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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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część
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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

Urzędnicy 
odchodzą
z pracy

str. 4

Zarząd Powiatu przygotował podwyżki 
dla wszystkich pracowników

wrzuć ulotkę
do gazety

5000 sztuk
603 320 338

Powraca temat zanieczyszczenia Odry chemikaliami 
spuszczanymi do kanalizacji przez głogowskiego przedsiębiorcę. 
Sprawa od kilku miesięcy czeka na rozstrzygniecie. 

Nielegalne składowisko odpadów w Głogowie

str. 6

Bezczynność
zirytowała
radnego
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Chora kobieta 
systematycznie okradana 
była przez swoją 
opiekunkę. Kobieta 
pieniądze wzięła 
z mieszkania i konta 
swojej podopiecznej. 

Zarzuty kradzieży 4 510 złotych 
usłyszała 38 – letnia głogowian-
ka, zatrzymana przez policjan-
tów. Kobieta opiekowała się 
58-letnią chorą osoba. Wyko-
rzystała ten fakt do kradzieży 
gotówki oraz przy pomocy karty 
bankomatowej pokrzywdzonej, 
bez jej wiedzy i zgody wypłacała 
pieniądze z konta bankowego.
- Policjanci, szybko ustalili, oso-
bę podejrzaną, którą okazała się 
niestety 38 – letnia opiekunka 
chorej kobiety – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. 
Opiekunka wykorzystała fakt, 
że zdobyła sobie zaufanie 

podopiecznej. Skradła część 
pieniędzy z mieszkania oraz po-
sługując się kartą bankomatową, 
bez wiedzy i zgody chorej kobiety 
wypłacała z jej konta pieniądze. 

Łączna kwota kradzieży wynio-
sła 4510 złotych. 
- Podejrzana składając wyjaśnie-
nia, przyznała się do kradzieży, 
dobrowolnie poddała się karze. 

Musi również naprawić wy-
rządzone szkody – mówi oficer 
prasowy KPP w Głogowie. 
Kradzież zagrożona jest karą 
pozbawienia wolności do lat 5.

Podszywają się za 
wnuczka, lub innych 
członków rodziny, za 
funkcjonariusza policji 
a czasem za pracownika 
fi rm ubezpieczeniowych. 
Okradają starszych ludzi 
wykorzystując ich dobre 
serce i łatwowierność. 

Przestępcy działający metodą 
„na wnuczka” czy „na policjanta” 
wciąż oszukują, głównie starsze 
osoby. Przestępcy wyłudzają 

pieniądze, które często stano-
wią wszystkie oszczędności 
seniorów.
- Nie bądźmy obojętni i ostrzeż-
my naszych krewnych, że mogą 
do nich telefonować osoby 
podszywające się pod członków 
rodziny lub policjantów – mó-
wi podinsp. Bogdan Kaleta 
oficer prasowy KPP w Głogo-
wie. - Pamiętajmy, że zasada 
„ograniczonego zaufania” do 
nieznajomych obowiązuje nie 
tylko dzieci. Dorośli często o niej 

zapominają, stając się ofiarami 
własnej łatwowierności i braku 
rozwagi. 
Funkcjonariusze policji apelują, 
aby nie przekazywać żądnych 
pieniędzy osobom, które telefo-
nicznie podają się za członków 
rodziny, prosząc o przelew lub 
przekazanie pieniędzy poprzez 
osoby pośredniczące. 
- Po odebraniu telefonu bez-
względnie należy potwierdzić, 
czy dzwoniący jest osobą, za 
którą się podaje oraz czy rze-

czywiście potrzebuje takiej 
pomocy – mówi oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - Najłatwiej 
sprawdzimy to dzwoniąc bez-
pośrednio na znany nam tylko 
numer, do osoby od której rze-
komo odebraliśmy telefon lub 
jej najbliższej rodziny. Pamię-
tajmy, aby nie udzielać żadnych 
informacji. Nigdy nie podajemy 
swoich danych personalnych, 
numerów kont bankowych i haseł 
do nich.

  (red)

Podczas imprez 
sylwestrowych 
organizowanych 
na terenie powiatu 
głogowskiego nie doszło 
do poważniejszych 
zdarzeń. Odnotowano 
10 kolizji. 

Imprezy sylwestrowe organizowa-
ne na terenie powiatu przebiegły 
w miarę spokojnie . Zarówno 
na terenie miasta, jak i podczas 
koncertu na głogowskim rynku 
nie odnotowano żadnych poważ-
niejszych zdarzeń. Większość 
uczestników różnych imprez 
sylwestrowych zdecydowała się 
wróci do domu piechotką lub 
taksówką. 
- Mimo wielokrotnych apeli oka-
zało się, że byli też tacy, którzy po 
alkoholu zdecydowali się wsiąść 
za kierownicę swoich pojazdów 
– mówi podinsp. Bogdan Kaleta 

oficer prasowy KPP w Głogowie. 
- Policjanci po niebezpiecznym 
pościgu zatrzymali 26 – letniego 
głogowianina, który nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej i uciekał 
samochodem mercedes. Był nie-
trzeźwy i miał prawie 3 promile 
alkoholu w organizmie.
Podczas sylwestra nie doszło do 
obrażeń związanych z niewłaści-
wym użyciem fajerwerków. Od 
piątku do poniedziałku na drogach 
powiatu odnotowano 10 kolizji. 
Najwięcej zdarzeń drogowych; 7 
odnotowano w Sylwestra.

Obrażony mężczyzna 
wybił szybę w lokalu, 
w którym witał Nowy 
Rok. Zakrwawionemu, 
rannemu głogowianinowi 
mundurowi udzieli 
pomocy. 

24-latek bawił się na zabawie 
sylwestrowej w jednym z lokali 
w Głogowie. Nad ranem, gdy lo-
kal zaczął pustoszeć, uczestnicy 
zabawy sylwestrowej opuszczali 
lokal, jeden z balowiczów po-
stanowił jeszcze posiedzieć przy 
stoliku w lokalu. Niestety obsługa 
stanowczo kazała opuścić lokal. 
Mężczyźnie się to nie spodobało. 
Postanowił swoje niezadowolenie 
i frustrację wyładować na szybie. 
- Była już godzina 5:30 rano. Męż-

czyzna był nietrzeźwy i stanowczo 
odmawiał wyjścia z lokalu – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta oficer 
prasowy KPP w Głogowie. - Kiedy 
ostatecznie został wyproszony, nie 
pogodził się z tym faktem i przy 
pomocy popielniczki wybił szybę. 
Potem uciekł. Został zatrzymany 
przez policyjny patrol w pobli-
skim parku. Był zakrwawiony 
i policjanci udzielili mu pomocy 
oraz opatrzyli.
Po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzuty uszkodzenia mienia 
o wartości 4 000 złotych. Jego 
czyn ma charakter chuligański 
co zwiększa wysokość zagrożenia 
karą. Za zniszczenie mienia grozi 
kara nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności.

  (red)

Zdobyła zaufanie podopiecznej

Okradziona przez opiekunkę Policja podsumowała
weekend 

Zakrwawiony uczestnik
balu sylwestrowego

Oszuści okradają seniorów 

Policja zaleca ostrożność 

Sylwester w miarę spokojny
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Gmina Żukowice 
stara się o dotację na 
usuwanie azbestu. 
Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą 
nie otrzymają wsparcia 
fi nansowego z gminy. 
Termin składania 
wniosków upływa 
19 stycznia. 

Azbest może być przyczyną wielu 
chorób. Niestety na dachach wie-
lu budynków są nadal pokrycia 
dachowe zawierające ten szko-
dliwy minerał. Gmina Żukowice 
od wielu lat stara się o dotacje 
umożliwiające systematyczne usu-
wanie materiałów zawierających 
azbest. Podobnie jak w minionych 
latach wójt postanowił pozyskać 
środki finansowe na to zadanie. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ogłosił konkurs.
- W przypadku otrzymania środ-
ków finansowych w ramach kon-
kursu WFOŚiGW pokryje 85% 
kosztów związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest, 
natomiast pozostałe 15% kosz-
tów dla osób fizycznych zostanie 
sfinansowane z budżetu Gminy 
Żukowice – mówi Krzysztof Wo-
łoszyn Wójt Gminy Żukowice. - 
Gmina nie będzie finansować 15% 
kosztów osobom prowadzącym 
działalność gospodarczą.
Osoby zainteresowane wspar-
ciem finansowym dot. usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
w terminie do 19 stycznia br. 
muszą złożyć stosowny wniosek. 

Pijany kierowca 
mercedesa w terenie 
zabudowanym uciekał 
z prędkością 140 km/h. 
Złamał kilka przepisów 
zanim został zatrzymany 
przez patrol policyjny.

