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Na ulicach
jaśniej
i bezpieczniej

str. 7

Lampy ledowe na ulicach miasta 
i przy przejściach dla pieszych. 
Współpraca miasta z fi rmą Tauron 
zaowocowała nowoczesnością. 

reklama 
za 80 zł

603 914 338
oferta ograniczona 

wrzuć ulotkę
do gazety

5000 sztuk
603 914 338
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reklama 
za 70 zł

603 914 338
oferta ograniczona 

Prawomocne wyroki 
dla 39 pseudokibiców, 
którzy wdarli się na 
głogowski stadion. 
Otrzymali zakaz 
wstępu na imprezy 
masowe i grzywnę. 

Sąd Okręgowy w Legnicy 
podtrzymał wyroki Sądu Rejo-
nowego w Głogowie, w sprawie 
pseudokibiców Zagłębia Lubin, 
zatrzymanych przez policjantów, 
w związku z meczem o mistrzo-
stwo I ligi pomiędzy Chrobrym 
Głogów a Odrą Opole. Do 
zakłócenia przebiegu imprezy 
masowej doszło w Głogowie, 
30 września 2017 roku przed 

meczem. Pseudokibice drużyny 
przyjezdnej wdarli się na teren 
stadionu i sektora kibiców druży-
ny gości. Nie opuścili go pomimo 
wezwań służb porządkowych 
organizatora. Na pisemny 
wniosek organizatora, policjanci 
podjęli czynności przywrócenia 
porządku prawnego. Zatrzymano 
39 pseudokibiców.
- Wobec wszystkich zatrzy-
manych, skierowano do sądu 
w trybie przyspieszonym, 
akty oskarżenia o ukaranie za 
złamanie przepisu art. 60 ust. 1 
ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - 

Wobec zatrzymanych sąd orzekł 
kary zakazu wstępu na imprezy 
masowe, grzywny w wysokości 
do 4 000 złotych oraz nakazał 
pokrycie kosztów sądowych.

Głogowscy 
policjanci kolejny 
raz przeprowadzą 
wzmożone działania 
na drogach, pod 
kryptonimem „Alkohol 
i narkotyki”.

Alkohol to wciąż bardzo poważ-
ny problem na polskich drogach. 
Policjanci w trakcie swojej 
służby zatrzymują nietrzeźwych 
kierujących tych którzy wypili 
alkohol oraz tych, którzy kierują 
pod wpływem narkotyków. Ich 
liczba wciąż jest bardzo duża 
a zagrożenie jakie wywołują na 

drodze jest ogromne. Głogowscy 
policjanci kolejny raz przepro-
wadzą wzmożone działania 
na drogach, pod kryptonimem 
„Alkohol i narkotyki”.
- Działania prowadzone są 
w dniach 8 i 9 stycznia 2018 
roku – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie. – 
Policjanci podczas kontroli 
zwracać będą szczególną uwa-
gę na osoby, które wsiadają za 
kierownicę po pijanemu lub są 
pod wpływem narkotyków. 
- Oprócz zagrożenia jakie po-
wodują na drogach dla innych 

ich użytkowników są też zagro-
żeniem dla samych siebie i będą 
eliminowani z ruchu drogowego 
– mówi oficer prasowy KPP 
w Głogowie. - Przypominamy, 
że prawo traktuje jednakowo 
osoby, które są pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków i kierują 
samochodami, są one zagrożone 
karą do dwóch lat pozbawienia 
wolności.
Zakończenie akcji nie oznacza 
końca walki z tymi negatywny-
mi zjawiskami a sama akcja ma 
tylko przypomnieć o problemie 
zwłaszcza w okresie wyjazdów 
i powrotów z zimowych ferii.

Mężczyzna wyłudził 
pieniądze podszywając 
się za właściciela 
uszkodzonego samochodu. 
Sąd nakazał zwrot 
pobranych pieniędzy 
i zasądził grzywnę.

Policjanci zatrzymali dwóch 
młodych mieszkańców Głogowa, 
którzy wpadli na pomysł zarobie-
nia „szybkich pieniędzy”, niestety 
kosztem osoby, którą oszukali. Od 
sprawczyni szkody parkingowej 
wyłudzili kwotę 300 złotych. 
Jeden z podejrzanych podał się za 
właściciela pojazdu, który został 
uszkodzony. Drugi aktywnie 
uczestniczył w procederze i był 
pomysłodawcą. 
- Na jednym z parkingów w Głogo-
wie w trakcie parkowania pojazdu, 
doszło do uszkodzenia stojącego 
obok auta – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta oficer prasowy KPP w Gło-
gowie. - Sprawczyni nie próbowała 

unikać odpowiedzialności i chciała 
pokryć szkody. Próbując ustalić 
właściciela uszkodzonego audi, 
zwróciła się do świadków tej sy-
tuacji, dwóch młodych mężczyzn. 
Stwierdzili, że wiedzą kto nim jest 

