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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Zdjęcia: UG Kotla 

Rowerem po nasypach kolejowych

W 23 próbach pobranych z okolic huty i miasta przekroczone są 
normy, w tym 7 prób ma więcej arsenu niż dopuszcza norma.

Odkopano między innymi 

średniowieczny ołtarz.

str. 2

str. 3

Normy arsenu
przekroczone!

Odkryto
fundamenty 
kościoła
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Gleby na terenie 
gmin Żukowice, 
Kotla, Głogów oraz 
ogrodów działkowych 
na terenie miasta 
zostały przebadane pod 
względem zawartości 
związków chemicznych. 
Normy arsenu i benzo(a)
pirenu przekroczone.

Główny Instytut Górnictwa w Ka-
towicach przeprowadził badanie 
gleb na terenie gmin Żukowice, 
Kotla, Głogów oraz miasta 
Głogów. W różnych miejscach 
pobrano 653 prób z czego 36 na 
ogrodach działkowych w Głogo-

wie i 3 na ogrodach działkowych 
poza miastem.
-Nie przekroczono dopuszczal-
nych norm kadmu, rtęci i ołowiu – 
mówi Alina Garlińska, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Powiatu Głogowskiego.- Siarka 
siarczanowa przekroczenie w 2% 
pobranych prób, w 98% poniżej 
normy. 
W 23 próbach pobranych z okolic 
huty i miasta przekroczone są 
normy, w tym 7 prób ma więcej 
arsenu niż dopuszcza norma. Na 
terenach ogrodów działkowych 
w Głogowie przekroczone są 
normy węglowodorów aroma-
tycznych np. benzo(a)pirenu, 

związku silnie rakotwórczego.
Jak zapewniają urzędnicy w opra-
cowaniu są wskazane zabiegi oraz 
czynności, które należy wykonać 
aby zminimalizować skutki 
zanieczyszczeń gleb zarówno 
użytkowanych rolniczo jak i na 
ogrodach działkowych.
-Szczegółowa informacja dotycząca 
wyników badań zostanie przedsta-
wiona wszystkim zainteresowa-
nym, mieszkańcom gmin i miasta 
– mówi Jeremi Hołownia, Członek 
Zarządu Powiatu Głogowskiego.
Koszt badań to kwota niespełna 
280 tys. zł. Powiat będzie ubiegał 
się o pokrycie kosztów z budżetu 
województwa.

Policja namawia 
do zabezpieczenia 
rowerów przed 
kradzieżą. Oznakowanie 
jest bezpłatne 

Głogowscy policjanci apelują do 
wszystkich miłośników jazdy 
rowerem, aby zabezpieczali swoje 
jednoślady w sposób uniemożli-
wiający i utrudniający przypad-
kowym kradzieżom. 
-Nie ulegajmy złudzeniom, że 
pozostawiony i nie zabezpieczony 
rower tylko na kilka minut, nie 
stanie się powodem do niepotrzeb-
nych zmartwień – mówi mł.asp. 
Łukasz Szuwikowski p.o. oficera 
prasowego KPP w Głogowie. - Mo-
żemy w znacznym stopniu utrudnić 
kradzież roweru, a nawet zniechę-
cić do niej, stosując odpowiednie 
zabezpieczenia. 
Jak tłumacza policjanci stosowanie 
specjalnych łańcuchów, zamków 
czy kabłąków może skutecznie 
zniechęci złodzieja. Dodatkowo, 
można pojazd zostawić w pobliżu 
miejsca działania kamer monito-

ringu. Takie kamery znajdują się 
w pobliżu banków, bankomatów, 
domów handlowych i ważniejszych 
instytucji.
-Kamery odstraszają złodziei, 
a w przypadku kradzieży nagranie 
zdarzenia może pomóc w odnale-
zieniu roweru i ustaleniu sprawcy. 
Pamiętajmy, że zdjęcia roweru, 
a także jego oznakowanie znacz-
nie ułatwiają jego identyfikację 
w przypadku kradzieży – mówi 
mł.asp. Łukasz Szuwikowski. 
Od wielu lat głogowska policja 
prowadzi działania prewencyjne 
poświęcone zapobieganiu kra-
dzieży rowerów. Polegają one 

min. na znakowaniu rowerów 
i rejestrowaniu ich w policyjnej 
bazie. Dzięki temu rower staje się 
mniej atrakcyjny dla potencjalnego 
złodzieja, a w przypadku kradzieży 
po odnalezieniu jednośladu, łatwiej 
można ustalić jego właściciela. 
Udział w programie jest zupełnie 
bezpłatny. Aby przystąpić do pro-
gramu należy skontaktować się 
z policjantem dzwoniąc w każdy 
dzień roboczy w godzinach 8 – 14 
pod numery telefonów: Zespół ds. 
Profilaktyki Społecznej 76 727-
73-23 lub 76 727-73-93 i umówić 
się na termin znakowania naszego 
roweru.

Kilka jednostek straży 
pożarnej gasiło palący 
się magazyn przy ul. 
Towarowej. Mimo 
szybkiej akcji budynek 
spłonął. Dwie osoby 
znalazły się w szpitalu.

W godzinach popołudniowych 
czarny dym na niebie zaniepokoił 
głogowian. Kilka jednostek straży 
pożarnej i policja na sygnale zmie-

rzało w stronę centrum miasta.
-Pali się budynek magazynowy przy 
ulicy Towarowej- powiedział dyżur-
ny strażak. - Budynek się zawalił. 
Dwie osoby trafiły do szpitala.
Mija kilka godzin od wybuchu 
pożaru. Dym nadal unosi się nad 
miastem i czuć swąd spalenizny.
-Akcja gaszenia pożaru przy ul. To-
warowej jeszcze trwa. Policja nadal 
zabezpiecza miejsce zdarzenia - 
mówi mł.asp. Łukasz Szuwikowski 

z głogowskiej policji - Dwie osoby 
zostały przewiezione do szpitala. 
Mnóstwo głogowian przyszło na 
miejsce zdarzenia. Mieszkańcy 
ulicy 1 Maja mówili, że takiego 
dużego ruchu już dawno przy tej 
ulicy nie było. Strażacy z PPSP 
w Głogowie oraz strażacy z OSP 
gasili palący się magazyn. Spłonął 
doszczętnie. Dwie osoby w wyniku 
pożaru ucierpiały. Zostały przewie-
zione do szpitala

Związki chemiczne na ogrodach działkowych

Normy arsenu
przekroczone

Pożar przy ul. Towarowej

Dwie osoby w szpitalu

Policja zabezpieczy rower przed kradzieżą

Bezpłatne oznakowanie rowerów
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Trwają prace przy 
rewitalizacji Bulwaru 
Nadodrzańskiego. 
Konserwator zabytków 
nadzoruje działania. 
Odkopano między 
innymi średniowieczny 
ołtarz główny i dużo 
cennych detali.