Noworoczna noc nie była spokoj-
na dla głogowskich policjantów 
ruchu drogowego. Około godziny 
4 nad ranem policjanci podjęli 
próbę zatrzymania do kontroli 
kierującego mercedesem. Kie-
rowca podjął próbę ucieczki, 
która zakończyła się w Chobieni. 
Podczas pościgu wielokrotnie 
łamał przepisy pędząc z pręd-

kością 140 km/h w terenie za-
budowanym i w miejscu gdzie 
obowiązuje ograniczenie do 40 
km/h.
- Patrol ruchu drogowego, dając 
wyraźne sygnały do zatrzymania 
podjął kontrolę, kierującego mer-
cedesem. Początkowo kierowca 
zatrzymał się a kiedy jeden z po-
licjantów wysiadł z radiowozu, 
gwałtownie ruszył i z dużą 
prędkością rozpoczął ucieczkę 
ulicami Głogowa – mówi Bog-
dan Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie. - Na jednej z ulic, 
gdzie obowiązuje ograniczenie 
do 40 km/h jechał z prędkością 
140 km/h. Wielokrotnie łamał 

przepisy, tworzył zagrożenie 
dla innych uczestników ruchu 
wyłączając światła i usiłując 
zmylić policjantów.
Kierowca mercedesa uciekał na 
teren pozamiejski. Półgodzinny 
pościg zakończył się w miej-
scowości Chobienia na terenie 
powiatu lubińskiego. 
- Kierowca mercedesa, klucząc 
uliczkami w terenie zabudowa-
nym, usiłował zgubić policyjny 
radiowóz. Został zablokowany 
przez policjantów, którzy unie-
możliwili mu dalszą ucieczkę 
– mówi oficer prasowy KPP 
w Głogowie. 
26 – letni kierowca oraz jego 

34 - letni pasażer i zarazem brat, 
próbowali uciekać i zostali obez-
władnieni i zatrzymani. Obydwaj 
byli nietrzeźwi. Jak się okazało 
kierujący samochodem brata, 
26 – latek miał w organizmie 2,82 
promila alkoholu. Jest mieszkań-
cem Głogowa. Za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwym 
26-latkowi grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności i utrata 
prawa jazdy. Odrębną karą będą 
grzywny za wielokrotne złama-
nie przepisów ruchu drogowego 
oraz niezatrzymanie się do kon-
troli drogowej, za co grozi do 5 
lat pozbawienia wolności.

  (red)

W kościele pw. 
św. Klemensa 14 
stycznia odbędzie 
się uroczysta msza 
święta, celebrowana 
przez wikariusz Ojca 
Prowincjała. Po mszy 
poświęcone zostanie 
rond`o przy kościele. 

Msza, która zostanie odprawiona 
14 stycznia o godz. 12.30 w ko-
ściele pw. św. Klemensa będzie 
celebrowana z okazji trzech 
ważnych wydarzeń: zakończenia 

wizytacji, spotkania opłatkowego 
Sybiraków oraz poświęcenia 
ronda znajdującego się przy 
kościele. Msza celebrowana 
będzie przesz Ojca Dariusza 
Paszyńskiego wikariusza Ojca 
Prowincjała. Proboszcz parafii 
nie kryje zadowolenia z faktu 
iż rondo przy kościele będzie 
nosiło nazwę św. Klemensa. Jest 
to pierwszy obiekt w przestrzeni 
publicznej w Europie noszący 
imię tego świętego.
- Św. Klemens prawdopodobnie 
był w Głogowie w drodze z twier-

dzy w Kostrzyniu nad Odrą do 
Wiednia. Było to w 1808 roku 
za czasów panowania Napoleona 
- mówi Ojciec Łukasz Wójcik, 
proboszcz parafii.
Św. Klemens Hofbauer uro-
dził się 26 grudnia 1751 r. 
w Tasowicach na Morawach. 
Mając niespełna 33 lata wstąpił 
w Rzymie do Zgromadzenia Re-
demptorystów i w 1785 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. W lutym 
1787 r. przybył do Warszawy, 
gdzie prowadził działalność 
duszpasterską. Z rozkazu Na-

poleona w czerwcu 1808 roku 
podpisany został dekret o wy-
pędzeniu Klemensa z Warszawy. 
Został aresztowany i wywieziony 
do twierdzy w Kostrzyniu nad 
Odrą. W więzieniu spędzili 
cztery tygodnie. We wrześniu 
1808 roku Klemens przybył do 
Wiednia, gdzie zmarł 15 marca 
1820 r. W 1888 roku został beaty-
fikowany przez papieża Leona 
XIII. Papież Pius X w 1909 roku 
ogłosił Go świętym Kościoła 
katolickiego.

  (red)

Pływalnia Chrobry 
wprowadza ulgowe bilety 
dla seniorów3. Godzina 
na basenie to koszt 5 zł. 

W trosce o zdrowie i sprawność 
fizyczną mieszkańców miasta 
Pływalnia Chrobry będzie do-
stępna od wczesnych godzin 
porannych. Seniorzy w wieku 
50+ za godzinę pobytu na base-
nie zapłacą 5 zł. 
- To wspaniała wiadomość – mówi 

Kazimiera Szymka, 60-letnia 
rencistka. – Czasem chodzę na 
basen z koleżankami i wnuczkami, 
jednak jak na moją niezbyt wysoką 
rentę to za duży wydatek. Cena 
ulgowa jest dla mnie atrakcyjna. 
Ulga dla osób 50+ obowiązuje 
w ustalonych godzinach po oka-
zaniu dokumentu ze zdjęciem. 5 zł 
za godzinę korzystania z basenów 
obowiązuje od poniedziałku do 
piątku od 6:15 do 8:00 oraz w so-
boty i niedziele od 6:15 do 14:00.

Klucząc ulicami chciał
zmylić patrol

Ucieczka z miasta na podwójnym gazie

Opłatek Sybiraków i poświęcenie ronda

Urzędnicy czekają
na wnioski 

Usuwanie azbestu na koszt gminy

Oferta dla seniorów

Godzina na
basenie za 5 zł

To miejsce na reklamę
kosztuje 35 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 914 338
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
prowadzi prace modernizacyjne studni 
dostarczającej wodę do głogowskich 
mieszkań. Powstaje także nowa inwestycja. 

Na terenie Ujęcia Wody w Serbach jest 18 studni głębino-
wych, dzięki którym do mieszkań głogowian dostarczana 
jest woda doskonałej jakości. Zanim jednak woda dotrze 
do mieszkań kilometrami płynie siecią wodociągów. 
Spółka w trosce o jakość wody, bezproblemowe do-
starczanie jej do wszystkich punktów i zadowolenie 
mieszkańców przystąpiła do kolejnych inwestycji. Na 
terenie ujęcia prowadzone są prace modernizacyjne 
studni i odwiert nowej, która w 2018 roku zastąpi jedną 
z już wyeksploatowanych.

Prace remontowe już zakończone. Budynek 
zyskał nowe oblicze. Poprawiły się warunki 
nauki. Koszt remontu to niespełna 2 mln zł.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodo-
wych i Budowlanych została zakończona. Dzisiaj w bardzo 
uroczystej oprawie symbolicznie przecięto wstęgę przed 
budynkiem, oznajmiając w ten sposób zakończenie inwe-
stycji. Budynek zyskał nową elewację i stolarkę okienna, 
zagospodarowano także teren wokół szkoły jest nowe 
oświetlenie i chodniki. Te zmiany znacząco wpłyną na wa-
runki nauki oraz koszty związane z utrzymaniem budynku.
Termomodernizacja budynku to koszt około 2 mln zł. Powiat 
na tę inwestycję pozyskał środki unijne w wysokości milion 
200 tys. zł.

  fot. Starostwo Powiatowe Głogów

Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego KPP 
w Głogowie zatrzymali 
sprawcę kradzieży 
telefonu komórkowego 
i odzyskali aparat 
o wartości 700 
złotych. 23 – latek 
usłyszał zarzuty.

W jednym z lokali na terenie 
Głogowa doszło do kradzieży. 
Podejrzany wykorzystał chwilę 
zamieszania i nieuwagi właści-
ciela telefonu, gdy mężczyzna 
pozostawił go bez dozoru, dokonał 
kradzieży. Sprawca pozbył się 
karty sim telefonu, niszcząc ją 
i wyrzucając.

- Podejrzany, 23-latek, mieszka-
niec Głogowa oraz pokrzywdzo-
ny są znajomymi. Składając wy-
jaśnienia, sprawca oświadczył, 
że przyczyną kradzieży była 
chęć zemsty, ponieważ doszło 
pomiędzy nimi do sprzeczki. 
Policjanci odzyskali skradziony 
telefon – mówi podinsp. Bog-
dan Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie. - 
Mężczyzna przyznał się do winy. 
Sprawca działał w warunkach 
powrotu do przestępstwa czyli 
tzw. recydywy. W związku z tym 
grozi mu podwyższony wymiar 
kary nawet do 7 lat i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności.

 Zdjęcie: KPP w Glogowie

Zarząd Powiatu 
przygotował podwyżki dla 
wszystkich pracowników 
z podległych jednostek. 
Każdy pracownik otrzyma 
po 100 zł brutto. 