i poprosili o telefon kontaktowy.
Po pewnym czasie kobieta ode-
brała telefon od mężczyzny, któ-
ry przedstawił się jako właściciel 
uszkodzonego auta. Stwierdził, 
że koszt naprawy zarysowania 
wyniesie 300 złotych. Strony 
umówiły się, że załatwią sprawę 
od ręki i w trakcie spotkania, 

które miało miejsce kilkana-
ście minut później, doszło do 
przekazania pieniędzy. Sprawcy 
sporządzili pokwitowanie. Kil-
ka godzin później okazało się, 
że prawdziwy właściciel audi 

zgłosił uszkodzenie na policję. 
Kobieta zorientowała się że padła 
ofiarą oszustów. Jeszcze w tym 
samym dniu obydwaj sprawcy 
zostali zatrzymani. Przyznali się 
do przestępstwa. Usłyszeli zarzuty 
i dobrowolnie poddali karze. Muszą 
zwrócić wyłudzoną kwotę oraz za-
płacić po 1000 złotych grzywny.

Ochotnicze straże pożarne 
z terenu gminy Kotla 
i Żukowice nie otrzymają 
środków na przebudowę 
samochodu i zakup nowego 
auta. Radni obcięli budżet. 

W planie budżetu miasta na 2018 
roku znalazły się dwa projekty, 
które niewątpliwie ucieszyły 
druhów z OSP z gmin Kotla i Żu-
kowice. 100 tys. zł zaplanowano na 

generalną przebudowa samochodu 
ciężarowego dla jednostki OSP 
z terenu Gminy Kotla i zakup samo-
chodu lekkiego dla jednostki OSP 
z terenu Gminy Żukowice. Radni 
postanowili w tym zakresie zmienić 
budżet. Podczas sesji złożony został 
wniosek dot. przekazania środków 
dla OSP w Wilkowie. Ostatecznie 
większością głosów uchwała 
w sprawie przekazania po 50 tyś. 
zł na każdą z jednostek nie została 

podjęta a i OSP z Wilkowa także 
nie dostanie. 
- Jednostki muszą dysponować 
dobrym sprzętem ponieważ od 
tego zależy bezpieczeństwo 
mieszkańców miasta i gmin – 
mówi jeden ze strażaków. - 
To takie niesprawiedliwe. 
W każdej akcji narażamy swoje 
życie, aby ratować życie i dobytek 
innych. Każda kwota przyznana 
na sprzęt jest bardzo potrzebna. 

Wzmożone kontrole policji

Kierowcy pod wpływem
alkoholu i narkotyków 

Kara dla pseudokibiców

Zakaz wstępu na
imprezy masowe

Policja zatrzymała dwóch oszustów 

Za „szybkie pieniądze”
wysoka kara 

Mniej w budżecie
na straż pożarną 
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Uchwała o nabyciu przez 
miasto 50% udziałów 
szpitala nie została 
przez radnych przyjęta. 
11 radnych było 
przeciw, 9 głosowało 
za nabyciem udziałów. 
Prezydent i starosta 
nie kryli zdziwienia. 

Fiaskiem zakończyła się ko-
lejna próba przejęcia połowy 
udziałów głogowskiego szpitala 
przez miasto. Radni większością 
głosów odrzucili projekt uchwały 
przygotowany przez urzędników 
z ratusza. W głosowaniu wzięło 
udział 23. radnych z czego 9. 
głosowało za, 11. przeciw. Zanim 
radni przystąpili do głosowania 
przewodniczący rady wyraził na 
5 minutową wypowiedź Jarosła-
wowi Dudkowiakowi Staroście 
Powiatu Głogowskiego. Starosta 
podczas wystąpienia wyliczył 
pozytywne strony przejęcia 
przez miasto połowy udziałów 
oraz zachęcił do podjęcia uchwa-
ły 50/50. 
-Zdrowie nie ma barw politycz-
nych, nie ma przynależności 
klubowej. Zdrowie i życie 
człowieka jest największą 
wartością – mówił Jarosław 
Dudkowiak. – Chciałbym, aby 
proces przejmowania udziałów 
głogowskiego szpitala 50 na 50 
stał się tematem zakończonym. 
Dodatkowe środki wpłyną na 
poprawę jakości pracy i podniosą 
jej efektywność oraz zwiększa 

