupiony sprzęt sportowy– 
mówi Kamila Suchocka-Szperlik 
koordynator projektu.
Zajęcia prowadzone są w 2 gru-
pach. Pierwszą grupę stanowią 
zawodnicy klubu „Zryw” Kotla. 
Drugą grupę stanowią dzieci z te-
renu Gminy Kotla. Zajęcia odby-
wają się po 2 godziny tygodniowo 
w każdej grupie.
- Zajęcia prowadzone są na terenie 
rekreacyjno-sportowym w Kotli 
przy ul. Sportowej, a w okresie 
jesienno-zimowym prowadzone 
będą na sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum Gminnym w Kotli 
– dodaje koordynator projektu 
- Obiekty sportowe na potrzeby 
projektu udostępnił nieodpłatnie 
samorząd gminny.

 �Fot: UG Kotla

Spółka Chrobry Głogów 
otrzyma dofinansowanie 
z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na 
modernizację bazy 
sportowej na osiedlu 
Piastów Śląskich. Umowa 
już jest podpisana. 
Spółka wystąpi o pierwszą 
transzę dotacji. 

Przyznana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki kwota wy-
płacana będzie spółce w trzech 
transzach. 

-Będziemy starali się o wypłatę 
pierwszej transzy zaplanowanej 
na ten rok – mówi Emilia Sza-
jowska, Prezes Chrobry Głogów 
S.A. 
Pierwsza transza to może być 
kwota 390 tys. zł, która w 50% 
przeznaczona zostanie na 
oddany już na osiedlu Piastów 
Śląskich budynek piłkarski. 
Kolejne transze przyznanej 
dotacji przeznaczone zostaną 
na dalszy rozwój i modernizację 
bazy sportowej na osiedlu. 
Spółka ma już koncepcję na 

dalszą rozbudowę i moderni-
zację obiektu na osiedlu Piastów 
Śląskich: boisko miarowe dla IV 
ligi i wyżej oraz Orlik.
Gmina Miejska w Głogowie na 
realizację zadania na osiedlu 
Piastów Śląskich zabezpieczy-
ła w swoim budżecie na 2018 
rok 800 tys. zł. Gdyby nie to 
wsparcie finansowe, spółka nie 
miałaby możliwości ubiegać się 
o dofinansowanie zadania ze 
środków Ministerstwa Sporu 
i Turystyki. 

 �FOT. ANJA

Pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe

Zryw w Kotli

Ślubowanie
u starosty

Awans zawodowy nauczycieli

Powstanie baza sportowa na osiedlu Piastów Śląskich

Chrobry dostanie ponad milion złotych
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10 lipca 1997 roku Odra zalała le-
wobrzeżne Opole a dwa dni później 
woda wdarła się do Wrocławia, 
pokazując swoje niszczycielskie 
oblicze. Kwestią kilkudziesięciu 
godzin stało się pojawienie dużej 
fali na ziemi głogowskiej. Czasu na 
odpowiednie zabezpieczenie swo-
jego dobytku przez mieszkańców 
zagrożonych terenów było więc 
mało. W Głogowie oczekiwano na 
wielką wodę z dużymi obawami, 
co potęgowały przekazywane na 
bieżąco przez media wydarzenia 
z zalanego Wrocławia. Panika 
wśród głogowian powodowała, że 
przygotowania do odparcia wody 
wychodziły poza jej przewidy-
wany zasięg. O ile zrozumiałe 
jest podjęcie walki z żywiołem 
w newralgicznych miejscach 
Głogowa – Ostrowie Tumskim, 
Krzepowie czy Nosocicach, o ty-
le worki z piaskiem mieszkańcy 
rozkładali też w takich miejscach 
jak np. Plac 1000-lecia, Jedności 
Robotniczej przy dworcu PKS czy 
Stare Miasto np. przy Złotym Lwie 
na Grodzkiej i wokół Starej Poczty.
Z obawy przez zalaniem ul. Elek-
trycznej zamknięto tam sklepy 
i zakłady. A przed wybijaniem 
studzienek kanalizacyjnych 
zabezpieczano również piwnice 
budynków na odległych osiedlach. 
Ze miejscowych sklepów znikały: 
woda, żywność i świece. 
Stan alarmowy na Odrze w Głogo-
wie wynosił 400 cm, tymczasem 
woda bardzo szybko podniosła 
się do poziomu ponad 600 cm, 
osiągając 16 lipca aż 715 cm. 
Do walki z wielką wodą stanęły 
wszystkie służby, od wojska i stra-
ży pożarnej zaczynając a kończąc 
na zwykłych ludziach, którzy 
często, odruchowo, tak po ludzku 
pomagali w ratowaniu dobytku 
innych – zagrożonych zalaniem 
głogowian, bądź zabezpieczali 
wraz z wojskiem wały przeciwpo-
wodziowe w pobliżu miasta. Nie 
brakowało ochotników z innych 
miejscowości i tak np. przy wałach 