Pracownicy PUP w Głogowie za 
pośrednictwem dyrektora Sławo-
mira Majewskiego zwrócili się do 
Zarządu Powiatu Głogowskiego 
i Rady Powiatu Głogowskiego 
o podniesienie wynagrodzenia. Na 
ostatniej sesji starosta powiedział, 
że podwyżka będzie, w kwocie 
100 zł brutto dla każdego pracow-
nika w jednostkach podległych 
powiatowi. Radni KWW Jana Zu-
bowskiego uważają, że taka kwota 
to nie podwyżka, tym bardziej, 
że do 2100 zł rośnie najniższe 
wynagrodzenie. Radni prawicy 
wnioskowali o uregulowanie 
wynagrodzenie na poziomie 10%. 
- Kibicuję moim pracownikom. 
Jestem za tym, aby otrzymali 

podwyżkę – mówi Sławomir 
Majewski, dyrektor PUP w Gło-
gowie. – Znam wartość swoich 
pracowników i ubolewam, że 
tak mało zarabiają. Zdaje sobie 
jednak sprawę, że powiat nie ma 
zbyt dużo pieniędzy, aby znacząco 
podnieść wynagrodzenie wszyst-
kich pracowników. W ubiegłym 
roku musieliśmy się pożegnać 
z kilkoma pracownikami. Od-
chodzą ze względu na niskie 
pobory. Odchodzą chociaż praca 
w urzędzie jest bardzo wdzięczna, 
wygodne godziny pracy, kontakt 
z interesantami. 
Krawiec tak kraje jak materii 
staje. Wszyscy w PUP to wiedzą, 
jednak każdy chciałby godnie 
żyć i utrzymać rodzinę. W urzę-
dzie pracy w większości pracują 
kobiety, przeważnie z wyższym 
wykształceniem, z długoletnim 
stażem pracy. Najwięcej, około 3 
tys. zł brutto zarabiają inspekto-
rzy powiatowi, są to pracownicy, 

specjaliści z 15-20-letnim stażem 
pracy. Najmłodsi urzędnicy otrzy-
mują ponad 1.500 zł netto. 
O tym, że w głogowskim PUP pra-
cują specjaliści, świadczyć może 
3 miejsce w rankingu urzędów 
ogłoszonym przez ministerstwo 
pracy. Wzięło w nim udział 300 
urzędów z całego kraju. 
- To świadczy o tym, że pracow-
nicy są bardzo dobrzy, posiadają 
wysokie kwalifikacje, umiejęt-
ności, doświadczenie zawodowe 
i są skuteczni w tym co robią. To, 
że na głogowskim rynku pracy 
jest dobrze, to jest duża zasługa 
pracowników urzędu. 
Dyrektor urzędu pracy nie kryje 
zadowolenia i satysfakcji, z kiero-
wania jednostką, w której pracują 
wysokiej klasy specjaliści. Jednak 
to nie on ustala kwoty podwyżki. 
Decydentem w tej sprawie są 
Zarząd Powiatu Głogowskiego 
i radni. 

  (red)

Podwyżka 100 zł brutto dla każdego pracownika

Szału nie ma. Urzędnicy odchodzą

Szybka akcja policji zakończona sukcesem

Zemsta znajomegoNowa inwestycja PWiK 
Dobra woda z nowej studni głębinowej

Po remoncie oszczędniej i cieplej
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W tym roku Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
pomocy zagra dla 
noworodków. Pozyskane 
środki przeznaczone 
zostaną na wyrównywanie 
szans w leczeniu 
niemowląt. Przedmioty 
na licytację można 
dostarczać do 10 stycznia.

Tegoroczna 26 już edycja 
WOŚP grać będzie w Głogowie 
przez dwa dni. W tym czasie 
prowadzona będzie zbiórka na 
leczenie noworodków. Sztab 26 
edycji mieścił się będzie w MOK. 
Organizatorzy głogowskiego fi nału 
przygotowali wiele atrakcji, każdy 
będzie mógł znaleźć coś ciekawego 
dla siebie. 
Pierwszego dnia 13 stycznia 
w MCK Mayday odbędą się 
koncerty głogowskich zespołów 
rockowych AWARIA, ALTHER EGO 
i ROŚLINA. Zagra także ZIEMIA 
ZAKAZANA/Wrocław, Leszno. 
Koncert rozpocznie się o godz. 
18. W drugim dniu fi nału o godz.9 
ruszy pierwsza tura kwestowania. 
W holu MOK swoje umiejętności, 
talenty zaprezentują dzieci, 
dorośli i seniorzy między innymi 
ZUMBATOMIC, Rewia Graffi ti, Chór 
Radocha, Chór Gaudium, Studio 
Talentów, Fantom, Samar. O godz. 
20 zaplanowano światełko do 
nieba. Przez cały czas trwania 
26. Finału WOŚP w holu MOK i na 
placu przed budynkiem będzie 
wiele atrakcji. Między innymi 
kiermasze, stoisko z balonami, 
pokaz i nauka udzielania pierwszej 
pomocy – Ochotnicza Straż 
Pożarna – Jednostka Ratownictwa 
Specjalistycznego, STREFA STREET 
WORKOUT – Klub Sportowy 
SWG. Strażacy na placu przed 
MOK pokażą sprzęt ratowniczy - 
wysięgnikową drabinę strażacką. 
Ulicami miasta swoimi samochodami 
przejadą miłośnicy garbusów 
i strażacy. W paradzie będzie 
można także zobaczyć samochody 
zabytkowe, kłady i motocykle.

Przedmioty na licytację WOŚP 
można przekazywać do dzisiaj tj. 
10 stycznia w godz. 9 -16 do pokoju 
52 na pierwszym piętrze w MOK.

Finał WOŚP w Głogowie 
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Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Głogowie 
przyłączyli się do tegorocznej 
edycji akcji „Torba Charytatywna 
Caritas”. Zebrana żywność 
trafi  do potrzebujących.

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Głogowie w czasie prowadzonej 
akcji zebrali żywność o długim ter-

minie przechowywania. Kilka toreb 
wypełnionych żywnością dotrze do 
podopiecznym Caritas. Trafi ą one 
do potrzebujących z terenu Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także 
podopiecznych Caritas na Ukrainie. 
Przekazania zebranej żywności do-
konali Starosta Powiatu Głogowskiego 
Jarosław Dudkowiak i Wicestarosta 
Wojciech Borecki.

Torba Charytatywna
w starostwie

Żywność dotrze do podopiecznym Caritas

Powraca temat 
zanieczyszczenia Odry 
chemikaliami spuszczanymi 
do kanalizacji przez 
głogowskiego przedsiębiorcę. 
Sprawa od kilku miesięcy 
czeka na rozstrzygniecie. 

We wrześniu dwie komisje Rady Powiatu 
Głogowskiego Komisja Obszarów Wiej-
skich i Ekologii oraz Komisja Samorządu 
i Bezpieczeństwa Publicznego debato-
wały, zastanawiały się jak rozwiązać 
problem związany z zanieczyszczeniem 
Odry przez głogowskiego przedsiębiorcę, 
który na swoim terenie przy ul. Południo-
wej składował niebezpieczne odpady. 
Część z nich kanalizacją spuszczona 
została do rzeki Odry. Niebezpiecz-
ne odpady przedsiębiorca przywiózł 
prawdopodobnie z zachodniej granicy. 
W Głogowie składował między innymi 
rozpuszczalniki z farbą, popłuczyny 
i emulsję z obróbki metali, farby wod-
ne, farby w proszku, filtry powietrzne 
z wentylatorów i klimatyzatorów, odpady 
budowlane, puste opakowania po farbach 
i lakierach. 

Radny Mirosław Strzęciwilk zaniepoko-
jony długotrwałym wyjaśnianiem tematu 
postanowił poprosić Przewodniczącego 
Rady Powiatu Głogowskiego Ryszarda 
Rokaszewicza o pomoc w rozwiązaniu 

tego ekologicznego problemu. 
- 21 września na wniosek radnych Danuty 
Płonek, Agnieszki Rajchel i Stanisławy 
Trzeszcz zwołane zostało posiedzenie 
Komisji Obszarów Wiejskich i Ekologii 
oraz Komisji Samorządu i Bezpieczeń-
stwa – mówi radny Mirosław Strzę-
ciwilk.- Dyskusja była bardzo długa 
i zakończyła się wnioskiem zwołania 
kolejnego posiedzenia komisji z udziałem 
członków Komisji Ekologii, Zdrowia 
,Sportu i Turystyki Rady Miejskiej. 
Wnioskowano również o zaproszenie 
przedstawicieli WIOŚ i Policji oraz 
ewentualnie Prokuratury. Upłynęły 
trzy miesiące i żadna z komisji tym 
tematem się nie zajęła, a sprawa jest 
poważna. W związku z tym w piśmie 
skierowanym do Przewodniczącego 
poprosiłem o zainteresowanie się sprawą 
i wyznaczenie właściwej komisji, która 
ma się tym tematem zająć.