Rozpoczęły się prace zmierza-

jące do rewitalizacji Bulwaru 
Nadodrzańskiego. Archeolodzy 
i znawcy historii zajęli się te-
renem, gdzie stał Kościół Św. 
Stanisława.
- Gdyby zabytek zachował się, 
dziś miałby prawie 800 lat. 
W połowie XIII wieku powstał 
tu kościół i klasztor Francisz-
kanów. Dziś oglądamy tylko 
świadectwo ich działalności 

w Głogowie. To bardzo warto-
ściowe fundamenty, pokazują 
różne fazy rozbudowy kościoła, 
którego patronem był Święty 
Stanisław – mówi prezydent 
Głogowa Rafael Rokaszewicz.
- Odkopaliśmy m.in. średnio-
wieczny ołtarz główny, XIII 
– wieczną ścianę oddzielającą 
część kapłańską od części 
świeckiej, czyli przegrodę 
lektorium. Mamy pełen obwód 
murów wczesnogotyckiego 
kościoła rozbudowywanego 
o kruchty, wieżę, kaplice. 
To wszystko to kawał śre-
dniowiecznej historii Polski 
i Głogowa. Okazało się, że po-
zostałości nie są pustą, ceglaną 
ruiną, bo jest tu dużo cennych 
detali – mówi Maciej Małacho-
wicz z Wydziału Architektury 
Politechniki Wrocławskiej.
Prezydent Głogowa planuje 
wyeksponować ten zabytek, 
aby głogowianie poza za-

rysem fundamentów, mogli 
także poznać historię tego 
nieistniejącego już zabytku: 
jak wyglądał, rozbudowywał 
się, co się z nim stało po seku-
laryzacji. Po zakończeniu prac 
władze Głogowa zdecydują 
o sposobie przekazywania tych 
historycznych informacji. Dziś 
wiemy, że to bardzo wartościo-
wy obiekt.
-Po odkryciu reliktów, które 
według pierwotnych planów 
miały być usytuowane kil-
kanaście metrów na północ, 
musimy zweryfikować nasze 
zamierzenia związane z tą czę-
ścią Bulwaru. Stąd obecność 
projektantów i architektów na 
wykopaliskach – dodaje Rafael 
Rokaszewicz.
Wykonawcą prac arche-
ologicznych jest Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie.

 �Zdjęcie: UM Głogów

Mieszkańcy miasta 
odpowiedzieli na zaproszenie 
Stowarzyszenia Patriotyczny 
Głogów. Tłumnie przybyli 
na plac Ratuszowy 
i oddali swoją krew.

Z okazji 73 rocznicy Powstania War-
szawskiego Stowarzyszenie Patriotyczny 
Głogów zorganizowało wiele atrakcji 
w ramach akcji Przelej Krew za Bohate-
rów. Ideą akcji było świętowanie, pomoc 
i wspomnienie o bohaterach, którzy 
przelali krew za wolność Ojczyzny.
-Przyszło trochę ludzi. Do oddania krwi 

na początku akcji zarejestrowało się pra-
wie 30 osób – mówi Marcin Marcisza, ze 
Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów.
W ramach obchodów 73 rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego 
Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów 
zorganizowało akcję Przelej Krew za 
Bohaterów oraz II Głogowskie Powstańcze 
Gry Terenowe. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom wiele atrakcji, między innymi 
grupy rekonstrukcyjne i stoiska z przed-
miotami nawiązującymi do naszej historii. 
Nie zabrakło także posiłku, jak zwykle 
była smaczna grochówka.

 �Fot: ANJA

Przygotowania do rewitalizacji Bulwaru Nadodrzańskiego Duże zainteresowanie akcją młodych głogowian

Przelali krew za bohaterówOdkryto fundamenty 
kościoła
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Wanda Szumilewicz radną Rady Gminy 
Głogów. Została wybrana w Wilkowie 
w okręgu wyborczym nr 14 

Na ostatniej sesji Rady Gminy Głogów Wanda Szu-
milewicz, złożyła ślubowanie. Nowa radna wybrana 
została w wyborach uzupełniających. Zajęła miejsce 
ustępującego radnego Sebastiana Urbańskiego. Z racji 
swojego doświadczenia zasili komisję oświaty i kultury 
oraz komisje finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Wanda Szumielewicz w latach 1994-1995 była przewod-
niczącą Rady Gminy Głogów. 

 �Fot: ANJA

Ślubowanie radnej z Wilkowa

W Gminie Głogów nowa radna

Gmina Jerzmanowa 
pozyskała środki na 
remont dachu na 
zabytkowym obiekcie. 
Prace remontowe ruszą 
już w przyszłym tygodniu. 
Koszt naprawy dachu 
to około 850 tys. zł. 

Czas nie był łaskawy dla komplek-
su pałacowego w Jerzmanowej. 
Okazała budowla wymaga grun-
townego remontu. Prace, które 
powinny zostać wykonane, aby 
przywrócić dawną świetność pała-
cowi to bardzo kosztowne zadanie. 
Gmina postanowiła zatem zacząć 
renowację pałacu od dachu. 
-Podpisaliśmy umowę na re-
mont dachu – mówi Waldemar 
Szpilewicz, Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa. – W przyszłym 

tygodniu, wykonawca wchodzi 
na plac budowy. Wykonawcą prac 
jest Firma “BOGART” z Legnicy. 
Zgodnie z umową remont dachu 
potrwa do 15 listopada 2017 r.
Dach przejdzie gruntowny remont, 
wymieniona zostanie między innymi 
dachówka i więźby dachowe. Na to 
zadanie zaplanowano około 850 tys. 
zł., z czego około 780 tys. zł gmina 
pozyskała ze środków zewnętrznych. 
To nie koniec renowacji budynku 
urzędnicy już planują, iż po remon-
cie dachu trzeba będzie przystąpić 
do renowacji elewacji, stolarki 
i wnętrza pałacu. Kiedy takie 
plany zostaną zrealizowane? Na 
zrealizowanie planów potrzebne 
są duże środki finansowe. Gmina 
planuje pozyskiwać je z funduszy 
zewnętrznych. 

 �Fot: ANJA 

Ponad 300 tys. zł Gmina 
Głogów pozyskała na 
remont chodnika przy 
drodze wojewódzkiej 
w miejscowości 
Przedmoście. Do 
końca roku zadanie 
zostanie wykonane.

Chodnik przy szkole, niedaleko 
boiska, przy drodze o natężonym 
ruchu zostanie wybudowany. 
Z własnych środków gmina pokryła 
koszt dokumentacji projektowej. 
Planowany koszt budowy chodnika 
to kwota ponad 365 tys. zł. 
-To jest bardzo ważna inwestycja 
– mówi Joanna Gniewosz, Wójt 
Gminy Głogów. – Droga, przy 
której powstaje chodnik, jest drogą 
przelotową o natężonym ruchu. 
Wykonane zostanie także przej-

ście dla pieszych i kanalizacja. Po 
zakończeniu inwestycji mieszkańcy 
Przedmościa będą mogli bezpiecz-
nie dotrzeć na boisko, aby korzystać 
z nowoczesnej siłowni, uprawiać 
sport lub aktywnie odpoczywać. 
Dofinansowanie do zadania, Prze-
budowę drogi wojewódzkiej nr 292 
w zakresie przebudowy chodnika 
w m. Przedmoście wraz z wykona-
niem kanalizacji i wyznaczeniem 
przejścia dla pieszych, Gmina 
Głogów otrzymała z Województwa 
Dolnośląskiego. Szacowana war-
tość zadania to kwota 365.353,46 
zł. Gminy 50% wartości zadania 
pokryje z własnego budżetu. Trwa 
procedura przetargowa na wyło-
nienie wykonawcy. Przewidywany 
termin zakończenia inwestycji mija 
15 grudnia 2017 r.