na Starej Odrze pracowało ok. 
30 wolontariuszy z Radwanic, 
desperacko walcząc z żywiołem. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
tłumów gapiów, którzy oblegali 
okolice mostu drogowego, spo-
glądając na podnoszącą się z dnia 
na dzień Odrę. 
Z Głogowa ewakuowanych zostało 
200 osób, natomiast z gmin ościen-
nych ponad 7700 ludzi i ok. 17.000 
sztuk zwierząt hodowlanych. 
13 lipca 1997 roku fala powodzio-
wa na Odrze dotarła do naszego 
miasta, zalewając jego najniżej 
położone części a także pobliskie 
miejscowości. Na terenie prawo-
brzeżnego miasta, woda osiągała 
1,5 metra wysokości. Podto-

pione były oba mosty drogowe, 
szczególnie sytuacja mostu na 
Starej Odrze stawała się bardzo 
nieciekawa. Oczywiście w tym 
newralgicznym czasie wyjazd 
z Głogowa w kierunku Leszna 
był niemożliwy. Podobnie zresztą 
wyglądała sprawa linii kolejowej 
tzw. „Nadodrzanki”, prowadzącej 
do Wrocławia, która już od 15 
lipca, na odcinku 600 metrów, 
była całkowicie zalana. Pociągi 
kursowały do stacji na osiedlu 
Krzepów. Połączenie z Wrocła-
wiem odbywało się również przez 
Legnicę. Kolejarze z Głogowa 
i okolic byli przygotowani na 
powódź, demontując wcześniej 
urządzenia, które sterowały całą 

automatyką na krytycznych od-
cinkach. W tym samym czasie 
bardzo mocno zagrożona była 
miejska elektrownia. Przestała 
też pracować miejska oczyszczal-
nia ścieków, a te zaczęły trafiać 
bezpośrednio do rzeki. W mieście 
wyłączono również dostawy wody.
W krytycznym momencie Odra 
przelewała się w miejscu dzisiejszej 
mariny i nie brakowało zakładów 
wśród obserwatorów, czy nurt 
porwie znajdujące się tam koparki, 
służące do załadunku i rozładunku 
barek. Niecodziennym widokiem 
były motorówki strażackie pły-
wające po ulicy Kamienna Droga.
Na ternie Głogowa działały dwa 
punkty zbierania darów dla powo-
dzian – w siedzibie PCK i Szkole 
Podstawowej nr 11. W okresie 
największego zagrożenia po-
wodziowego na terenie miasta 
obowiązywał całkowity zakaz 
sprzedaży alkoholu.
 Katastrofalny poziom wody utrzy-
mywał się na Odrze w Głogowie 
przez kilka tygodni, powodując, że 
wały przeciwpowodziowe w całej 
okolicy, mimo, że wzmocnione 
tysiącami worków z piaskiem, 
były nasiąknięte wodą jak gąbki. 
Docelowo miały utrzymać rzekę 
w korycie przez kilka, maksymal-
nie kilkanaście dni. Wytrzymały 
o wiele dłużej. 
Z chwilą gdy woda opadła do 
stanu 680 cm wznowiono ruch 
drogowy przez oba mosty. Jeszcze 
pod koniec lipca 1997 roku Szef 
Miejskiego Komitetu Przeciw-
powodziowego – płk Mirosław 
Skiba ostrzegał, by ludzie z tere-
nów objętych ewakuacją, jeszcze 