Nielegalne składowisko odpadów w Głogowie

Bezczynność zirytowała radnego
Poniżej pismo radnego M. Strzęciwilka do 
Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego

„ ...Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie stosownych działań związanych 
ze zwołaniem komisji w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych 
na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Południowej w Głogowie 
oraz odprowadzania do kanalizacji wód opadowych ścieków zawierających 
substancje niebezpieczne. Temat ten był przedmiotem posiedzenia Komisji 
Obszarów Wiejskich i Ekologii oraz Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa 
Publicznego w dniu 21 września br. i była zwołana na wniosek radnych Danuty 
Płonek, Agnieszki Rajchel i Stanisławy Trzeszcz. W komisji uczestniczyli 
również radni Rady Miejskiej w Głogowie. Z informacji, które wówczas radni 
otrzymali wynikało, że przyczyną zanieczyszczeń było nielegalne składowanie 
odpadów niebezpiecznych na nieruchomości przy ul. Południowej 8. Zanie-
czyszczenie nastąpiło poprzez zmagazynowanie znacznej ilości odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne tj. rozpuszczalników z farbą, 
popłuczyn i emulsji z obróbki metali, farb wodnych, farb w proszku, fi ltrów 
powietrznych z wentylatorów i klimatyzatorów, przepracowanych olejów, 
czyściw, odpadów budowlanych, pustych opakowań po farbach i lakierach 
oraz przepracowanych czyściw. Jak poinformowano radnych pochodziły one 
z krajów Europy Zachodniej. Otrzymaliśmy również informację, że teren 
został zabezpieczony przez prokuratora. Poinformowano nas również, że 
koszty utylizacji odpadów w konsekwencji może ponieść samorząd, bo 
właściciel terenu jest niewypłacalny. Dyskusja była bardzo długa i zakończyła 
się wnioskiem zwołania kolejnego posiedzenia komisji z udziałem członków 
Komisji Ekologii, Zdrowia , Sportu i Turystyki Rady Miejskiej. Wnioskowano 
również o zaproszenie przedstawicieli WIOŚ i Policji oraz ewentualnie 
Prokuratury. Upłynęły trzy miesiące i żadna z komisji tym tematem się 
nie zajęła, a sprawa jest poważna. Kilkakrotnie rozmawiałem zarówno 
z Przewodniczącym Komisji Obszarów Wiejskich jak i Samorządowej. Niestety 
bez żadnych rezultatów. Występuje natomiast dość dziwne zachowanie, 
ponieważ Pan Przewodniczący Baraniecki uważa, że tematem powinna 
zająć się Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Publicznego, natomiast 
Pan Przewodniczący Halarewicz uważa, że tematem powinna zająć się 
Komisja Obszarów Wiejskich i Ekologii. W związku z tym proszę Pana 
Przewodniczącego o zainteresowanie się sprawą i wyznaczenie właściwej 
komisji, która ma się sprawą zająć. Proszę również o spowodowanie 
zwołania w terminie możliwie jak najszybszym posiedzenia komisji, na które 
będą zaproszeni radni Komisji Ekologii, Zdrowia , Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej, WIOŚ, Prokuratury, Urzędu Miejskiego oraz Policji. Tym bardziej 
że po posiedzeniu komisji wpłynęło pismo podpisane przez Naczelnika 
Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Legnicy, z którego wynika, że 
nieruchomość na której składowano powyższe odpady nie były zajmowane 
przez funkcjonariuszy Policji, ani przez prokuratorów...”
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Jak dobrze mieć 
sąsiada przekonali 
się mieszkańcy ulicy 
Kosmonautów Polskich 
17. Gdyby nie jego 
czujne oko spłonąłby 
dobytek życia.

Noc sylwestrowa dla głogow-
skich strażaków upłynęła 
w miarę spokojnie. Interwenio-
wali dwa razy. Jeden z wyjazdów 
dotyczył pożaru w budynku na 
osiedlu Kopernika w Głogowie. 
Podczas nieobecności właścicie-
li mieszkania prawdopodobnie 
od fajerwerków na balkonie po-
jawił się ogień. Dzięki szybkiej 
reakcji sąsiadów nie doszło do 
większych szkód i lokatorzy po 
nocy sylwestrowej mogli wrócić 
do swojego mieszkania. Drugi 
wyjazd strażaków związany był 
z groźnym wypadkiem na trasie 

Wróblin Głogowski - Brzeg 
Głogowski, do którego doszło 
przed nocą sylwestrowa. 
- Kilka minut po północy 
interweniowaliśmy w bloku 
przy Kosmonautów Polskich. 
Sąsiedzi zauważyli dym na bal-
konie i powiadomili nas o tym 
– mówi kapitan Mirosław Durka, 
z głogowskiej straży pożarnej. 
– Weszliśmy do mieszkania 
po wyważeniu drzwi. Drugą 
interwencję mieliśmy niedaleko 
Brzegu Głogowskiego. Doszło 
tam do wypadku drogowego, 
samochód dachował. 
Noc sylwestrowa i początek 
Nowego Roku dla głogowskiej 
straży pożarnej okazały się 
łaskawe. Głogowianie w więk-
szości ostrożnie korzystali 
z fajerwerkowe, petard i innych 
środków pirotechnicznych. 

  (red)

W I kwartale br. 
planowane jest 
zakończenie gruntownego 
remontu budynku 
PUP. Koszt zmian to 
niespełna 2 mln zł, 
z czego 85% to dotacja 
ze środków unijnych. 

Budynek urzędu pracy przechodzi 
gruntowny remont. Budowlańcy 
uwijają się z pracami, ponieważ 
zbliża się termin zakończenia 
prac. Planuje się iż nastąpi to 
w I kwartale br.
- Po remoncie budynek będzie 
przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych, dla rodziców 
z dziećmi w wózkach. Będzie 
winda i podjazdy – mówi Sławo-
mir Majewski, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Głogowie. 
– Ocieplenie budynku i wymiana 
okien przyczynią się do oszczęd-
ności. Będziemy mniej płacić za 
energię cieplną. Będzie bardziej 
ekologicznie. Poprawi się także 
wizualnie ten rejon miasta. 
Zgodnie z planem remont obej-

muje termomodernizację całego 
budynku wraz z przybudówka 
i budynkiem w którym funkcjo-
nowała kiedyś stołówka internatu. 
Wykonane zostaną podjazdy dla 
niepełnosprawnych i windy. Plan 
zakłada także wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, likwidację 
luksferów, wymianę rynien, 
wykonanie nowego pokrycia da-
chu, remont kominów, instalację 
odgromową, prace porządkowe, 
przebudowę wejścia do budynku 
Całkowity koszt zadania to nie-

spełna 2 mln zł. 85 % wartości 
zadania starostwo pozyskało ze 
środków unijnych. Część warto-
ści inwestycji sfinansuje Gmina 
Głogów w związku z tym, iż część 
budynku wykupiła od powiatu 
z przeznaczeniem na swoją siedzibę.

Aparat USG, rentgen na 
ramieniu C, doposażenie 
pracowni endoskopowej, 
wózki przewoźne, 
zamgławiacz i wiele 
jeszcze innego sprzętu 
wysokiej klasy szpital 
zakupi za pozyskane 
środki unijne. Umowa 
z ministrem zdrowia 
została już podpisana.
Niespełna 1,5 mln zł głogowski 
szpital powiatowy pozyskał ze 
środków unijnych. Placówka od 
kilkunastu miesięcy starała się 
o środki na zakup nowego sprzę-
tu. Wykorzystano więc program 
unijny i się udało mimo dużej 
konkurencji. Wniosek złożony 
przez głogowską placówkę został 
pozytywnie oceniony, zaopinio-
wany i przeszedł pomyślnie cała 
procedurę weryfikacyjną. Umowę 
z ministrem zdrowia podpisał 
wiceprezes zarządu głogowskiego 
szpitala. Projekt na zakup sprzętu 
złożony przez szpital opiewa na 
kwotę 1700 tys. zł. W związku 
z dofinansowaniem przekraczają-

cym kwotę 1,44 mln zł placówka 
z własnego budżetu wyłoży ponad 
250 tys. zł.
– Pieniądze ze środków unij-
nych przeznaczone są na zakup 
nowoczesnego sprzętu przede 
wszystkim na SOR, ale także do 
wykorzystania w innych oddzia-
łach szpitalnych – mówi Marek 
Bestrzyński, wiceprezes zarządu 
– Zakupimy między innymi nowo-
czesny aparat USG oraz rentgen na 

ramieniu C. Doposażymy pracow-
nię endoskopową między innymi 
w bronchoskop oraz endoskopy do 
badania dzieci. Łączna wartość 
projektu to 1,7 mln zł, z czego 
kwota około 250 tyś. zł będzie 
pochodzić ze środków własnych 
i uwzględniliśmy je już w naszym 
budżecie. Mam nadzieję, że po 
procedurach przetargowych, nowy 
sprzęt pojawi się w naszym szpi-
talu najpóźniej do połowy roku.

Na zrealizowanie planów po-
zostały niepełne trzy miesiące. 
Głogowski Szpital Powiatowy, 
aby zmieścić się w terminach, 
niebawem ogłosi przetarg i wyłoni 
dostawcę sprzętu.
Pracownicy szpital mają do-
świadczenie w pozyskiwaniu 
środków unijnych. W ubiegłym 
roku pozyskano 3,7 mln zł na 
termomodernizację budynku 
przychodni przy ul. Kościuszki.

Ponad 4200 m 
rowów przydrożnych 
udrożniono w Gminie 
Głogów. Pola i drogi 
zabezpieczone przed 
podtopieniami.

Na terenie Gminy Głogów prze-
prowadzono konserwację rowów 
melioracyjnych i przydrożnych 
w m. Grodziec Mały na długości 
760 m, w Przedmościu 2700 m, 
w Serbach wzdłuż ul. Kościel-
nej 500 m oraz w Ruszowicach 
wzdłuż ul. Kremowej 310 m. 
Prace wykonane zostały przez 
fachowców z firmy Konserwacja 
i Renowacja Urządzeń Meliora-
cyjnych s.c. z Lubina.
– Prace konserwacyjne pole-
gały na wykoszeniu porostów, 

odmuleniu dna, oczyszczeniu 
przepustów i rozplantowaniu 
urobku poza skarpami rowu lub 
jego wywiezieniu i miały na celu 
udrożnienie istniejących rowów 
aby umożliwić prawidłowe od-
prowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z przyległych 
pól lub dróg gminnych – mówi 
Renata Przygoda Kierownik 
Referatu Infrastruktury Ko-
munalnej w Urzędzie Gminy 
Głogów.
Urzędnicy po zakończeniu prac, 
skontrolowali ich wykonanie. 
Stwierdzili, że prace wykonane 
zostały z należytą starannością 
i zgodnie z zamówieniem. Za 
konserwację rowów gmina 
zapacia ok. 49,8 tys. zł.