szansę na korzystanie z najnow-
szych technologii. Zagłosujcie 
za przyjęciem uchwały weźmy 
wspólnie odpowiedzialność za 
głogowski szpital. 
Po wystąpieniu starosty, Andrzej 
Koliński Przewodniczący Rady 
Miasta Głogowa zarządził głoso-
wanie. Jego wyniki zaskoczyły 
starostę, prezydenta, zarząd 
powiatu, zarząd szpitala i jego 
pracowników, którzy przyszli 
na sesję rady miasta. 
- Dziwi mnie takie podejście, ale 
mam nadzieję, że mieszkańcy 
zapamiętają tę decyzję jako histo-
ryczną, ale zapisaną na czarnych 
kartach głogowskiej historii- 
mówił Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. – 
To co się dzieje w głogowskim 
szpitalu zasługuje na wsparcie, 
zasługuje na kolejne środki. 
Warto wspierać szpital. 
- Oferta, którą przygotowaliśmy 
wspólnie z prezydentem tak na 
dobra sprawę odpowiadała wcze-
śniejszym zapowiedziom rad-
nych klubu. Byliśmy przeciągani 
w czasie, było mnóstwo pytań. 
Pomysł przejęcia udziałów przez 
miasto 50/50 wypowiadali wcze-
śniej radni Klubu. Dzisiaj został 
przez nich odrzucony. 
Wśród głosujących za przyjęciem 
przez miasto 50% udziałów był 
radny Sławomir Majewski. 
- Głosowałem za przyjęciem 
uchwały, ponieważ uważam 
, że jej zapisy były korzystne 
dla szpitala. Przede wszystkim 

jednak dla pacjentów, mieszkań-
ców miasta i powiatu – mówił 
Sławomir Majewski. – Szpital 
ma szansę stać się placówką 
nowoczesną i przyjazną. Żyje-
my w bardzo niekorzystnym dla 
zdrowia środowisku. Uważam, 
że mieszkańcy miasta i powiatu 
mają prawo oczekiwać dobrego 
szpitala, gdzie świadczone są 
usługi na najwyższym pozio-
mie, przyjmują najlepsi lekarze, 
którzy mają do dyspozycji sprzęt 
najnowszej generacji. Brak środ-
ków wstrzyma unowocześnienie 
placówki. 
Radny Norbert Penza nie podzie-
la opinii prezydenta, starosty 
i kolegi radnego. 
- My mamy własną koncepcję. 
Chcemy , aby miasto nabyło 100 
procent udziałów. Nasza argu-
mentacja pozostaje niezmienna. 
Miasto wówczas byłoby jedy-
nym płatnikiem i ponosiłoby 
pełną odpowiedzialność, mia-
łoby także 100% decyzyjność 
w sprawach szpitala. Myślę, że 
prezydent nie powinien bać się 
podjęcia tej pełnej odpowiedzial-
ności za szpital – mówi Norbert 
Penza. - Tak też głosowaliśmy 
uważając, że to będzie najlepsze 
rozwiązanie dla głogowskiego 
szpitala. Szpital obecnie nie jest 
w złym stanie. Funkcjonuje coraz 
lepiej i będzie coraz lepiej się roz-
wijał oczywiście przy wsparciu 
naszej gminy miejskiej. 
Nabycie 50% udziałów to koszt 
ponad 17,5 mln zł. 

Starostwo Powiatowe 
w Głogowie ogłosiło 
kolejny przetarg na 
wyłonienie wykonawcy 
domu dziecka przy ul. 
Spadzistej i Folwarcznej. 
Jest szansa, że tym 
razem zostanie 
wyłoniony wykonawca. 
Całość zadania to koszt 
około 320 tyś. zł. 
W ubiegłym roku Starostwo 
Powiatowe w Głogowie ogłosiło 
dwa przetargi na wyłonienie 

wykonawcy zadania–budowa 
domu dziecka przy ul. Folwarcz-
nej i Spadzistej. Niestety okazało 
się, że budowlańcy nie są zain-
teresowani realizacja inwestycji 
ponieważ powiat oferuje za mało 
pieniędzy. W tym roku po raz 
kolejny przetarg został ogłoszony 
i jest szansa, że wyłoniony zo-
stanie wykonawca. Dwie oferty 
są kwotowo zbliżone do kwoty 
oferowanej przez powiat. 
- Oferty zostały otwarte – mówi 
Jeremi Hołownia, Członek |Za-
rządu Powiatu Głogowskiego. 

–Zostaną sprawdzone, muszą 
bowiem spełniać stawiane prawem 
wymogi. Po wyłonieniu wyko-
nawcy i załatwieniu wszelkich 
niezbędnych formalności, które 
zakładamy potrwają około miesią-
ca na przełomie marca i kwietnia 
można byłoby ruszyć z budową. 
Starostwo Powiatowe zakłada, 
że do końca listopada uda się za-
mknąć inwestycję. Wybudowanie 
dwóch domów to koszt około 320 
tys. zł. z czego 85 % powiat pozy-
skał ze środków zewnętrznych.

Na placu budowy, na 
dawnych terenach 
powojskowych, 
w szybkim tempie 
pnie się budynek, 
w którym powstanie 
kolejny market. 
Głogowianie z różnymi 
emocjami czekają na 
zakończenie inwestycji. 