nie wracali do swoich domostw, 
ponieważ oczekiwano drugiej fali 
kulminacyjnej. Na szczęście ta była 
bardziej płaska i niższa od swojej 
poprzedniczki, nie przekraczając 
700 cm. Mimo tego, wszystkie 
służby cały czas monitorowały 
sytuację i były w pełni gotowe do 
działań.
23 lipca na murawie stadionu 
miejskiego wylądował śmigłowiec 
z delegacją rządową. Do Głogo-
wa przybył ówczesny premier 
RP – Włodzimerz Cimosiewicz, 
minister MSWiA Leszek Miller 
oraz rzecznik prasowy Rady Mi-
nistrów Aleksandra Jakubowska. 
Co ciekawe, podczas lądowania 
helikoptera doszło do incydentu. 
Podmuch lądującej maszyny prze-
wrócił blaszaną wiatę, która lekko 
raniła wicewojewodę legnickiego 
Zenona Kwakszyca.
W Głogowie premier spotkał się 
z wójtami zagrożonych powodzią 
gmin, którzy przedstawili koszty 
poniesione w walce z żywiołem, 
a następnie udał się do Jednostki 
Wojskowej na spotkanie z żołnie-
rzami 6 Pułku Drogowo-Mostowe-
go. Zrezygnował jednak z objazdu 
po wałach przeciwpowodziowych.
Powódź z 1997 roku zakończyła 
żywot basenu miejskiego przy 

ul. Ułanów Polskich, który został 
zniszczony. Podobny los spotkał 
fort Luneta za Odrą, użytkowa-
ny przez głogowską Jednostkę 
Wojskową jako magazyn środków 
saperskich. Zagrożony zalaniem 
został ewakuowany, a po powodzi 
wojsko już do niego nie wróciło. 
Dziś teren ten znajduje się w rękach 
prywatnych.
W czasie powodzi sprzed 20 lat 
ucierpiały również podgłogowskie 
miejscowości. Podtopione zostały 
m.in. Głogówko, Grodziec Mały, 
Kotla, Serby i Sobczyce. Straty 
wyrządzone przez powódź na 
ziemi głogowskiej szacunkowo 
oceniono na ok. 117 milionów 
złotych w obiektach budowlanych 
i gruntach. Koszty akcji w Głogo-
wie wyniosły ponad 300 tysięcy 
złotych, a w ościennych gminach 
ponad 340 tysięcy złotych.
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej 
dysponuje sporym zasobem zdjęć 
z lipca 1997 roku, a fotoreporterami 
uwieczniającymi walkę z żywio-
łem w Głogowie byli wówczas 
członkowie stowarzyszenia: 
Zbigniew Szymański i Klemens 
Fiedler.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Dwadzieścia lat temu ziemię głogowską nawiedziła wielka woda

Powódź Tysiąclecia w Głogowie

Widok z mostu drogowego na nabrzeże. Woda jeszcze się 
nie przelewa (Fot. Zbigniew Szymański)

Wielką wodę oglądały tłumy głogowian (Fot. Zbigniew 
Szymański)

Wywrotki z piaskiem przedzierają się przez Kamienną Drogę. 
Jeszcze była przejezdna (Fot. Klemens Fiedler)

Zalany basen miejski przy 
ul. Ułanów Polskich. Stan 
na 15 lipca 1997 roku (Fot. 
Zbigniew Szymański)