  (red)

Czyszczą rowy

W miarę spokojny Nowy Rok
dla głogowskich strażaków 

Sąsiad nieoceniony
stróż dobytku

Remont PUP dobiega końca

Budynek przyjazny niepełnosprawnym

Ponad półtora miliona 
na nowy sprzęt

Umowę z ministrem zdrowia podpisał wiceprezes zarządu głogowskiego szpitala

aktualności
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W dzisiejszym świecie 
handel to podstawa. 
W każdym zakątku 
świata możemy spotkać 
ogromne targowiska, 
które swą egzotyką 
przyciągają turystów. 
Jednym z takich miejsc 
jest Maroko i popularne 
suki, które są wielką 
atrakcją tego kraju 
i znajdują się w medynie 
czyli starym mieście. 
Otwarte siedem dni w tygodniu, 
są najważniejszym miejscem 
w każdym marokańskim mieście. 
Lokalni mieszkańcy umawiają 
się tu na towarzyskie spotkania, 
robią zakupy. Turystów przycią-
gają tanie wyroby, za które płacą 
astronomiczne ceny. Bazar to 
targ, więc należy się targować, do 
czego zachęcają sami właściciele 
sklepików. Zazwyczaj towar wart 
jest ¼ proponowanej ceny. Suk 
warto odwiedzić dla jego klima-
tu, który jest ucztą dla zmysłów. 
Kolorowe i pachnące przyprawy, 
biżuteria, dżelaby (tradycyjny 
strój ), babooshe (skórzane buty ), 
naturalne kosmetyki, tajemnicze 
amulety i przepyszne słodycze 
przyciągają turystów jak magnes. 

Dla nas ogromnym szokiem był 
dział mięsny. Zakrwawione głowy 
wielbłądów, krów i kóz wisiały 
na hakach lub leżały w przejściu. 
Pomimo wysokiej temperatury 
nie czuliśmy nieprzyjemnego 

zapachu. Wokół murów targo-
wiska swoje towary wystawiają 
drobniejsi sprzedawcy. Można tu 
kupić zadziwiające rzeczy jak np. 
zużyte podeszwy. Na straganach 
rozłożone są różnego rodzaju 

przekąski, słodycze lub regionalne 
przysmaki. Handel ustaje wraz 
z zachodem słońca.
W Ameryce Południowej również 
funkcjonują ogromne bazary 
oferujące mnóstwo produktów. 
Mieliśmy okazję poznać kilka 
w Peru i Boliwii. Na samym 
początku natknęliśmy się na sto-
isko oferujące „sok z żaby”. Na 
ladzie stało niewielkie akwarium, 
a w nim kilkanaście żab. Klient 
wybierał jedną z nich, sprzedawca 
obdzierał ją ze skóry, dokładnie 
mielił w mikserze, dodawał 
przyprawy i podawał w szklance 
ze słomką. Panowie mogli zaopa-
trzyć się w popularny tu eliksir 
zwiększający potencję. Tuż obok 
znaleźliśmy ogromne piramidy 
ułożone z kolorowych, często 
nieznanych nam owoców. Bana-
ny żółte, zielone, czerwone i te 
najsmaczniejsze brązowe, które 
wydawały się zepsute. Do wyboru: 
słodkie, miniaturowe, soczyste 
niemal jak dojrzałe gruszki, cierp-
kie lub mączne o dużej zawartości 
skrobi. Kolejne zdziwienie to dział 
z ziemniakami. Kilkadziesiąt 
odmian ułożonych w równe pi-
ramidy. Jak się dowiedzieliśmy 
Peru jest ojczyzną ziemniaka, 
który właśnie stąd na okrętach 

kolonizatorów przywędrował 
do Europy. W jednej z uliczek 
bez żadnego problemu można 
było kupić liście koki i mnóstwo 
produktów z niej wytwarzanych, 
m.in. cukierki, ciasteczka, ma-
karon, herbatkę i wiele innych. 
Koka to świetny środek na chorobę 
wysokościową, żując liście nie 
odczuwa się jej skutków podczas 
górskich wędrówek .
Bazary azjatyckie to wielka 
atrakcja dla turystów. Ogromne, 
niektóre oferują towary z najwyż-
szej półki. Można na nich znaleźć 
wszystko. My byliśmy zachwyce-
ni Indochinami. Tu można było 
kupić butelkę wódki ze żmiją lub 
skorpionem wewnątrz, cuchnący 
i niezbyt smaczny owoc o nazwie 
durian, smażone robaki, jajka z nie 
wyklutymi kurczakami (lokalny 
przysmak) i wiele innych dziw-
nych rzeczy. Jednak najbardziej 
fascynowała nas uliczna kuch-
nia z mnóstwem „ruchomych” 
knajpek wystawionych wprost 
na ulicy, serwująca indochińskie 
pyszności.
Ukraiński „rynok” może mniej 
kolorowy, ale znaleźć na nim 
można prawdziwe perełki, które 
znamy z czasów młodości m.in. 
konfiety, tuszonkę, przepyszną 

chałwę, chleb, świeże i suszone 
ryby, sterty raków, wino domowej 
roboty i słynną wódkę cza-cza. 
W każdym zakątku świata można 
spotkać większe lub mniejsze 
targowiska. Warto je odwiedzić 
i poczuć ten niesamowity klimat: 
gwar, zapach i feerię barw. Wszy-
scy targują się i są przekonani, że 
dokonali wyjątkowo korzystnego 
zakupu, ale prawda jest taka, 
że to sprzedający zrobił dobry 
interes na nas. Wystarczy dłużej 
zatrzymać wzrok na jakiejś rzeczy, 
a już otacza nas kilku właścicieli 
stoisk i jest raczej pewne, że nie 
odejdziemy z pustymi rękami.

  tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Suki, bazary, rynki… to ogromne obiekty handlowe. Tam można kupić wszystko. Jeżeli czegoś nie ma, cała rodzina sprzedającego rozbiega się po sąsiednich stoiskach 
i za kilka minut mamy, to czego szukaliśmy.

Na bazarze

podróże



www.glogowextra.pl  •  10 stycznia 2018 r.     9aktualności

Cieszę się, że 20 lat temu 
zyskaliśmy tak zaufanego 
i prestiżowego partnera 

biznesowego. To między inny-
mi dzięki współpracy z China 
Minmetals Corporation pro-
dukty KGHM zyskały pozycję 
i rozpoznawalność na chińskim 
rynku – powiedział Radosław 
Domagalski-Łabędzki, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź 
S.A. - Dwie dekady stabilnej 
wymiany handlowej pomiędzy 
China Minmetals Corporation 
a KGHM świadczą o wysokim 
profesjonalizmie i dużym poten-
cjale do dalszego wzrostu wartości 
obu firm – dodał.
Dotychczasową współpracę 
z KGHM ocenił Guo Wenqing, 
prezes Minmetals Corporation 
oraz przewodniczący China 
Metallurgical Group Corpora-
tion. - Jesteśmy partnerami biz-
nesowymi, ale jeszcze bardziej 
dobrymi przyjaciółmi. W trakcie 
20-letniej współpracy wnieśliśmy 
ogromny wkład w rozwój relacji 
gospodarczych między Chinami 
a Polską. China Minmetals stał 
się największym importerem 
produktów KGHM w Chinach, 
a jego udział na rynku chińskim 
nieustannie wzrasta. Skala współ-
pracy oraz jej owocne efekty są 
przykładem dla innych polskich 
oraz chińskich przedsiębiorstw – 
podkreślił Wenqing.
Jak zaznaczył, historia relacji 
obydwu przedsiębiorstw posiada 
wymiar nie tylko biznesowy, ale 
też kulturalny. - Przez te 20 lat 
byliśmy świadkami nieustannego 
umacniania przyjaźni oraz wy-
miany kulturowej między dwoma 
krajami. Obie strony podjęły się 
sfinansowania rewitalizacji 
Alei Chińskiej w warszawskich 
Łazienkach, a Polska dla Chin 
stała się swego rodzaju oknem 
na Europę – zaznaczył Wenqing.
O znaczeniu współpracy z Pań-
stwem Środka mówił szef Polskiej 
Miedzi. - Współpraca z China 

Minmetals przyniosła korzyści 
nie tylko koncernom, ale także obu 
krajom. Handel obu firm sięgnął 
60 procent chińskiego importu 
z Polski i stał się fundamentem 
długotrwałych oraz stabilnych 
relacji pomiędzy krajami – podsu-
mował prezes Domagalski. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A Radosław Domagalski-
-Łabędzki oraz wiceprezes ds. 
rozwoju aktywów zagranicznych 
KGHM Michał Jezioro. Stronę 
chińską reprezentowali m.in. 
Guo Wenqing, prezes Minmetals 
Corporation oraz przewodniczący 
China Metallurgical Group Cor-
poration, jak również pierwszy 
wiceprezes Dong Mingjun oraz 
Gao Xiaoyu, prezes China Min-
metals Nonferrous Metals.
Współpraca handlowa KGHM – 
China Minmetals
Historia współpracy koncernów 
rozpoczęła się w 1997 roku wraz 

z zawarciem długoterminowej 
umowy na sprzedaż czerwonego 
metalu. Do końca ubiegłego 
roku KGHM Polska Miedź S.A. 