 �Fot: ANJA 

Nowe ogrodzenie, 
piłkochwyt, odnowione 
bramki, ławki, nowe 
kosze na śmieci, to 
tylko nieliczne prace 
wykonane na obiekcie 
sportowym w Jaczowie. 
Koszt napraw to 
około 25 tys. zł.

Mimo protestów mieszkańców 
Jaczowa, Gmina Jerzmanowa za-
mknęła boisko i przeprowadziła 
szereg prac , które poprawiły bez-
pieczeństwo, ład i porządek oraz 
estetykę na obiekcie sportowym. 
Kompleks boisk treningowych 
został już odebrany i udostęp-
niony mieszkańcom Jaczowa.
-Zmieniliśmy regulamin ko-
rzystania z kompleksu boisk 

w Jaczowie – mówi Waldemar 
Szpilewicz, Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa. – W czasie wakacji 
obiekty sportowe otwarte są od 
godz. 8 do 21. Natomiast w okre-
sie jesienno-zimowym od godz. 
8 do 20. W czasie roku szkolnego 
do godziny 15 z boiska korzystać 
będą uczniowie szkół. Kompleks 
ogólnodostępny będzie zatem po 
godz. 15.
Na boisku w Jaczowie pojawi się 
jeszcze jeden obiekt, pomieszcze-
nie biurowe dla animatora sportu. 
Funkcje taką sprawować może 
osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje. Animator zajmie 
się organizowaniem i prowadze-
niem zorganizowanych zajęć 
sportowych.

 �Zdjęcie: ANJA

Gmina pozyskała pieniądze na inwestycje

W Przedmościu powstanie chodnik

Boisko w Jaczowie już otwarte

Pałac w Jerzmanowej zmienia oblicze

Nowy dach
na zabytku
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Gmina Miejska 
Bolesławiec

Bolesławiecki Ośrodek Kultury
- Międzynarodowe Centrum Ceramiki

23.Bolesławieckie Święto Ceramiki

The 23rd FESTIVAL OF CERAMICS
IN BOLESŁAWIEC

16-20 sierpnia 2017

 www.swietoceramiki.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:ORGANIZATORZY:

16th - 20th 
August 2017

PARTNER:

SPONSOR BRĄZOWY:

PATRONI MEDIALNI:

W Starostwie Powiatowym 
w Głogowie, odbyło 
się pierwsze spotkanie 
inicjujące program 
współpracy partnerskiej 
Powiatu Głogowskiego 
z Changsha. Jednym 
z punktów umowy, 
jest wymiana uczniów 
i studentów w celu 
poznania kultury 
i obyczajów swoich 
rówieśników. Jest 
też szansa na staże 
zawodowe. 

Starosta Głogowski Jarosław 
Dudkowiak, Wicestarosta 
Głogowski Wojciech Borecki, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Sławomir Majewski oraz 
Krzysztof i Jarosław Wenerscy re-
prezentujący spółkę WINWEST 
spotkali się z przedstawicielem 
AL-HABEB INTERNATIO-
NAL TRADING COMPANY.

LTD – Abduljil Habeb. Tematem 
spotkania była współpraca Po-
wiatu Głogowskiego z Changsha, 
której celem będzie między 
innymi wymiana doświadczeń, 
informacji i kształtowanie dialogu 
między obszarami z Polski i Chin. 
Jedną z form programu ma być 
wymiana uczniowska, dzięki 
której studenci oraz uczniowie 
głogowskich szkół średnich 
będą mieli okazję odwiedzić 

Chiny, zapoznać się z tamtejszą 
kulturą, a także odbywać tam 
staże. Ich rówieśnicy przyjadą 
do Polski z rewizytą Zgodnie 
z intencją stron współpracować na 
zasadach partnerskich mają także 
samorządy, przedsiębiorcy oraz 
organizacje pozarządowe. Jak 
twierdzą urzędnicy współpraca 
Powiatu Głogowskiego z Chang-
sha będzie miała ogromny wpływ 
na rozwój naszego regionu.

Uroczyście odsłonięto 
tablicę pamiątkową 
poświęconą dr Wiesławowi 
Juszkiewiczowi, 
pierwszemu polskiemu 
lekarzowi na ziemi 
głogowskiej w okresie 
powojennym. 
Tablica znajduje się 
w głogowskim szpitalu. 

W uroczystości odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej wzięli udział rodzina 
doktora Wiesława Juszkiewicza, 
przedstawiciele władz powiatu 
i miasta, duchowni, oraz lekarze 
i pielęgniarki zarówno pracujący 
obecnie w szpitalu, jak i osoby, które 
współpracowały i znały doktora. 
Były przemówienia i podziękowania. 
Wspomniano działalność doktora 
i jego zaangażowanie i poświęcenie 

w niesienie pomocy. Uroczystość 
uświetnił występ chóru pod batutą 
Barbary Walendzik.
Wiesław Juszkiewicz był radnym 
Miejskiej Rady Narodowej kilku 
kadencji. Odznaczony m.in.: Krzy-
żem Komandorskim i Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Partyzanckim. Rada Miasta 
nadała doktorowi w 1999 r. tytuł 
Honorowego Obywatela Głogowa.

Głogowianie poznają kulturę miasta 
partnerskiego

Uhonorowano pierwszego lekarza w powojennym Głogowie 

Tablica poświęcona
dr Wiesławowi JuszkiewiczowiWspółpraca Powiatu

Głogowskiego z Chinami
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Urząd Miasta przystąpi 
do doświetlenia przejść 
dla pieszych i wjazdu 
do MOK. Do połowy 
listopada zadanie wykona 
głogowska firma. 

W celu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i zmotoryzowanych 
Gmina Miejska w Głogowie 
przystąpi do inwestycji mającej 
na celu doświetlenie kilku przejść 
dla pieszych oraz wjazdu na 
parking przy ośrodku kultury. 
Doświetlony zostanie zjazd z ron-
da Konstytucji 3 Maja na parking 
przy Miejskim Ośrodku Kultury 
oraz przejścia dla pieszych przy 
ulicach: Sienkiewicza (ciąg od 
ul. Śniadeckich w kierunku 
przejścia podziemnego przy ul. 
Obr. Pokoju), Budowlanych (rejon 
przedszkola PROMYK ), Da-
szyńskiego ( przy skrzyżowaniu 
Budowlanych z Daszyńskiego 
- w rejonie trójkątnego ronda).