W pierwszych dniach lipca 1997 roku Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziły 
obfite opady deszczu, które dość szybko spowodowały pierwsze podtopienia 
miejscowości przez Nysę Kłodzką i Odrę oraz pozostałe rzeki. Ich stan podnosił 
się błyskawicznie, powodując powódź, na trasie której znajdowała się również 
ziemia głogowska. Wielka woda przeszła do historii jako Powódź Tysiąclecia.
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horoskop
Baran 21.03-20.04
Cokolwiek zamierzasz, pozy-
tywny wariant wydarzeń wydaje 
się bardzo prawdopodobny. W 
sercowych sprawach masz zielone 
światło! Nie próbuj działać despe-
racko, czegoś komuś udawadniać 
lub odgrywać się za coś. Stracisz 
energię na próżno. Szanuj cudzy 
punkt widzenia.

Byk 21.04-21.05
Najbliższe dni spędzisz intere-
sująco. To dobra pora na urlop. 
Wyjedź więc i odpocznij, nic 
ciekawego cię nie ominie. Twoja 
kariera może tylko na tym zy-
skać. W wolnym czasie poszukaj 
rozrywek. Cieszyć cię będzie 
bliskość przyjaciół. Okażesz się 
pomysłowy w organizowaniu 
sympatycznych przyjęć. W 
Związkach szansa na udane dni. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Przyjemne kontakty ze światem 
okażą się mottem najbliższych 
dni. Kariera nie będzie teraz za-
przątać ci głowy. Zredukuj bieg 
i w ogóle wrzuć na luz. Wybierz 
się na wakacje. Po powrocie z 
pewnością zastaniesz swój świat 
takim, jakim go zostawiłeś, nie 
zanosi się bowiem na rewolucyjne 
zmiany. 

Rak 21.06-22.07
Przyciągasz do siebie ludzi i ko-
rzystne okoliczności tym silniej, 
im mocniej wierzysz, że masz coś 
do ofiarowania światu. Spotykaj 
przyjaciół, rozwijaj pasje. Sprawy 
finansowe i uczuciowe wymagają 
ostrożności. Wystrzegaj się nie-
życzliwych osób oraz własnych 
impulsywnych działań. 

Lew 23.07-22.08
Nie zabraknie wokół ciebie ludzi 
ani też sprzyjających okolicz-
ności. Jednak z uwagi na to, że 
słoneczna bateria jest na wyczer-
paniu, warto ograniczyć trochę 
aktywność, z korzyścią dla życia 
wewnętrznego. W uczuciach i 
finansach cała naprzód. Nie 
zapominaj, że od czasu do czasu 
warto poświęcić czas na refleksję. 

Panna 23.08-22.09
Na wakacjach oddaj się przy-
jemnościom. Zwiedzaj, delektuj 
się latem i wolnością. Jeśli nie 
masz możliwości wyjechać na 
urlop, zrób sobie prezent, poświęć 
jeden dzień na gruntowny relaks, 
pójdź do kosmetyczki, do kina. 
Nastaw swój wewnętrzny kom-
pas na pozytywne rozwiązania, 
poszukuj najlepszych dróg i 
wyjść, właściwych rozwiązań. 
Świat chętnie odwzajemni twój 
uśmiech. 

Waga 23.09-23.10
To niezły czas na to, aby po-
buszować po sklepach, kupić 
sobie coś twarzowego, dobrać 
nowe perfumy lub zminić styl 
ubierania. W miłości również 
dobry klimat, miło nadrobicie 
zaległości. Ostrożnie prowadź 
samochód. Nie pędź! Twoje 
działania wymagaja teraz ela-
styczności. 

Skorpion 24.10-21.11
Obudzi się w tobie pragnienie 
poznawania ludzi, zwiedzania 
nowych miejsc, doświadczania 
nowych rzeczy, odkrywania wa-
kacyjnych przyjemności. Zadbaj 
o swoje potrzeby emocjonalne. 
Łącz przyjemne z pożytecznym. 
W pracy twoim atutem okaże się 
szybkość myślenia i łatwość ko-
jarzenia faktów. Znajdź szczęście 
ukryte w drobiazgach. 