Z wielkim impetem rozpoczęła 
się budowa nowego marketu. 
Powstaje za budynkiem staro-
stwa powiatowego na terenach po 
byłej jednostce wojskowej. Przez 
kilka lat zmieniał się właścicieli 
placu, było mnóstwo koncepcji 
dot. zagospodarowania. Ostatnia 
koncepcja jest w trakcie realizacji. 
Głogowianie z nadzieją ale i z oba-
wą czekają nowy market. 

- Prawdopodobnie ma tu być 
Kaufland – mówi Zofia, była 
urzędniczka.– Market powstaje 
niedaleko mojego domu, będę 
więc miała blisko na zakupy. 
- Coraz więcej marketów po-
wstaje w Głogowie. Prowadzę 
niewielki sklepik spożywczy, 
boję się, że nie wytrzymam 
konkurencji – mówi Wojciech, 
handlowiec.

Radni odrzucili projekt miasta i powiatu

Szpital nadal powiatowy
Środki zewnętrzne na dwa domy dziecka

Nareszcie skuteczny przetarg

Nowy market pnie się do góry 
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Znamy już wyniki badań. 
Instytut z Łodzi prze-
badał niespełna 2000 

tysiące głogowian, 993 osób do-
rosłych i 1000 dzieci. Przekro-
czenie wartości referencyjnej 
w grupie dorosłych stwierdzono 
u 27,6% przebadanych osób. 
W grupie dzieci przekrocze-
nie norm arsenu stwierdzono 
u 13,7% przebadanych Infor-
mację z przeprowadzonych 
badań przedstawił radnym, 
członkom Komisji Ekologii, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki 
profesor Wojciech Wąsowicz 
z Instytutu Medycyny Pracy 
w Łodzi. Radni i zebrani na 
Sali Rajców goście zaproszeni 
z wielkim zainteresowanie 
wysłuchali sprawozdania , do-
pytywali profesora o szczegóły 

badań, czy badania z pobranej 
próby z moczu są wiarygodne, 
co dalej należy robić, czy dla 
dokładniejszych badań należy 
przebadać większą liczbę 
głogowian, jaki jest wniosek 
z przeprowadzonych badań. 
– Wniosek na razie żaden – 
powiedział profesor Wojciech 
Wąsowicz. – Potrzebne jest 
badanie specjacyjne, które 
pozwoli nam ustalić, skąd to 
zatrucie organizmu z powietrza 
czy żywności. 
Profesor uważa, iż grupa 2000 
osób poddana badaniom, jest 
na tyle duża, że badania są 
nie do podważenia. Prawdo-
podobnie w Europie nie było 
jeszcze badań na tak szeroka 
skalę. Profesor powiedział, 
iż jego zdaniem osoby, które 

mają przekroczone normy 
stężenia powinny zostać objęte 
monitoringiem biologicznym 
i przejść do kolejnego etapu 
programu czyli profi laktyka 
i edukacja. Profesor szczegóło-
wo odpowiedział na wszystkie 
pytania zadane przez radnych 
i gości. Uspokoił wielu radnych 
twierdząc, iż badania z próbek 
moczu są najbardziej wiary-
godne w tym zakresie badań. 
- Nie wiedzieliśmy, że do badań 
wystarczy mocz. Chcieliśmy, 
aby próby były z włosa lub 
paznokcia – mówi Janina Mar-
cinów. – Teraz wiemy, że nie 
byłby to wiarygodny materiał 
do oznaczenia stężenia arsenu 
całkowitego. 
Prezydent Miasta Głogowa 
Rafael Rokaszewicz zapewnił 

radnych, iż osoby które mają 
przekroczony poziom arsenu 
w organizmie zostaną objęte 
pomocą medyczną i wspar-
ciem. 
- Jestem na etapie dopinana 
rozmów z KGHM, porozumienia 
na mocy którego badania doty-

czące arsenu będą nadal pro-
wadzone. Wiemy, że musimy 
zrobić specjację – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. – Jedyną formą na 
zrobienie badań specjacyjnych 
jest badanie z próbki moczu. 
To potwierdza, że obraliśmy 

słuszny kierunek. Porozumienie 
z KGHM będzie zawierało róż-
nego rodzaju zapisy związane 
między innymi z wykonaniem 
specjacji u wszystkich osób 
, które mają przekroczenia 
powyżej 15 punktów. Przygo-
tujemy program profi laktyczny 
dla mieszkańców miasta, okre-
ślimy dalsze kierunki działań, 
obejmiemy pomocą medyczną 
osoby, które mają przekroczony 
wskaźnik arsenu. Działania te 
sfi nansuje KGHM. 
Prezydent zapewnił, że działania 
prowadzone będą wielowar-
stwowo. Profi laktyka i edukacja 
skierowane będą do wszystkich 
mieszkańców miasta. Informacja 
dot. prowadzonych działań na 
bieżąco podawana będzie do 
publicznej wiadomości. 

Powiat Głogowski ma 
już ustalony budżet 
na br. Ponad 113 mln 
zł w ciągu 12 miesięcy 
rozdysponowane 
zostanie na wiele zadań 
w tym około 10 mln 
zł na inwestycje. 