-Po zmroku doświetlenie przejść 
jest bardzo ważne – mówi Ka-
tarzyna Witków. – Niektóre 
znajdują się przy drzewach lub 
krzewach, wówczas trudno 
zauważyć pieszego, gdy jeszcze 
ma na sobie ciemne ubranie jest 
prawie niewidoczny. Nie spotyka 
się w mieście pieszych z odblaska-

mi, a szkoda.
-Przejścia dla pieszych, zwłaszcza 
wieczorem są mało widoczne. Są 
już w naszym mieście doświetlone 
przejścia i to się dobrze sprawdza. 
Pieszy jest dobrze widoczny, 
kierowca może odpowiednio 
wcześniej reagować – mówi Pan 
Mietek, kierowca seata.

aktualności

r e k l a m a

Automatyczne 
defibrylatory i bezpłatne 
szkolenie finansowane są 
z budżetu Gminy Miejskiej 
Głogów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Głogowianie w ubiegłym roku 
zdecydowali, poprzez złożenie 
wniosków i głosowanie, że chcą by 
niektóre z miejskich jednostek zo-
stały wyposażone w automatyczne 
defibrylatory. Szkolenia odbędą się 

-9-11 sierpnia w Marinie. Każdy 
uczestnik otrzyma certyfikat 
potwierdzający jego ukończenie. 
-To bardzo dobry pomysł z de-
fibrylatorami – mówi Antonina 
Płechta. – Teraz zawały, zatory 
czy zatrzymanie akcji serca zda-
rzają się nawet ludziom młodym. 
W miejscach użyteczności pu-
blicznej, gdzie przebywa zawsze 
dużo ludzi powinien znaleźć się 
defibrylator. Im więcej ludzi umie 
go obsługiwać tym większe szanse 

na pomoc w nagłych przypadkach. 
W automatyczne defibrylatory 
zostaną wyposażone: MOPS, 
Muzeum, Park Linowy, Biblio-
teka przy ul. Budowlanych (przy 
Skarbku), Targowiska (ul. K. 
Sprawiedliwego i ul. Saturna), 
MOK, Marina, Plac 1000-lecia 
(trwają rozmowy o lokalizacji), 
Chrobry Głogów (Hala Sportowa).
Gmina kupiła 10 urządzeń. Zakup 
kosztował prawie 68 tys. zł.

 �Fot: UM Głogów

Po zmierzchu
będzie bezpieczniej

Wjazd do MOKu
będzie doświetlony

Defibrylatory w miejscach publicznych

Bezpłatne przeszkolą
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Dzieci nie mogą jeść grzybów!!!

Nie karm dziecka grzybami
do 12 roku życia

Kozak, prawdziwek, podgrzybek, kurka i zajączek – nazwy brzmią zachęcająco nie tylko dla 
grzybiarzy, ale też tych, którzy grzyby po prostu lubią jeść. Każdy jednak powinien wiedzieć, 
że owoce lasu z kapeluszami nie nadają się do spożycia dla dzieci. Rodzice i opiekunowie 
muszą przyjąć do wiadomości, że do 12 roku życia nie podajemy dzieciom żadnych potraw 
z dodatkiem grzybów. Dziś wyjaśniamy dlaczego tak jest i dlaczego są one również 
niebezpieczne dla dorosłych.

Rodzajów grzybów jadal-
nych w Polsce jest kilka. 
Sezon dla grzybiarzy za 

pasem, a co zatem idzie sporo bę-
dzie okazji, by jeśli nie osobiście 
uzbierać, to kupić w sklepie i na 
bazarze. Obecnie przepisy naka-
zują, by sprzedający grzyby mieli 
odpowiednie certyfikaty na swoje 
produkty. Takie świadectwa wysta-
wia Sanepid. Procedury uzyskania 
atestu, który pozwoli wprowadzić 
grzyby do obrotu na rynku są dość 
wymagające, a do tego płatne. Zda-
rza się więc, że wielu przydrożnych 
handlarzy rezygnuje z nich. Nawet 
jeśli grzyb faktycznie jest jadalny, 
to nie nadaje się do spożycia dla 
małego dziecka. Mowa tu nie tylko 
o kilkulatkach. Warto wstrzymać 
się z karmieniem grzybami dzieci 
nawet do 12 roku życia. Dlaczego?
- Grzyby są pożywieniem ciężko-
strawnym. Przewód pokarmowy 
dzieci nie jest tak wykształcony 
jak dorosłych. Naukowcy mówią, 
że najmłodsi mogą zacząć jeść 
grzyby w wieku 10-12 lat, bo wte-
dy ich układ pokarmowy jest już 
rozwinięty. Teoretycznie grzyby 
są wartościowe, bo mają dużo 

białka, ale to białko nawet przez 
dorosły organizm jest wchłaniane 
tylko w 30%. Bywa, że dlatego 
grzyby nazywane są leśnym 
mięsem. Przewód pokarmowy 
dzieci nie wchłania jednak tego 
białka. Grzyby u małych dzieci 
mogą wywołać dyspepsję, czyli 
choroby żołądka i dwunastnicy, 
wymioty, bóle brzucha i głowy. 
Podkreślam, by z hodowlanymi 
pieczarkami też być ostrożnym. 
W końcu to grzyby - informuje 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
w lubińskiej przychodni MCZ.

W tym miejscu warto wspomnieć, 
że trypsyna, czyli składnik soku 
trzustkowego rozkłada tylko jedną 
trzecią masy białkowej grzybów. 
Nieco więcej bo dwie trzecie 
takiego białka rozkładane jest 
z pieczarek.
Co jeśli podamy dziecku grzyby 
i na nieszczęście okażą się one 
niejadalną odmianą? - Odtruwanie 
organizmu, a szczególnie u dzieci 
to bardzo skomplikowane. Dzieci 
szybciej ulegają zatruciu i to nawet 
jadalnymi grzybami. Dwie trzecie 
osób, które zatruły się grzybami 

w Polsce to dzieci – podkreśla 
doktor Dariusz Dębicki.
Pomijając muchomor sromotniko-
wy, inne grzyby niejadalne u doro-
słych mogą nie siać tak wielkiego 
spustoszenia w organizmie, jak 
u maluchów. Mechanizmy obronne 
dzieci nie są odpowiednio jeszcze 
wykształtowane, by bronić się 
przed szkodliwymi substancja-
mi. - Muchomor sromotnikowy 
ma skryte działanie przez kilka 
czy kilkanaście godzin po jego 

spożyciu. Objawy są bardzo 
nieadekwatne do zatrucia. To 
początkowo tylko pobolewanie 
brzucha. Po kilkunastu godzinach 
zaczyna się biegunka, wymioty, 
porażenie mięśniowe. Przestaje 
pracować wątroba, bo trucizna 
poraża właśnie ten organ. Niestety 
w tym momencie jest już za późno 
na oczyszczanie organizmu, bo 
niebezpieczna substancja już się 
wchłonęła. Często dochodzi do 
tego, że osoby, które zatruły się 
muchomorem sromotnikowym 
muszą czekać na przeszczep 
wątroby. Organ ten po kontakcie 
z trucizną z muchomora nigdy już 

nie wraca do swojej formy i nie 
pracuje - dodaje doktor Dębicki.
Grzyby jadalne zawierają chitynę, 
która podrażnia młody przewód 
pokarmowy. Poza dziećmi nie 
powinny ich też spożywać osoby, 
które maja problemy z żołądkiem, 
nerkami czy wątrobą. Lekarze 
przestrzegają, by jeśli już mocno 
zależy nam na spożyciu grzybów 
jeść je w postaci ugotowanej, 
a nie smażonej - czyli tej najbar-
dziej ciężkostrawnej. Warto też 
pamiętać, by nie jeść grzybów 
wieczorami, bo długi proces ich 
trawienia sprawić może problemy 
z zaśnięciem.

r e k l a m a



8    9 sierpnia 2017 r.  •  www.glogowextra.pl aktualności

Upały dają się we znaki. Ochłodzić się można pod prysznicem. Uliczny prysznic 
zamontowany został na placu Ratuszowym. Największe zadowolenie z kapuśniaczka spod 
prysznica ulicznego mają najmniejsi głogowianie. Chętnie ze śmiechem przebiegają pod 
wodną mgiełką. Starsi też chętnie się schładzają.