Strzelec 22.11-21.12
Będziesz w towarzyskim nastro-
ju. Niejednego zauroczy twoje po-
czucie humoru, bezpośredniość, 
inteligencja. Dla pracujących 
czas dużej kreatywności i szans. 
Podejmij wezwanie, rozwiąż pro-
blem! Chodź szykuje się trochę 
wydatków, twój portfel nie będzie 
świecił pustkami

Koziorożec 22.12-19.01
Pielęgnuj więzi z gronem bliskich 
ci osób. Tym, co dostarczy ci 
przyjemności, a także satysfakcji, 
będzie życie rodzinne i zajęcia 
domowe. W ważnych sprawach 
trzymaj rękę na pulsie, nie ry-
zykuj też z niczym, bo straty 
mogą przewyższyć zyski. Bądź 
bardzo ostrożnym kierowcą, a 
jeśli wybierasz się w podróż, 
zabezpiecz swoje mieszkanie i 
sprawdź stan techniczny auta. 

Wodnik 20.01-18.02
Sprawy, które wcześniej mogły 
cię niepokoić, korzystnie zmienią 
bieg. Skorzystaj z tego i przemyśl 
dalsze kroki. W sprawach zawo-
dowych będzie to okres spotkań 
i ożywionych dyskusji. Skup się 
na sprawach partnerskich i na 
tym, co stanowi twoje źródło 
wewnętrznego spokoju, bez-
pieczeństwa i poczucia własnej 
wartości. 

Ryby 19.02-20.03
Czas sprzyja rozrywkom, na-
wiązaniu nowych znajomości, 
budzi ciekawość świata, czyni z 
ciebie interesującego i bystrego 
rozmówcę. Dla samotnych to 
bardzo obiecujący etap. Masz 
w sobie pokłady dobrych uczuć. 
Pozwól im się ujawnić. 
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krzyżówka

Wysoka trawa na 
obrzeżach nieczynnej 
fontanny nie dodaje 
uroku miejscu, w którym 
stoi Pomnik Saperów. 
Mieszkańcom miasta to 
się nie podoba. Alarmują 
o uporządkowanie 
tego terenu.

50-lecie obecności wojsk inżynie-
ryjnych w naszym mieście stało się 
przyczyną odsłonięcia Pomnika 
Saperów. Postawiony został ze 
środków zebranych przez komitet 
społeczny. Monument kosztował 
500 tys. zł. To nie jest jednak cała in-
westycja związana z tym miejscem. 
Zakłada się, że uporządkowanie 
terenu i jego zagospodarowanie, 
planowane jest w przyszłych latach,  
może zamknąć się w kwocie około 
3 mln zł.
- To szczególne miejsce, przy-
chodzą tu wszystkie pokolenia 
mieszkańców naszego miasta. 
Pomnik konstrukcyjnie jest bardzo 

ciekawy  – mówi Magdalena Szejno. 
-  Zastrzeżenia budzi jego otoczenie. 
Kałuża wody w nieczynnej fontan-
nie i trawa rosnąca na jej obrzeżach.
Urzędnicy w ratuszu uspokajają, 
teren przed Pomnikiem Saperów 

zostanie wysprzątany a trawa 
skoszona.
Jednostka saperska w naszym 
mieście istnieje od 1951 roku. 
Pomnik Saperów jest hołdem 
tym wszystkim żołnierzom, któ-

rzy stacjonowali w Głogowie. 
Brali udział w różnych akcjach. 
Pomagali mieszkańcom w trud-
nych sytuacjach między innymi 
podczas powodzi.

 �Fot: ANJA 

Głogowianie alarmują ...uporządkować miejsce pamięci

Anturaż Pomnika Saperów do poprawki