Wydatki na 2018 rok ustalone 
zostały na poziomie 113 mln zł, 
dochody to kwota 110 mln zł. 
Powiat planuje pozyskać środki 
zewnętrzne na realizację zadań, 
co będzie miało wpływ na zwięk-
szenie dochodów i wydatków. 
- Budżet jest realny, konkretny 

i rozsądny – mówi Jarosław 
Dudkowiak, Starosta Powiatu 
Głogowskiego. – Na inwestycje 
zaplanowaliśmy ponad 10 mln zł. 
Kwota ta w ciągu roku może ulec 
zwiększeniu, ponieważ planujemy 
pozyskiwać środki zewnętrzne na 
realizacje wielu zadań. Mamy tyle 
pieniędzy więc nasze plany są na 
miarę posiadanych środków. 
Budżet powiatu został przyjęty 
13 głosami „za”, 7 radnych było 
przeciwnych takiej konstrukcji 
budżetu. 
Stanowisko prawicy przedsta-
wił radny Jan Zubowski, który 
powiedział „... Jesteśmy prze-

ciw przyjęciu projektu budżetu 
Powiatu Głogowskiego na rok 
2018. Powodem tego jest fakt, iż 
Zarząd Powiatu Głogowskiego 
tylko w minimalnym stopniu 
uwzględnił wnioski zgłoszone 
przez nasz klub, na etapie opra-
cowania projektu budżetu, jak 
również w trakcie procedowania 
przez poszczególne komisje. 
...Zarząd Powiatu wprowadza 
do budżetu dochody, które 
nie jest w stanie zrealizować. 
W trakcie roku dokonywane są 
zmiany budżetu i WPF-u, które 
naszym zdaniem są przejawem 
tzw. kreatywnej księgowości...”

Jest szansa na 
uruchomienie windy 
jeszcze w tym miesiącu. 
Petenci PUP czekają na 
to z niecierpliwością. 

Dobiega końca termomoderniza-
cja budynku PUP w Głogowie. 
Nieco przedłużyły się prace przy 
budowie szybu. Jest jednak szansa 
na to, iż niebawem windą będzie 
można dotrzeć na każde piętro 
budynku urzędu pracy. 
- Winda powstaje z myślą o kom-
forcie interesantów urzędu pracy 
i Gminy Wiejskiej Głogów– mówi 
Jeremi Hołownia, Członek Zarzą-
du Powiatu Głogowskiego.- Win-
da być może do końca stycznia 
zostanie oddana do użytkowania. 
Termomodernizacja zabezpieczy 
budynek urzędu pracy przed utratą 
ciepła. Zmniejszy także zapotrze-

bowanie na energię i jej zużycie 
– dodaje Jeremi Hołownia. -
Całkowity koszt zadania to 
niespełna 2 mln zł. Ze środków 
unijnych starostwo pozyskało 
85 % wartości inwestycji. Część 
zadania sfinansuje Gmina Głogów 
w związku z tym, iż część budyn-
ku przejęła na swoją siedzibę. 

W ramach zadania zaplanowano: 
ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, likwidację luksfe-
rów, wymianę rynien, wykonanie 
nowego pokrycia dachu, remont 
kominów, instalację odgromową, 
prace porządkowe, przebudowę 
wejścia do budynku. 

Od poniedziałku 15 stycznia 
2018 r. zamknięta jest ul. 
Rudnowskia na odcinku od 
Ułanów Polskich do ulicy 
Transportowej. Autobusy 
jeżdżą wg. innego rozkładu. 
Prace drogowe na ul. 
Rudnowskiej powodują 

konieczność wprowadzenia 
na czas ich trwania zmian 
w kursowaniu autobusów linii 
nr 53. Nowa trasa przejazdu 
obejmuje ul. Transportową, 
Henryka Głogowskiego oraz 
Kazimierza Wielkiego. Na 
ul. Kazimierza Wielkiego 

autobus zatrzyma się na 
przystanku obok Biedronki 
oraz obok basenów. Wpro-
wadzona zmiana spowoduje 
zmianę rozkładu jazdy. Nowy 
rozkład jazdy dostępny jest 
na przystankach autobuso-
wych.

Ponad 10 mln zł na inwestycje

Budżet realny i idealnyZmiany rozkładu jazdy autobusu nr 53

Remont PUB zbliża
się do końca

Normy arsenu przekroczone 

Miasto podpisze porozumienie z KGHM
Radni poznali już wyniki badań dotyczących poziomu arsenu w organizmach mieszkańców miasta. Maksymalne stężenie arsenu całkowitego 
u dorosłych 516,1 jednostek a u dzieci 374,4 jednostek. Przekroczenie w grupie dorosłych 27,6%, w grupie dzieci 13,7%. 
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Sztab w Kotli zebrał 9 310 
zł 29 gr. Na ulicach gminy 
podczas 26. Finału WOŚP 
kwestowało trzydziestu 
wolontariuszy. 25 
przepysznych ciast 
upiekły mieszkanki gminy.