Prysznic na Starym Mieście

Na wniosek dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 
12 z Głogowa, wsparty 
kolejnymi wnioskami 
z innych miejsc Polski, 
tysięcznym Kawalerem 
Orderu Uśmiechu został 
wielki Przyjaciel dzieci 
Papież Franciszek.

Zgodnie z decyzją Międzynaro-
dowej Kapituły Orderu Uśmiechu 
z 23 kwietnia 2016 roku, podjętą 
na wniosek dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 12 z Głogowa 
(wsparty kolejnymi wnioskami 
z innych miejsc Polski) tysięcz-
nym Kawalerem Orderu Uśmie-
chu został wielki Przyjaciel dzieci 
Papież Franciszek. Ceremonia 
wręczenia odznaczenia miała 
miejsce na Watykanie w dniu 2 
sierpnia 2017 roku. Order Uśmie-
chu do papieskiej sutanny przypiął 
9-letni Miłosz, w następstwie 
przekazania przez 14-letnią Julię 

Ojcu Świętemu dziesiątek listów 
od Polskich dzieci.
„Bardzo lubię listy od dzieci” 
-skomentował Franciszek oglą-
dając piękne rysunki. Kapitułę 
podczas ceremonii reprezento-
wali: Kanclerz Marek Michalak 
(Rzecznik Praw Dziecka) i ks. 
Piotr Sadkiewicz z Leśnej. Cere-
monia miała miejsce w Auli Pawła 

VI podczas audiencji generalnej. 
Papież był wyraźnie wzruszony 
i zadowolony. Mocno uściskał 
dzieci, wyrażając wdzięczność 
za ich szlachetny gest. 
Warto zauważyć, że zgoda na 
przypięcie Orderu jest bez-
precedensowa, gdyż Papież 
Franciszek z zasady nie przyj-
muje odznaczeń. Franciszek jest 
drugim w historii Papieżem-
-Kawalerem Orderu Uśmiechu. 
Wcześniej odznaczenie przyjął 
Jan Paweł II (267 Kawaler Orde-
ru Uśmiechu). Papież Franciszek 
otrzymał legitymację z nr 1000. 

Podczas spotkania członkowie 
Kapituły przekazali Papieżowi 
książkę „Nigdy tego nie za-
pomnę”, jaką o nim napisała 
polska pisarka dla dzieci Renata 
Piątkowska, a wstępem opatrzył 
Marek Michalak. Papież złożył 
również autograf na jednym eg-
zemplarzu publikacji. „Poproszę 
zanieść je na moje biurko” - po-

wiedział Franciszek odbierając 
od członków Kapituły kilka 
egzemplarzy książek. 
Ceremonia wręczenia przez dzie-
ci Orderu Uśmiechu Papieżowi 
Franciszkowi oficjalnie rozpoczę-
ła obchody 50-lecia tego „najsło-
neczniejszego z odznaczeń”, które 
potrwają do wiosny 2019 roku. 
Kawalerami Orderu Uśmiechu są 
m.in. Jan Paweł II, Matka Teresa 
z Kalkuty, Dalajlama XIV, Irena 
Sendlerowa, Królowa Sylwia, 
Jakub Błaszczykowski, Anna 
Dymna. Inf. przyg. Barbara 
Kolago Sekretarz MKOU

Stara stodoła i obora zostaną 
zaadaptowana na świetlicę wiejską. 
Gmina stara się o środki zewnętrzne. 

Urzędnicy przygotowują się do adaptacji starej 
zabudowy. Stodoła i obora z zespołu pałacowego 
zostaną zaadaptowane na świetlicę wiejską. W ra-
mach adaptacji w tych starych budowlach powstaną: 
kręgielnia, sale zajęć, zaplecze sanitarno higieniczne, 
zaplecze kuchenne.
-Projekt przewiduje również zagospodarowanie 
terenu wraz z utwardzeniem nawierzchni – mówi 
Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzma-
nowa. - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
adaptacji w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli uda się 
pozyskać środki, inwestycja ruszy w przyszłym roku.
Gmina rozpoczęła także naprawę dachu pałacu. 
Koszt remontu to kwota około 850 tys. zł., z czego 
około 780 tys. zł gmina pozyskała ze środków 
zewnętrznych. 

 �Zdjęcia: ANJA 

Jerzmanowa inwestuje w zespół pałacowy

Wiejska świetlica
w stodole

r e k l a m a

Uczniowie z SP nr 12
pokochali papieża
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Fascynujące chwile 
spędzone gdzieś na końcu 
świata pozostawiają po 
sobie niezapomniane 
wrażenia, ale bywa też 
tak, że ocieramy się 
o śmierć lub przez długie 
lata musimy walczyć 
z chorobą. Każda podróż 
niesie z sobą takie ryzyko, 
dlatego też dla własnego 
bezpieczeństwa warto 
zaszczepić się przed 
wyjazdem. Ludzie często 
podróżujący w zagrożone 
chorobami rejony po 
wielu latach popadają 
w rutynę i przestają dbać 
o własne bezpieczeństwo.

Przykładem takiego zachowania 
jest jeden z naszych dobrych 
znajomych zakochany w Afryce, 
który uważał, że po kilkunastu 
wyprawach jest odporny na ma-
larię jak Afrykańczycy. Sypiał 
pod gołym niebem, nawet w porze 
deszczowej nie stosował żadnych 
środków antymalarycznych. 
W ubiegłym roku tuż po powro-
cie z Afryki wybrał się ze swoją 
kilkunastoletnią córką do Tajlandii. 
Już w samolocie poczuł się źle, 
zaczął tracić świadomość. Nie 

pamięta jak znaleźli się w hotelu. 
Zapadł w śpiączkę i to prawie cud, 
że w Indochinach zdiagnozowano 
malarię i dobrano tak leki, że po 
miesiącu mógł wrócić do kraju. 
Malaria afrykańska to zupełnie 
inna choroba niż ta w Azji gdyż 
przebieg i leczenie znacznie różnią 
się od siebie. W Polsce okazało 
się, że to nie koniec problemów. 
Nasz kolega ponownie zapadł 
w śpiączkę, lekarze wykryli sepsę, 
którą został zarażony przy okazji 
pobytu w tajlandzkim szpitalu. 
Cała ta historia skończyła się do-
brze, nasz znajomy może mówić 
o niesamowitym szczęściu, bo 
obie te choroby są śmiertelne, a on 
pomimo wielkiego wycieńczenia 
wyszedł z tej opresji bez szwanku.

Afryka jest moim ukochanym 
kontynentem. Miłość moja jest 
„odwzajemniona”, ponieważ 
z każdej wyprawy wracam z bo-
lesną pamiątką pomimo tego, 
że nie bagatelizuję zagrożeń 
życia i zdrowia. Podczas pobytu 
w Etiopii zwiedzaliśmy mnóstwo 
kościołów, w każdym z nich le-
żały zniszczone dywany. Jedna 
z naszych koleżanek zauważyła na 
swoim ciele podejrzaną wysypkę. 
W naszej grupie mieliśmy dwie 
lekarki, które stwierdziły, że są to 
ugryzienia pcheł znajdujących się 
we wspomnianych dywanach. Po 
powrocie do domu spostrzegłam 
u siebie podobne objawy. Byłam 
spokojna, bo moja wysypka wyglą-
dała identycznie jak u koleżanki. 