sprzedała China Minmetals 
Corporation blisko 881 tysięcy 
ton katod miedzianych na kwotę 
5 miliardów USD. W tym czasie 

wartość obrotów handlowych 
wzrosła prawie dziesięciokrotnie 
z 28 mln USD do momentami 300 
mln USD rocznie.
- Przed nami transport milionowej 
tony miedzi do Chin. Ten symbo-
liczny moment zawdzięczamy 
rzetelności naszego partnera 
biznesowego oraz zaangażowaniu 
pracowników Polskiej Miedzi 
– zaznaczył prezes Domagalski. 
Chiny odgrywają obecnie pierw-
szoplanową rolę na rynku metali 
nieżelaznych, w szczególności 
miedzi. Od początku stulecia 
Państwo Środka jest największym 
konsumentem, a od połowy ubie-
głej dekady także największym 
producentem rafinowanej postaci 
czerwonego metalu.
W czerwcu 2016 roku KGHM 
Polska Miedź oraz China Minme-
tals zadeklarowały partnerstwo 
strategiczne na kolejne 5 lat. Firmy 
podpisały czwartą już umowę 
ramową. Zakłada ona sprzedaż 
firmie China Minmetals Cor-
poration od 250 tys. do 600 tys. 
ton katod miedzianych w latach 
2017-2021. Wartość przedmiotu 
umowy szacowana jest od 1 178 
110 500,00 USD do 2 827 565 

000,00 USD w zależności od 
poziomu wykorzystania opcji 
ilościowej.
Oczekuje się, że chiński popyt na 
miedź w 2018 roku będzie nadal 
wzrastał. Promowana przez wła-
dze Państwa Środka inicjatywa 
Nowego Szlaku Jedwabnego 
„One Belt, One Road” zakłada 
realizację inwestycji w infrastruk-
turę na obszarze obejmującym 65 
krajów i 60% światowej populacji. 
Większość z nich dotyczy infra-
struktury transportowej i energe-
tycznej, w których czerwony metal 
odgrywa znaczącą rolę.
ramka
KGHM Polska Miedź S.A. i China 
Minmetals Corporation
China Minmetals Corporation 
została założona w 1950 roku. To 
grupa produkcyjna i handlowa 
aktywna m.in. w branży metali, 
minerałów, technologii górni-
czej i hutniczej oraz produktów 
elektrycznych. Koncern działa na 
terenie 34 krajów i regionów świata, 
zatrudniając około 212 tysięcy pra-
cowników. W 2016 roku przychody 
firmy sięgnęły około 65 mld USD. 
W lutym 2017 roku magazyn 
„Fortune” ogłosił tegoroczną listę 
World’s Most Admired Companies. 
China Minmetals Corporation zo-
stała ponownie wpisana na listę, 
zajmując czwartą pozycję wśród 
przedsiębiorstw z branży metali.
KGHM Polska Miedź S.A. to 
globalna firma, która od ponad 
50 lat prowadzi zaawansowaną 
technologicznie działalność 

poszukiwawczo-wydobywczą 
oraz hutniczą. KGHM jest jednym 
z czołowych producentów miedzi 
oraz srebra na świecie. Posiada 
geograficznie zdywersyfikowane 
portfolio projektów górniczych. 
Aktywa zlokalizowane są na 
trzech kontynentach – w Europie, 
Ameryce Północnej i Południowej. 
KGHM jest jednym z najwięk-
szych i najbardziej znaczących 
przedsiębiorstw w polskiej go-
spodarce.

Dwie dekady na miedziowym
szlaku do Chin
KGHM Polska Miedź S.A. oraz China Minmetals Corporation obchodzą w tym roku 
20. rocznicę wymiany handlowej. W Pekinie przedstawiciele koncernów dokonali 
podsumowania dotychczasowej współpracy i rozmawiali o możliwościach jej rozwoju.
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W okresie plemiennym 
Głogów znajdował 
się na terytorium 

słowiańskich Dziadoszan. 
Przyjmuje się, że znajdujący się 
tu gród należał do 20 civitates 
tego plemienia, wzmiankowanych 
w połowie IX w. w tzw. Geografie 
Bawarskim. W X w. macierzyste 
tereny Dziadoszan dostały się 
pod panowanie czeskie. Po 940 
r. Dziadoszanie byli zaliczani do 
plemion obłożonych trybutem 
na rzecz niemieckiego skarbu 
królewskiego. Podobnie było 
z przynależnością kościelną, co 
wynika z aktu cesarza Ottona 
I z 971 r., w którym ziemie Dzia-
doszan określa się jako obszar 
z którego diecezja miśnieńska 
mogła pobierać dziesięciny. 
Dla całego okresu łączności 
politycznej Głogowa z Polską, 
następnie z Czechami oraz Wę-
grami, proponuje się wydzielić 
następujące okresy: 

Etap I: W monarchii pierwszych 
Piastów (od końca X w. do 1138 
r.). Wówczas Śląsk stał się inte-
gralną częścią piastowskiej Polski 
z przerwą w latach 1038-1050, kie-
dy podlegał Czechom po zdobyciu 
go przez księcia Brzetysława I. 
Od 1054 r. polscy władcy zobo-
wiązani byli płacić ze Śląska 
roczny trybut Czechom. Głogów 
jako gród państwowy założony 
został w czasie wojny Mieszka 
I z Czechami o Śląsk ok. 985-990 
r. Po zjeździe gnieźnieńskim 
w 1000 r. podlegał również 
polskiej administracji kościel-
nej (biskupstwo wrocławskie). 
W całym okresie Głogów był 
jednym z kluczowych grodów 

w systemie obronnym państwa 
Piastów. 
Etap II: W okresie zwierzchności 
senioralnej (1138-1202). Śląsk mo-
cą ustawy sukcesyjnej Bolesława 
Krzywoustego z 1138 r. przypadł 
księciu seniorowi Władysławowi 
II jako dzielnica dziedziczna. 
Przekazał on stopniowo władzę 
nad nią swemu najstarszemu 
synowi Bolesławowi. Po wy-
gnaniu z Polski Władysława II 
przez braci (1146), Śląsk zajął 
książę senior Bolesław IV Kę-
dzierzawy. Po powrocie do Polski 
synów Władysława II, wydzielił 
on Bolesławowi I Wysokiemu 
Śląsk. Odmówił jednak jemu i jego 
braciom prawa do senioralnego 
następstwa tronu. Bolesław Wy-
soki czynił o to zabiegi do końca 
swych rządów (1201). 
Ówczesna kasztelania głogowska 
dzieliła losy Śląska. Głogów był 
jednym z głównych grodów ślą-
skich, które w 1163 r. Bolesław IV 
Kędzierzawy, przekazując synom 
Władysława II zarządzanie dziel-
nicą, zatrzymał dla siebie. Jednak 
trzy lata później opanowali je oni 
zbrojnie. W latach siedemdzie-
siątych XII w. Bolesław Wysoki 
został zmuszony do wydzielenia 
najmłodszemu bratu Konradowi 
Laskonogiemu dzielnicy głogow-
skiej. Po bezpotomnej śmierci tego 
ostatniego, dzielnica wróciła pod 
władzę Bolesława Wysokiego.

Etap III: W „Monarchii Henry-
ków Śląskich” (1202-1241) oraz 
podczas rządów spadkobierców 
(do 1251 r.) Śląsk pod rządami 
Henryka Brodatego (1202-1238) 
stawał się organizmem politycz-
nie niezależnym, a sam władca 

włączał się, ze zmiennych szczę-
ściem, w walkę o panowanie nad 
rozdrobnionym Regnum Poloniae. 
W końcowym okresie rządów 
utrwalił władzę w Krakowie i sca-
lił, bądź uzależnił, kilka dzielnic. 
Dopuścił do współrządów syna, 
Henryka II Pobożnego, i podjął 
starania o uzyskanie dla niego 
korony królewskiej. Krótkie rządy 
Henryka II zakończyła śmierć 
w bitwie z Mongołami pod Le-
gnicą (1241). W następstwie tej 
klęski państwo Henryków uległo 
stopniowo rozpadowi, a władza 
spadkobierców ograniczyła się do 
ziem dziedzicznych. Początkowo 
rządził Bolesław II (Rogatka). 
W 1248 r. Bolesław II i Henryk III 
(Biały) dokonali podziału: pierw-
szy wybrał dzielnicę legnicką 
(z Głogowem i Ziemią Lubuską), 
drugiemu przypadł Wrocław. Rok 
później pretensje do posiadania 
własnej dzielnicy zgłosił młodszy 
Konrad.
Głogów pozostawał centrum 
kasztelanii w ramach państwa 
Henryków śląskich o ważnym 
znaczeniu (zjazd głogowski 
w 1208 r.) i ośrodkiem osadniczym 
o charakterze wczesnomiejskim.