Mieszkańcy Gminy Kotla bardzo 
hojnie wsparli inicjatywę Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Podczas licytacji zebrano 2 560 
zł, kawiarenka z kiermaszem 
zebrała 1 936,01 zł są też pienią-
dze ze sprzedaż pierników w ZSP 
w Kotli i ze zbiórek bezpośrednio 
do puszek. Ze sztabem w Kotli 
współpracowali, strażacy, szkoły, 
stowarzyszenia i osoby prywatne. 
W ramach finału na scenie GOKiS 
występowali: Zespół Folklory-
styczny „Skidniowianie”, młodzi 

aktorzy z sekcji teatralnej dzieci 
i młodzieży działającej w GOKiS, 
grupy tanecznej GOKiS, zespo-
łu ROCKY pod opieką Doroty 
Baranieckiej z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kotli, Grupy 
Wokalnej. Z pokazem udzielania 
pierwszej pomocy prezentowali 
się ratownicy z OSP Kotla i za-
proszeni przez nich instruktorzy 
ratownictwa.

- Sporo emocji przyniosło spotka-
nie licytacyjne, dzięki któremu do 
mieszkańców trafiły orkiestrowe 
koszulki, piłka z podpisami zawod-
ników SPR Chrobrego Głogów, 
vouchery na wjazd samochodem 
do lasu i inne okolicznościowe 
przedmioty – mówi Kamila Su-
chocka-Szperlik z Urzędu Gminy 
w Kotli. - Ten wieczór był magiczny 
także za sprawą pokazu iluzjonisty.

26. edycja WOŚP 
juz za nami. Tenis 
z prezydentem 
zlicytowano za 3 tys. 
zł. W Głogowie zebrano 
ponad 107 tys. zł. 

Przez dwa dni w Głogowie trwała 
26. Edycja WOŚP. Było mnóstwo 
imprez w klubie Mayday i MOK. 
W niedzielę od godz. 9 w miasto 
poszli wolontariusze z puszkami, 
zebrali 60.373,89zł. Uczniowie 
ze SP nr 12, którymi opiekowały 
się Eweliną Kujawa i Martą Ma-
nycz-Madzik zebrali 1.432,14 zł. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Głogowie z opiekunem Bar-
barą Furmanek zebrali 1.108,74.
zł. Przedszkolaki z Przedszkola 
Publicznego nr 9 w Głogowie 
z Agnieszką Masny, Aleksandrą 
Masny, Ireną Olszewską, Kamilą 
Walas zebrały 1.387,09 zł. Do 
akcji dołożyła się także Kawiar-
nia SŁODKA , która przekazała 
99,68zl. Firma OVB Głogów 
przekazała 5.148,17 a straż po-
żarna zebrała 2.006.56zł. Łącznie 
na konto wpłynęło 72.320,27zł. 
W MOK zebrano ponad 13 tyś. 
zł: 4.501,62 zł – punkt bankowy 
w tym - 848,56zł - uczniowie 
z SP 10 w Głogowie z opiekunem 
Krzysztofem Jaskułą, 725 zł – F & 
S Complex, 3.445,39 zł – kiermasz 
podarowanych rzeczy, 585,29 zł - 

sprzedaż podarowanych balonów, 
1.684,26 zł – FOTOBUDKA & 
ŚCIANKA, 461,23 zł – parada 
samochodów oraz 289,18 zł – Klub 
Sportowy SWG. Powodzeniem 
cieszyła się licytacja podarowa-
nych przedmiotów i voucherów. 
Tenis z Rafaelem Rokaszewicz 
został zlicytowany za 3 tyś. zł. 
Niespełna tysiąc złotych głogo-
wianka przekazała na WOŚP 
za wycieczkę do Sejmu z Ewą 
Drozd, Posłanką na Sejm RP. Za 
przedmioty wystawione przez 
Martę Dytwińską-Gawrońską 
z Urzędu Miasta w Głogowie, 
kalendarz i książka, w licytacji 
pozyskano 300 zł. Podczas działań 
artystycznych w MOK zebrano 
ponad 3 tys. zł. W MCK Mayday 
zebrano ponad 3 tys. zł: 2.087,13 
zł – kwota zebrana do puszek 
podczas koncertu oraz 1.384,52 
zł – kwota z mini licytacji. 
Łącznie w MOK i MAYDAY (bez 
Wolontariuszy zbierających na 
mieście) zebrano 17.463,25 zł. 
Spotkanie licytacyjne w MOK 
zasiliło WOŚP w kwotę 17.820,00 
zł. W Sztabie MOK Głogów zebra-
no 107.603,52. Dodatkowo waluta 
obca o precjoza (biżuteria)
W tym roku zarejestrowanych 
było 118 wolontariuszy, z czego 
kwestowało 102 osoby, 12 – wo-
lontariuszy pracowało w Sztabie 
w MOK Głogów. 