Zaniepokoiłam się, gdy po dwóch 
tygodniach wygląd mojej skóry 
nie uległ zmianie. Moje lekarki 
kazały uzbroić się w cierpliwość 
i rzeczywiście po miesiącu ślady 
pogryzienia zniknęły. Kolejne 
spotkanie z pchłami zaliczyłam 
w Republice Południowej Afry-
ki. Nocowaliśmy w namiotach 
na kempingu zdominowanym 
przez rozwrzeszczane małpy, 
które kradły, co popadło. Było 
mnóstwo zabawy, ale przy okazji 
„złodziejki” podzieliły się z nami 
swoimi insektami. Rano obudzi-
łam się z pogryzionymi nogami. 
Wyglądało to tak, jakbym założyła 
pończochy w czerwone kropki. 
Dziś śmiejemy się z obu historii, 
ale wtedy sytuacja przedstawiała 
się nieciekawie. 

Niesamowita Boliwia pozostanie 
na zawsze w pamięci mojego męża. 
Podczas wyprawy do dżungli od-
wiedziliśmy siedlisko kolorowych 
ar. Widok był fascynujący. Mój 
operator oparł rękę o barierkę 
punktu widokowego, by mu nie 
zadrżała przy filmowaniu. Po-
czuł przejmujący ból połączony 
z ogromnym pieczeniem. Okazało 
się, że zakłócił spokój przepięknej 
gąsienicy. Kiedy mój mąż prawie 
„umierał” z bólu i strachu, nasz 
pilot ze spokojem stwierdził, że 
wszystko minie po dwóch godzi-
nach.
Leżąc pod palmą kokosową nie 
zdajemy sobie sprawy ze śmier-
telnego niebezpieczeństwa. Nasza 
koleżanka Asia oddawała się bło-
giemu lenistwu na plaży na Sri 

Lance, kiedy nieoczekiwanie spadł 
na nią ogromny liść palmowy. 
Straciła przytomność na kilka 
minut, znalazła się w tamtejszym 
szpitalu. Po kilku miesiącach od 
tego zdarzenia wciąż odczuwa 
jego skutki. Lekarze nie potrafią 
postawić diagnozy, a ona nie jest 
w stanie normalnie funkcjonować. 
Wypadek ten uniemożliwił jej 
realizację życiowej pasji, musiała 
zrezygnować z najbliższej wypra-
wy zaplanowanej na przyszły rok. 
To tylko kilka przykładów niety-
powych sytuacji, jakie spotkały 
nas i naszych przyjaciół. Jak widać 
podróże to nie tylko beztroski wy-
poczynek, ale przede wszystkim 
świadomość czyhających zagrożeń, 
których często możemy uniknąć.

 �Tekst i foto Grażyna Sroczyńska

Podróże to piękne wspomnienia, ale często niosą z sobą różne zagrożenia i choroby, które w naszych realiach są trudne do zdiagnozowania i wyleczenia

Bolesne wspomnienia z podróży
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Pracownica gminy Kotla odznaczona

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Fundację KGHM dofinansuje 
wyjazd dzieci na tzw. 
Zieloną Szkołę. 141 uczniów 
skorzysta z 15 dniowego 
turnusu w Darłówku. 

Dzięki dużemu wsparciu finansowemu 
dzieci ze szkół podstawowych z terenu 
Gminy Jerzmanowa pojadą nad morze 
w ramach projektu pn. „NAD MORZE PO 
ZDROWIE. W tym roku z Zielonej Szkoły 
skorzystają wszyscy uczniowie klas IV 
i VI. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jerzmanowej skorzystają 
z wyjazdu w okresie 13 - 27 września 2017 
r. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie wyja-
dą w terminie 22 września – 06 października 
2017 r. Łącznie 141 uczniów naszych szkół 
skorzysta z 15- dniowych turnusów w nad-
morskiej miejscowości Darłówko.
-Wyjazdy są wskazane, bo dzieci pooddy-
chają świeżym, czystym powietrzem – mówi 
mama uczennicy z Jaczowa. – Uważam 
jednak, że dzieci powinny 2 razy w roku 
korzystać z wyjazdów po zdrowie.
Wyjazd na tzw. Zielona Szkołę oprócz nieza-
pomnianych wrażeń i przygód ma zapewnić 
dzieciom przede wszystkim możliwość 
skorzystania z morskiego klimatu, rekreacji 
ruchowej, zabiegów inhalacji leczniczych 
oraz gimnastyki z rehabilitantką.

Po wakacjach wyjazd na Zielona Szkołę

Nad morze po zdrowie
Sala integracji sensorycznej, sala informatyczna 
na 24 stanowiska raz sala matematyczno-
przyrodnicza powstaną w szkole w Wilkowie. 
Gmina pozyskała środki zewnętrzne.

Gmina Głogów w szkole w Wilkowie przeprowadzi remont instalacji elek-
trycznej oraz zamontuje oświetlenie zewnętrzne. Koszt prac oszacowano na 
ponad 622 tys. zł. Dofinansowanie pozyskano w kwocie około 412 tys. zł.
-W ramach projektu szkoła w Wilkowie doposażona zostanie w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt potrzebny do realizacji programów nauczania – mówi 
Joanna Gniewosz, Wójt Gminy Głogów. – Chcemy, aby nasi uczniowie 
odnosili sukcesy, chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do ich rozwoju. 
W ramach pozyskanych środków zaplanowano wyposażenie sali integracji 
sensorycznej oraz sal informatycznej i matematyczno-przyrodniczej. Gmina 
pozyskała także środki na rozbudowę i przebudowę szkoły w Serbach. 
Z własnych środków wybuduje natomiast przedszkole na 100 dzieci.

 �Zdjęcia: ANJA

Remont szkoły w Wilkowie
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Do 1157 roku gród głogowski reali-
zował powierzone zadanie obrony 
granicy zachodniej państwa Piastów. 
Za przykład niech posłużą tu czasy 
wojen Chrobrego z cesarstwem, czy 
też słynna obrona grodu w 1109 roku, 
kiedy Polską władał Krzywousty. 
Jednak wydarzenia z połowy XII 
wieku ukazały polityczną słabość 
Polski podzielonej na dzielnice 
między synów tego ostatniego. 
W wyniku podziału kraju, potom-
kowie Bolesława doprowadzili do 
bratobójczej walki. W jej trakcie 
kasztelan głogowskiego grodu miał 
spiskować przeciw najstarszemu 
z rodu Władysławowi, przystając 
do opozycji, na której czele stał 
Bolesław Kędzierzawy. Władysław 
został przez braci wygnany z Pol-
ski w 1146 roku a dzielnica śląska 
wraz z Głogowem przeszła w ręce 
Kędzierzawego.
Władysław znalazł ostatecznie 
schronienie na dworze cesarskim 
i czynił starania do niemieckiej 
interwencji w Polsce. Udało mu się 
przekonać dopiero cesarza Fryderyka 
Barbarossę, którego armia wyruszy-
ła na Polskę 4 sierpnia 1157 roku, 
przemieszczając się przypuszczalnie 
starym szlakiem wypraw niemiec-
kich przez Łużyce. Z kolei, mimo 
pomocy zbrojnej, udzielonej Polsce 
ze strony Rusi, Połowców, Prusów 
i Pomorzan, wojska piastowskie nie 
miały szans w bezpośrednim starciu 
z Barbarossą. 
Cesarz parł w głąb Polski, a Pia-
stowie opóźniali pochód, rąbiąc 
gąszcz leśny i zagradzając prze-
siekami drogę Niemcom. Cofając 
się przed przeważającymi siłami 
wroga, Piastowie pustoszyli własny 
kraj, czym poważnie utrudniali 
zaopatrzenie armii cesarskiej. Nie 
przeszkodziło to jednak w złupieniu 
przez Barbarossę ziem biskupstw 
wrocławskiego i poznańskiego. Jego 
żołnierze wzniecali również pożary, 
rabowali i mordowali. 
Co ciekawe, wojska piastowskie 
miały skromny udział w stratach 
cesarskich, natomiast fatalny 
w skutkach miał się dla najeźdź-