Etap IV: Niezależne księstwo 
głogowskie (1251-1331) Na Śląsku 
następowało dalsze rozdrobnienie 
władzy książęcej: w I połowie 
XIV w. funkcjonowało 12 księstw 
feudalnych. Najbardziej ambitni 
z książąt włączyli się w walkę 
o zjednoczenie Królestwa Pol-
skiego: Henryk IV wrocławski 
i Henryk III głogowski. Po koro-
nacji Władysława Łokietka (1320), 
książęta śląscy nie uznali jego 
aspiracji do Śląska. Przez cały 
okres niezależne księstwa ślą-
skie były przedmiotem zabiegów 
władców czeskich. W rezultacie 
najpierw księstwa górnośląskie, 
a następnie dolnośląskie uza-
leżnione zostały od Królestwa 
Czeskiego.
Głogów był w latach 1253-1331 
stolicą niezależnego księstwa 
głogowskiego. Formalnie zwią-
zane było ono z rozdrobnionym 
Regnum Poloniae, co podkreślał 
Henryk III głogowski, dążący 
do zjednoczenia i tytułujący się 
„Dziedzicem Królestwa Polskie-
go”. Skupił on na krótko władzę 
w całym księstwie głogowskim, 
uprzednio podzielonym między 
braci, i rozszerzył jego terytorium 
na znaczną część Śląska i Wiel-
kopolskę. Po śmierci Henryka 
III nastąpił ponowny podział; 

w części głogowskiej władał 
Przemko. Większość wielkopol-
skich nabytków została utracona. 
Bracia Przemka uznali się w 1329 
r. lennikami króla czeskiego, on 
sam tego jednak nie uczynił. Po 
przedwczesnej śmierci Przemka 
w 1331 r. nastąpił podział jego 
księstwa między braci: Jana ści-
nawskiego i Henryka IV (Wier-
nego). Połowa Głogowa (i połowa 
Bytomia Odrzańskiego) przypadła 
wdowie po Przemku, Konstancji. 
Jeszcze w 1331 r. król Czech Jan 
Luksemburski zdobył zbrojnie 
Głogów, a jego mieszkańców 
zwolnił od powinności względem 
książąt głogowskich. Głogowianie 
złożyli mu wówczas hołd lenny. 
Jan Luksemburski odkupił od Jana 
ścinawskiego jego prawa do części 
Głogowa, natomiast prawa Hen-
ryka IV i Konstancji zignorował. 
W Głogowie ustanowił starostę. 
Oznaczało to faktyczny zanik 
istniejącej około 350 lat łączności 
politycznej z państwem polskim.

Etap V: W monarchii czeskiej 
(1331-1488) Po śmierci Przemka 
księstwo głogowskie opanował 
król czeski Jan Luksemburski. 
W 1337 r. przekazał dożywotnio 
połowę księstwa Henrykowi 
I jaworskiemu, a ten odstąpił ją 
legnickiemu Bolesławowi III, uni-
kając przekazania prawowitemu 
spadkobiercy – Henrykowi IV 
Wiernemu. Skutecznie o księ-
stwo upomniał się dopiero jego 
syn – Henryk V Żelazny. Objął 
rządy w części żagańskiej, nie 
złożył hołdu królowi Czech i od 
początku panowania dążył do 

zajęcia Głogowa. W wojnie z Cze-
chami w latach 1342-1344 mimo 
oporu załogi czeskiej i miesz-
czan zdobył miasto, a w wyniku 
traktatu zawartego w 1344 r. za 
złożenie hołdu królowi otrzymał 
prawa lenne do połowy Głogowa 
i księstwa. Drugą cześć miasta 
i księstwa Jan Luksemburczyk 
zatrzymał dla siebie.
W 1346 r. nastąpił trwały podział 
Głogowa i księstwa na dwie 
części: królewską i książęcą. 
Głogów stracił na znaczeniu, 
a główną siedzibą Piastów gło-
gowskich został Żagań (w 1413 r. 
usamodzielniło się księstwo ża-
gańskie), później też Kożuchów. 
Granice podziału przebiegały 
przez ulice Głogowa, powstały 
w mieście dwa ośrodki władzy, 
dwa zamki, dwa ratusze, dwa 
odrębne sądy, działały dwie rady 
miejskie. Wzrosła samodzielność 
mieszczan.
Utrwalenie podziału Głogowa 
spowodowało w latach 60. XIV 
w. odsunięcie się księcia Henryka 
V od następcy króla Jana, cesarza 
Karola IV. Henryk V, by wzmoc-
nić swoją pozycję, wydał w 1365 
r. córkę Jadwigę za mąż za króla 
Polski – Kazimierza Wielkiego. 
Ze strony polskiego władcy była 

to kolejna próba zmierzająca do re-
windykacji Śląska. Jego następca, 
Ludwik Węgierski, potwierdził 
w dokumencie z 1372 r. rezygnację 
z pretensji Polski do całego Śląska.
Po śmierci Henryka V książęcą 
połową Głogowa i księstwa wła-
dało jego trzech synów. Po śmierci 
dwóch z nich władzę objął Henryk 
Wróbel, po śmierci którego, wła-
dzę przejął w 1439 r. Henryk IX 
– gospodarz podczas królewskiego 
zjazdu Jana z Podiebradów i Ka-
zimierza Jagiellończyka w 1462 r.
W czasie rządów Henryka XI 
- ostatniego przedstawiciela gło-
gowskiej linii Piastów, księstwo 
z racji położenia i znaczenia 
ekonomicznego stało się obiek-
tem zabiegów władców Węgier 
(król Węgier Maciej Korwina był 
zwierzchnikiem Śląska), Czech, 
Polski oraz Brandenburgii, która 
doprowadziła do małżeństwa 
księcia z ośmioletnią Barbarą – 
córką elektora brandenburskiego 
– dziedziczki księstwa po śmierci 
męża w 1476 r. Natomiast częścią 
królewską Głogowa w latach 
1384-1479 zarządzali książęta 
cieszyńscy.

Etap VI: Pod zwierzchnictwem 
Jana II żagańskiego (1480-1488) 
Roszczenia do spadku głogow-
skiego zgłosił kuzyn Henryka XI 
– Jan II żagański. Mając poparcie 
króla Węgier Macieja Korwina, 
wystąpił zbrojnie o sukcesję 
głogowską przeciw Branden-
burgii, opanowując i jednocząc 
miasto w 1480 r. Zajęcie części 
królewskiej spowodowało wojnę 
z Maciejem Korwinem w 1488 r.

Etap VII: W monarchii węgier-
skiej (1488-1490) Pod koniec 
grudnia 1488 r. ostatni piastowski 
władca Głogowa Jan II zrzekł się 
księstwa na rzecz króla Macieja, 
który mianował na księcia swoje-
go syna Jana Korwina. Po śmierci 
ojca w 1490 r., nie mając poparcia 
w żadnych kręgach, Jan zwolnił 
mieszczan z hołdu złożonego 
Węgrom 2 lata wcześniej.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Bolesław Kędzierzawy (wg 
Waldemara Świerzego), 
książę, który po wygnaniu 
brata Władysława, przejął 
Śląsk i władał Głogowem.

Henryk Brodaty (wg 
Waldemara Świerzego), 
książę, który organizował 
zjazd książąt i duchownych 
w Głogowie w 1208 roku

Zasięg Księstwa Głogowskiego w czasach jego 
największego rozwoju na początku XIV w.

Na początku byli Dziadoszanie...

Przynależność Głogowa w średniowieczu

historia
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W Noworocznym 
Marszobiegu wzięło udział 
kilkuset uczestników. 
Zebrano kilka ton żywności 
i kilka tysięcy złotych. 

Noworoczny Marszobieg po raz 
już 15 okazał się dużym sukcesem. 
Głogowianie i tym razem nie za-
wiedli. Bardzo licznie przybyli na 
15 Noworoczny Marszobieg orga-
nizowany przez Jerzego Górskiego. 
Na głogowskim rynku, w centrum 
Starego Miasta zebrało się ponad 
1000 osób w różnym wieku, od 

najmłodszych do najstarszych 
mieszkańców miasta. Przyszło 
mnóstwo rodzin z dziećmi małymi 
w wózkach i tych już samodziel-
niejszych. Pobiegli także miłośnicy 
psów ze swoimi pupilami. Około 
kilometrowa trasa swój początek 
i koniec miała na placu przed 
ratuszem. 
- Dziękuję Wam za to, że bierzecie 
udział w tak ważnym przedsięwzię-
ciu i dzielicie się z innymi, potrze-
bującymi wsparcie – powiedział 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa.

Wśród uczestników biegu rozloso-
wano kilkadziesiąt bardzo ładnych 
wydawnictw ufundowanych przez 
sponsorów i sztabkę złota. W tego-
rocznej 15 edycji Noworocznego 
Marszobiegu zebrano 5 ton żyw-
ności dla potrzebujących. Żyw-
ność o długim terminie ważności 
przynieśli uczestnicy biegu i kibice, 
jako wpisowe. Wolontariusze ze-
brali ponad 6 tys. zł na rehabilitację 
i leczenie głogowianina Tomasza 
Sęka, jeszcze niedawno aktywnego 
kibica Chrobrego Głogów. 

  (red)

W 2018 roku w kilku punktach na terenie 
Powiatu Głogowskiego prowadzone 
będą nieodpłatnie porady prawne . 

W Powiecie Głogowskim zorganizowano 3 punkty, w których 
prawnicy udzielać będą pomocy prawnej bezpłatnie. Punkty 
te prowadzone będą przez powiat na podstawie zawartego 
porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową 
Izbą Radców Prawnych. Jeden z punktów od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30 czynny będzie w budynku Starostwa 
Powiatowego w Głogowie. W Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Kotli i Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Nielubi prawnicy udzielać będą porad od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-12.30. 