Strażacy z Dobrzejowic 
mają nowe auto. 
Starosta odwiedził 
ochotników i przekazał 
im samochód ratowniczo-
gaśniczy Opel Movano. 

W Dobrzejowicach odbyła się 
uroczystość przekazania nowego 
samochodu dla jednostki OSP 
w Dobrzejowicach zakupionego 
z wykorzystaniem środków z Po-
wiatu Głogowskiego. Strażacy 
otrzymali nowoczesny lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
Opel Movano, rok produkcji 
2017, masa pojazdu do 3500 kg, 
przystosowany do przewozu 5 
osób. Samochód spełnia wszelkie 
normy i jest wyposażony m.in.. 
w: urządzenia sygnalizacyjno-
-ostrzegawcze, wysokociśnie-
niowy agregat wodno- pianowy 
z dozownikiem środka piano-
twórczego, tzw. „szybkie natar-
cie”, zbiornik wody o pojemności 
300 l, wyciągarkę elektryczną 

o sile uciągu minimum 5000 
kg, 4 szt. radiostacji nasobnych. 
Ponadto samochód jest wypo-
sażony w zestaw do usuwania 
skażeń ekologicznych w postaci 
rozlewisk cieczy olejowych i ro-
popochodnych.
- To jest wsparcie dla Państwa, 

dla strażaków, dla ochotników, 
dla tych, którzy codziennie 
niosą pomoc, a przy ostatnich 
nawałnicach, orkanach w całym 
powiecie widzieliśmy jak to 
robicie – powiedział Jarosław 
Dudkowiak podczas uroczystości 
przekazania samochodu.

Koszt auta to ponad 213.000 zł, 
z czego 170 tys. zł pozyskano 
z budżetu Powiatu Głogowskie-
go, 15 tyś. zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i pozostałe 
koszty zostały pokryte przez 
Gminę Żukowice.

Na rozwój budownictwa 
w ramach TBS radni 
przekazali br. jeden 
mln zł. Budżet okrojono 
o milion złotych. 

Podczas wczorajszej sesji budże-
towej radni większością głosów 
zadecydowali iż TBS nie otrzyma 
w tym roku 2 mln zł a jeden mln 
zł. Pieniądze przeznaczone 
zostaną na kolejny budynek na 
tzw. terenach powojskowych 
przy ul. Wojska Polskiego. W tym 
roku oddany zostanie o użytku, 
jeden z czterech planowanych 
w tym miejscu budynków z 36. 
Mieszkaniami. 
-Zmniejszenie pieniędzy na TBS, 
spowoduje zamknięcie inwestycji 
bez możliwości zrealizowania 

kolejnych budynków na obszarze 
pokoszarowym. To nie tylko ko-
lejny budynek z 36 mieszkaniami. 
Zmniejszenie środków wpły-
nie na zahamowanie rozwoju 
obszaru, który został otwarty 

poprzez budowę łącznika. Na 
TBS oczekuje prawie 200 rodzin. 
Ta inwestycja cieszy się dużym 
zainteresowaniem – mówi Rafael 
Rokaszewicz Prezydent Miasta 
Głogowa.

Radni uważają, że władze miasta 
muszą skupić się na budowie domów 
z mieszkaniami komunalnymi i so-
cjalnymi, ponieważ jest to zadanie 
własne gminy. Na ten cel radni 
w budżecie na br. zwiększyli środki. 

WOŚP w Gminie Kotla Mieszkańcy gminy pełni empatii

Głogowianie wspierają noworodki

Sięgnęli do
kieszeni po duże 
pieniądze

Kolejny samochód dla ochotników

Starosta u strażaków w Dobrzejowicach 

Nie ma zgody na kolejne mieszkania 

Radni nie dali pieniędzy
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Kilka tygodni przed 
wyprawą na narty czy 
snowboard trzeba zadbać 

o swoją formę. Wszystko po to, 
by nie ulec kontuzji i cieszyć 
z uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych. Pamiętajmy, że więk-
szość sportów zimowych angażuje 
całe ciało, a nie tylko kończyny 
dolne. - mówi mgr Maciej Ku-
kułka, specjalista fizjoterapii 
z Przychodni MCZ w Legnicy – 
Przed sezonem zimowym i w jego 
trakcie musimy pomyśleć o ćwi-
czeniach ogólnorozwojowych 
i ogólnokondycyjnych, siłowych, 
koordynacyjnych oraz przede 
wszystkim, o ćwiczeniach równo-
ważnych. Wymagają tego sprzęty 
jakie wykorzystujemy w sportach 
zimowych. Przygotowania do 
uprawiania sportów zimowych 
można zacząć od spokojnych ćwi-
czeń kształtujących nasze stawy, 
czyli takich, które utrzymują lub 
przywracają pełen zakres ruchu 
i ich elastyczność. Równolegle 
poprawiajmy swoją wytrzymałość 
na wysiłek fizyczny np. marszo-
biegami czy biegiem. Róbmy to 
na świeżym powietrzu nie bacząc 
na chłód i zmieniającą się aurę. 
Później należy wpleść w naszą 
rutynę ćwiczenia wzmacniające 
poszczególne grupy mięśniowe, 
które będą zaangażowane podczas 
uprawiania zimowych dyscyplin 
sportowych. Na koniec naszych 
działań, kontynuując to, o czym 