ców okazać brak piwa w Polsce. 
Podczas upałów zaspokajali oni 
pragnienie wodą z rzek i strumieni, 
co spowodowało wybuch w ich 
obozie dyzenterii. Od choroby 
umrzeć miało więcej żołnierzy 
niż podczas walk z oddziałami 
książąt polskich.
Wojska niemieckie znalazły się 
w okolicach Głogowa 22 sierpnia. 
Wówczas dołączyły do nich posiłki 
czesko-morawskie, ugrupowując 
się na prawym skrzydle armii 
Fryderyka. Gród głogowski, wraz 
z podgrodziem, był położony na 
wyspie i posiadał dogodne warun-
ki obronne, a opływające go rzeki 
Odra i Barycz oraz kilka kanałów 
sprawiały, że był trudno dostępny. 
Mimo to, stacjonujące w Głogowie 
oddziały książęce, widząc szybkość, 
zdecydowanie, a przede wszystkim 
przewagę strony atakującej, po 
podpaleniu grodu pośpiesznie go 
opuściły. 
Według relacji kronikarza 
Wincentego z Pragi, do zajęcia 
Głogowa miały się przyczynić 
oddziały czesko-morawskie, 
które jako pierwsze sforsowały 
Odrę i wkroczyły do palącego się 
grodu głogowskiego. Dopiero po 
nich przekroczyły Odrę oddziały 
cesarskie. 
Obok spalenia Głogowa, na linii 
Odry podobny los spotkał również 
inną nadodrzańską warownię – 
Bytom Odrzański. Najprawdopo-
dobniej oddziały polskie zostały 
zaskoczone postępami wojsk 
niemiecko-czesko-morawskich. 

W związku z wysłanym wcześniej 
poselstwem polskim do cesarza, 
książęta liczyli się jeśli nie z zanie-
chaniem wyprawy, to przynajmniej 
ze znacznym jej opóźnieniem. 

Próby dyplomatyczne zakończyły 
się fiaskiem, a zaskoczone tempem 
kampanii oddziały piastowskie 
nie miały czasu na odpowiednie 
przygotowanie do obrony grodów 
na Odrze i ratowały się odwrotem 
w kierunku Wielkopolski. Pozosta-
wienie grodu głogowskiego mogło 
również nastąpić z konieczności, 
ponieważ ówczesne polskie grody 
strzegące granicy zachodniej, nie 
były w stanie przyjąć na siebie 
ciężaru oblężenia z tak silnym 
przeciwnikiem, jakim była Fry-
deryk Barbarossa.
Spalenie Głogowa i Bytomia 
Odrzańskiego spowodowało, 
że ostateczna linia piastowskiej 
obrony na Odrze, która spraw-
dzała się przez wiele lat, została 
przełamana. Zastosowanie przez 
wycofujących się wojów książę-
cych taktyki „spalonej ziemi” to 
element, który dotychczas nie był 
prowadzony na taką skalę przez 
Piastów na własnym terytorium. 
Po przejęciu zniszczonych grodów, 
cesarz ruszył natomiast w kierunku 
Wielkopolski.
Wojska piastowskie nie zostały 
pokonane w walnej bitwie, lecz 
książęta polscy ponieśli klęskę 
w wymiarze wizerunkowym. Bo-
lesław Kędzierzawy wraz z bratem 
Mieszkiem III Starym zamknęli 
się w warowni poznańskiej, zaś 

oblegające wojska cesarskie rozbiły 
obóz w pobliskim Krzyszkowie. 
Ostatecznie Kędzierzawy boso, 
z mieczem u szyi, upadł cesarzowi 
do nóg, składając w ten sposób hołd 
lenny. Uzyskał jednak zgodę Bar-
barossy na dalsze rządy w kraju. 
Utrzymał również dzielnicę śląską 
ze spalonymi grodami w Głogowie 
i Bytomiu Odrzańskim.
Konflikt z 1157 roku był ostatnim 
pomiędzy obydwoma sąsiadami 
w okresie wczesnopiastowskim. 
Druga połowa XII wieku to czas 
wygasania działań militarnych 
na zachodniej granicy Polski. 
Władysław Wygnaniec już nie 
odzyskał prowincji śląskiej wraz 
z grodem głogowskim, które zo-
stały w rękach Kędzierzawego. 
Dopiero w późniejszych latach 
synowie Władysława wrócili 
na Śląsk rozpoczynając batalię 
o ojcowiznę. A więcej szczegółów, 
dotyczących wydarzeń sprzed 860 
lat, można znaleźć w niewielkiej 
publikacji, wydanej z tej okazji 
przez Towarzystwo Ziemi Gło-
gowskiej. Broszura będzie roz-
prowadzana bezpłatnie podczas 
imprez i eventów organizowanych 
przez stowarzyszenie. Jesienią 
planowany jest również cykl wy-
kładów związanych z tematem 
w głogowskich szkołach średnich.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Konflikt polsko-cesarski spowodował, że gród utracił swoje strategiczne znaczenie

Wkroczył cesarz Barbarossa

Cesarz Fryderyk Barbarossa jako krzyżowiec (rycina z XII 
wieku w zasobach Biblioteki Watykańskiej)

Książę Bolesław Kędzierzawy (wg Jana Matejki)

Głogów i jego najbliższe otoczenie w XII wieku (wg 
Antoniego Boka)

Strona tytułowa broszury 
dotyczącej wydarzeń 
z 1157 roku, wydanej 
przez Towarzystwo Ziemi 
Głogowskiej.

Wydarzenie to w dziejach Głogowa jest mało znane. Stąd też warto przybliżyć 
głogowianom, co działo się 860 lat temu. Latem 1157 roku głogowski gród 
został zdobyty przez wojska cesarza Fryderyka Barbarossy i tym samym 
utracił swoje strategiczne znaczenie, z którego słynął do tej pory.



12    9 sierpnia 2017 r.  •  www.glogowextra.pl rozrywka

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

-media.pl, tel. 603 122 338; Projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Wieczorek. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Sosnowiec. Redakcja: ul. Modrzewiowa 12 a, 59-300 Lubin. Nakład 5 000 egz. Redakcja i wydawca nie 

odpowiadają za treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych i sponsorowanych. Przedruk lub inna forma publikacji tekstów zamieszczonych w GłogówExtra! wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego. Cytowanie fragmentów 

dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. 

horoskop
Baran 21.03-20.04
Szansa na miłość przez duże „M”. 
Warto pamiętać, że szczęście 
lubi ludzi zaradnych. Masz te-
raz szanse na sukcesy. Walcz 
o wyższe stanowisko, upomnij się 
o podwyżkę. Niewykluczone, że 
wybierzesz wolność i sam sobie 
zostaniesz sterem, żeglarzem 
i okrętem. 