Za kilka dni rozpoczną się ferie 
zimowe. Kilka tysięcy dzieci będzie 
odpoczywało w domu, u rodziny 
lub w górach. Nikt, kto zostanie 
w Głogowie nie będą się nudzić. 

Chrobry Głogów przygotował FERIE 
Z TYGRYSKIEM. Placówka ta ma 
wieloletnie doświadczenie w szko-
leniu młodych piłkarzy, pozytywnie 
wpływa na rozwój sportowy gło-

gowskiej młodzieży. Na czas ferii 
przygotowano mnóstwo atrakcji. 
Od 15 do 26 stycznia prowadzone 
będą zajęcia sportowe z różnych 
dziedzin miedzy innymi: piłka nożna, 

piłka siatkówka, koszykówka, tenis 
stołowy oraz zajęcia na pływalni. 
W drugim tygodniu ferii w SP nr 8 
odbędą się zajęcia taneczne-che-
erleadering. Organizatorzy mają 

nadzieje, że udział w proponowanych 
zajęciach będzie inspiracją do roz-
poczęcia sportowego życia przez 
wielu młodych głogowian. 

  (red)

Tygrysek czeka na dzieci czyli ferie zimowe na sportowo

Nieodpłatna
pomoc prawna Kolejny sukces głogowian 
aktualności
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Baran

Najbliższe dni mogą okazać 

się bardzo ważne, zwłaszcza 

w sprawach osobistych. Być 

może trzeba będzie wybrać 

pomiędzy dwiema osobami. 

A wybór wcale nie będzie łatwy. 

Przecież nie tak prosto starą 

miłość zastąpić nową. W pracy 

czekają Cię ciekawe propozycje. 

Nie na wszystkie jednak musisz 

się zgadzać.

Byk 

Przed Tobą tydzień ostatniej 

szansy na nadrobienie wszelkich 

zaległości. Wykorzystaj go, bo 

później będzie jeszcze gorzej. 

W chwilach niepewności zaufaj 

intuicji. W sferze uczuć duże 

ocieplenie, dzięki czemu serce 

znów zacznie bić mocniej. 

Bliźnięta

W najbliższych dniach na ho-

ryzoncie pojawi się szansa na 

zrobienie dobrego interesu. Nie 

przegap okazji. W rozmowach 

bądź stanowczy, ale uprzejmy, 

a w trudnych momentach 

kieruj się raczej inteligencją i 

doświadczeniem niż intuicją. 

W czwartek możliwe spotkanie, 

dzięki któremu choć na chwilę 

zapomnisz o kłopotach.

Rak

Układ planet Ci sprzyja, więc 

możesz liczyć na powodzenie 

w sprawach zawodowych. Musisz 

tylko przekonać otoczenie, że to 

właśnie Ty masz rację. A z tym, 

przy Twojej inteligencji i umie-

jętności przekonywania, nie 

powinno być problemów. Teraz 

masz niemal zagwarantowaną 

życiową stabilizację.

Lew 

W pierwszej połowie tygodnia 

czeka Cię ważne spotkanie. 

Zastanów się poważnie nad 

propozycjami, które otrzymasz. 

Unikaj ryzykownych decyzji. 

Również w sprawach osobistych. 

Nie wplątuj się w skomplikowa-

ne i niejednoznaczne układy. 

W perspektywie najbliższych dni 

planety wróżą takim związkom 

mnóstwo komplikacji.

Panna

W tym tygodniu możesz liczyć 

na interesujące propozycje. Nie 

spiesz się jednak z odpowie-

dzią. Niech kieruje Tobą przede 

wszystkim rozsądek. Najbliższe 

dni to również dobry okres na za-

warcie korzystnych kontraktów 

fi nansowych.

Waga

W najbliższym czasie nie po-

winieneś narzekać na nudę. 

Czeka Cię wiele spotkań i inte-

resujących rozmów. W drugiej 

połowie tygodnia spotkasz 

kogoś, kto może odegrać waż-

ną rolę w Twoim życiu. Ale nie 

lekceważ przeczuć. Jeśli masz 

wątpliwości, nie kontynuuj tej 

znajomości.

Skorpion

Pozbądź się wreszcie uczucia 

niepewności. Twoja pozycja 

w pracy nie jest zagrożona. Nie 

tylko przyjaciele - a masz ich 

więcej niż sądzisz - doceniają 

Twoje walory i widzą, że jesteś 

niezbędny. Za to więcej uwagi 

poświęć teraz sprawom serca.  

Możesz zaryzykować udział 

w grach liczbowych.

Strzelec

Zła passa powoli mija. Planety 

Ci sprzyjają, więc możesz się 

odprężyć i spokojnie spojrzeć 

w przyszłość. Postaraj się 

odnowić przyjaźń z osobami, 

z którymi ostatnio Twoje kontak-

ty byty rozluźnione, pozbądź się 

wreszcie nieufności w stosunku 

do kochanej osoby.

Koziorożec

W tym tygodniu najwięcej 

kłopotów przysporzą Ci sprawy 

rodzinne. Pojawią się nieporo-

zumienia, może też dojść do 

awantur. Nie zapominaj jednak, 

że sporo w tym Twojej winy. Na 

szczęście gwiazdy czuwają nad 

Tobą i w sprawach zawodowych 

możesz liczyć na wiele sukcesów.

Wodnik

Przed Tobą więcej pracy, ale też 

i więcej satysfakcji. Możesz być 

pewien, że Twoje

nowe pomysły znajdą uznanie 

szefa i przyniosą w przyszłości 

całkiem wymierne korzyści. 

Również w sprawach rodzinnych 

czeka Cię pełne zrozumienie, 

miłość i szczęście.

Ryby

Przygotuj się na trudne rozmo-

wy, w których będziesz musiał 

wykazać się stanowczością 

i profesjonalizmem. Nie pozwól 

też, aby ktoś wykorzystał Twoją 

wrodzoną uległość. Mimo braku 

czasu poświęć nieco uwagi spra-

wom związanym z ulepszaniem 

swojego domu. Serdeczna roz-

mowa z bliską osobą unaoczni 

Ci, jak wiele Was łączy.

horoskop

W Głogówku przy sali 
wiejskiej stoi już nowa 
wiata. Inwestycja ta 
sfi nansowana została z 
funduszu sołeckiego. 
Powstało kolejne 
miejsce rekreacyjne. 

W Głogówku, Gmina Kotla powstało 
wspaniale miejsce integracyjne. 
Mieszkańcy miejscowości wraz z 
nastaniem cieplejszych dni będą 
mogli organizować na świeżym 
powietrzu pikniki, zabaw dla dzieci 
i inne imprezy integracyjne. Nie 
będą już musieli spoglądać w niebo 

i obserwować pogodę, czy to deszcz 
czy upał pod wiata będzie można 
odpoczywać i się bawić.
- Wiata w Głogówku to jeden z wielu 
dobrych pomysłów na wykorzystanie 
środków z funduszu sołeckiego. 
Również w innych miejscowościach 
pieniądze te są rozsądnie wykorzy-
stywane  -wyjaśnia Łukasz Horba-
towski, Wójt Gminy Kotla. 
Wiata została sfinansowana z 
budżetu Gminy Kotla z części 
przeznaczonej na fundusz sołecki. 
Zaprojektowanie dwóch wiat i 
postawienie pierwszej kosztowało 
21  890 zł. Zakup i montaż drugiej 

zaplanowany jest na ten rok również 
w ramach funduszu sołeckiego. Od 
2010 roku Gmina Kotla przeznaczyła 
z budżetu gminy na fundusz sołecki 
blisko 1 600 000 złotych.

31. dzieci dzisiaj po 
raz pierwszy spędziło 
dzień w nowym 
żłobku. Przystosowanie 
pomieszczeń pod 
potrzeby dzieci to koszt 
ponad pół mln zł.

Zgodnie z zapowiedzią , dzisiaj 
ruszył żłobek Nad Strumykiem w 
budynku Miejskiego Ośrodka Re-
habilitacji i Usług Specjalistycznych 

przy ul Norwida. 31. maluchów po 
raz pierwszy weszło do nowych, 
barwnych i jeszcze pachnących farbą 
pomieszczeń. W sali czekało na nich 
mnóstwo zabawek.
– Maluchy dzielnie znoszą rozstanie z 
rodzicami. Opiekunki ze wszystkich 
sił starają się by łez było jak najmniej. 
– mówi Rafael Rokaszewicz, Prezy-
dent Miasta Głogowa. -Koszt zadania 
to ponad pół miliona złotych. Na tę 
filię otrzymaliśmy dofinansowanie 

z UE.
Żłobek przy ul. Norwida jest Filią 
Żłobka nad Strumykiem. Pod po-
trzeby dzieci w budynku Miejskie-
go Ośrodka Rehabilitacji i Usług 
Specjalistycznych przygotowano, 
wyremontowano i wyposażono, 
cztery pomieszczenia, które służą 
31. dzieciom. Koszt zadania to 508. 
457,19 zł. Zadanie zrealizowano przy 
wsparciu środków z UE.
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Inwestycja sołecka w Głogówku 

Zabawa na świeżym powietrzu

Nowy żłobek