Byk 21.04-21.05
Zdejmij nogę z gazu- dosłownie 
i w przenośni. Życie może się 
trochę skomplikować. Kością 
niezgody mogą stać się wy-
datki, których ty okażesz się 
głównym sprawcą. Stawiaj więc 
na rozsądek i wrodzoną uprzej-
mość. Wtedy wszystko się uda. 
Myśl optymistycznie i działaj 
rozważnie, bądź jednocześnie 
zrównoważony i pewny siebie. 
Nigdy nie wątp.

Bliźnięta 22.05-20.06
Masz przed sobą dobry czas. 
To, co teraz planujesz, zostanie 
zrealizowane, bo pomoc płynie 
z wielu stron. Nie ograniczaj 
się do codzienności. Poszukuj 
nowych sytuacji, takich, które 
sprawią, że życie zyska inny 
wymiar. Poznawaj ludzi, czytaj 
książki, zwiedzaj świat.

Rak 21.06-22.07
Stwierdzisz, że świat byłby 
znacznie przyjemniejszy, gdyby 
ludzie byli bardziej zżyci. Doj-
dziesz do wniosku, że niewiele 
trzeba, by coś zmienić. Zapanują 
teraz także przyjemne klimaty 
rodzinne. Największą frajdę 
przyniesie ci spędzanie czasu 
z dziećmi i partnerem. Chcesz 
być kochany? Kochaj!

Lew 23.07-22.08
Zapowiada się dobry czas. Jeśli 
chcesz wreszcie być szczęśliwy, 
nie wracaj więcej do przeszło-
ści, żyj dniem dzisiejszym, 
bo przyszła pora na korzystne 
zmiany, poczucie radości i speł-
nienia. To czas pełen energii, 
radości, śmiechu i przyjemnych 
zdarzeń. Wykorzystaj go co do 
ostatniej sekundy. Prawdziwa 
miłość lub szansa na duży za-
wodowy sukces nadadzą życiu 
nowy sens.

Panna 23.08-22.09
Nie spiesz się i nie deneruj opóź-
nieniami. Czasem właśnie w ten 
sposób życie daje nam szansę, 
by coś mogło być lepsze. Także 
wolniejsze tempo w miłości po-
zwoli dokładniej przyjrzeć się 

emocjom. Podejmuj dobre de-
cyzje. Pamiętaj, że lepiej przejść 
dwa kroki po dobrej drodze niż 
kilometr w złym kierunku. 

Waga 23.09-23.10
Dopisze ci osobisty urok, co war-
to wykorzystać dla załatwienia 
spraw, które mogą stać się źró-
dłem twoich wielkich sukcesów. 
Tajemnica sukcesu tkwi teraz 
w zręcznym postępowaniu. Nie 
bądź pasywny, działaj z poczu-
ciem celu. Powalcz trochę. 

Skorpion 24.10-21.11
Warto skupić się na tworzeniu 
planów na przyszłość. Kontro-
luj stan swojego konta, bo może 
wpaść ci do głowy jakiś kosztow-
ny pomysł. Cienka linia dzieli 
cię od brawury i pewność siebie 
od arogancji. Nie przekraczaj tej 
subtelnej granicy. 

Strzelec 22.11-21.12
To czas wewnętrznego ciepła 
i pogody ducha. Dobrze ci zrobi 
ucieczka od rutyny i miejsc, które 
oglądasz codziennie. Odpowiadaj 
na zaproszenia, poznawaj ludzi. 
Jeśli masz coś do załatwienia- 
działaj! Kieruj się prostą zasadą: 
ciesz się życiem, chyba że...masz 
inne plany.

Koziorożec 22.12-19.01
W miłości spora niespodzianka. 
Ukochana osoba zupełnie cię 
zaskoczy. Staraj się znależć 
w każdej sytuacji coś uczącego, 
nawet jeśli podjęcie decyzji jest 
trudne. Kiedy jesteś wewnętrznie 
nieuporządkowany, pojawiają 
się niepokój i chwiejność. Nie 
obawiaj się zajrzeć w głąb swojej 
duszy. 

Wodnik 20.01-18.02
Stawiaj teraz na dobre relacje. 
Serdeczni przyjaciele są tym, 
kogo potrzebujesz. Pamiętaj, że 
w życiu jest miejsce na beztro-
skę i na powagę. Nie pomijaj ani 
jednego ani drugiego. Nie hamuj 
swojego duchowego rozwoju, nie 
zrażaj się trudnościami. Twoje 
hasło to madrość. 

Ryby 19.02-20.03
Ktoś, z kim się liczysz, doce-
nia twoje zaangażowanie. Nie 
przeciągaj w czasie swoich 
postanowień, bo możesz stracić 
okazję do ich realizacji. Mimo 
drobnych niespodzianek, szanse 
sukcesów są duże. Poprzestawaj 
z osobami kreatywnymi, z który-
mi możesz wspólnie zrealizować 
swoje plany. 
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wyświe-
tlacza

okręt
Jazona

Krysty-
na, była
spikerka

konku-
rent dla
RUCH
S.A.

model
Toyoty

placów-
ka

badaw-
cza

wykłada
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rybacką
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Ulica Tęczowa 
w Ruszowicach jest już 
wyremontowana i oddana 
do użytkowania. Powstała 
dzięki współpracy 
powiatu z gminą. 

Oficjalnego przekazania ulicy 
Tęczowej do użytkowania doko-
nali Starosta Głogowski Jarosław 
Dudkowiak, członkowie Zarządu 
Powiatu Głogowskiego Wojciech 
Borecki i Jeremi Hołownia oraz 
Wójt Gminy Głogów Joanna 
Gniewosz. Urzędnicy nie kryli 
zadowolenia z tak udanej inwe-
stycji. 
-Inwestycja została odebrana bez 
uwag – mówi Jeremi Hołownia, 
Członek Zarządu Powiatu Gło-
gowskiego. 
Zakres prac na ulicy Tęczowej 
był bardzo szeroki. Wyko-
nano między innymi nową 
nawierzchnię, przebudowano 
chodniki i zjazdy na posesje. 
W celu poprawy estetyki 

nasadzono zieleń. Natomiast 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
wykonano oznakowania drogo-
wego. Przebudowany odcinek 
drogi ma łączną długość 933 
mb. Roboty wykonywała spółka 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego sp. z o.o z Głogowa. 
Łączny koszt zadania: roboty 
budowlane – 1.487.696,29 zł 
brutto, nadzór – 11.439,00 zł 
brutto. Łącznie: 1.499.135,29 zł 
brutto. Środki UE: PROW 2014-
2020 – 63,63% - 816.015,00 zł. 

W związku z tym, iż zadanie re-
alizowane było wspólnie z Gminą 
Głogów, gmina współfinansowała 
inwestycje w kwocie 290 tys. zł. 
Powiat Głogowski przekazał 
393.120,29 zł

 �Zdjęcie: UG Głogów 

Ulica Tęczowa już wyremontowana
Zakres prac był bardzo szeroki