powiedzieliśmy wcześniej, 
wprowadzamy tzw. trening 
funkcjonalny, czyli elementy 
ruchowe ściśle powiązane z daną 
dyscypliną. Będą to ćwiczenia 
sensomotoryczne, dzięki którym 
poprawimy naszą koordynację 
nerwowo – mięśniową, m.in. 
wspomnianą wcześniej równowa-
gę. Zrobimy to poprzez ćwiczenia 
na ruchomym podłożu czy też 
ćwiczenia koordynacyjne dzięki 
elementom ruchowym przenie-
sionym ze sportów zimowych 
do przygotowań „na sucho”. Bez 
wcześniejszych ćwiczeń stając 
na stoku czy lodowisku możemy 
liczyć się z tym, że w pewnym 
stopniu jesteśmy narażeni na 
złapanie kontuzji, gdyż są to dys-
cypliny, których nie uprawiamy 
na co dzień. Dla organizmu jest 
to nowy i inny rodzaj rekreacji 
sportowej, z użyciem sezonowego 
sprzętu, z którego nie korzystamy 
przez cały rok. Nasz organizm jest 
narażony na zupełnie inne niż na 
co dzień przeciążenia, np. mamy 
wyżej ułożony środek ciężkości, 
ustabilizowane przez sztywne 
buty stawy skokowe przybliża 
zagadnienie Maciej Kukułka.
Warto też wiedzieć, że jeżeli doj-
dzie do nieszczęśliwego upadku 
na nartach, czy łyżwach, ryzyko 
powstania kontuzji jest większe 
u osób nieprzygotowanych fi-
zycznie, gdy narządy ruchu nie są 
dość wytrenowane i elastyczne. 

Pamiętajmy, że osoby, które przez 
ostatnie miesiące większość czasu 
spędziły za biurkiem i postana-
wiają żeby wyjść na lodowisko 
czy na stok narciarski powinny 
liczyć się z tym, że ryzyko upadku 
będzie dla nich dużo większe, 
a jego konsekwencje będą poważ-
niejsze. Dzięki systematycznym 
ćwiczeniom jesteśmy sprawniejsi, 
silniejsi, bardziej wytrzymali. 
Nabywamy większą stabilizację 
stawową, która przy kilkugodzin-
nych szusach na nartach, może nas 
uchronić przed kontuzjami, oraz 

ogranicza ryzyko powstawania 
błędów na stoku. „Krótko mówiąc 
dzięki temu nasze ciało jest bar-
dziej odporne na występowanie 
urazów tłumaczy specjalista 
fizjoterapii. 
Bywa, że nie powinniśmy de-
cydować się na uprawianie zi-
mowych dyscyplin sportowych.. 
– W sytuacji, gdy cierpimy na 
nawykowe urazy skręceniowe 
stawów, kruchość kości (też 
zaawansowana osteoporoza), 
mamy wszczepione implanty 
lub inne przeciwwskazania do 

uprawiania sportu, należałoby się 
zastanowić czy takie dyscypliny 
jak narciarstwo nie przyniosą 
więcej złego niż dobrego. Ważny 
jest też nasz wiek. Gdy ogólna 
sprawność się zmniejsza, lepiej 
dawkować wysiłek i wziąć pod 
uwagę specyfikę poszczególnych 
dyscyplin sportowych i stan kon-
dycji, i pod tym kątem będąc już 
na stoku dobierać trasy pod kątem 
stopnia ich trudności. Pamiętajmy, 
że do sportu trzeba podchodzić 
z rozwagą i starać się maksy-
malnie ograniczyć możliwość 

wystąpienia urazów – przestrzega 
Maciej Kukułka. Jeśli już dojdzie 
do skręcenia stawu, stłuczenia, 
bólu w wyniku przeciążenia to 
pamiętajmy o paru zasadach 
pierwszej pomocy: po pierwsze 
schładzanie okolicy urazu, może 
to być lód w woreczku, zimne 
żele itp. Po drugie kompresja np. 
mało elastycznym bandażem, plus 
wysokie ułożenie kończyny – za-
pobiegając powstawaniu obrzęku. 
Po trzecie - do trzech dni po urazie 
należy zmniejszyć aktywność, 
w celu wyciszenia bólu. Jeżeli po 
tym okresie wciąż utrzymują się 
dolegliwości to należy skonsul-
tować się ze specjalistą – zaleca 
Maciej Kukułka. - Wszystkie te 
przestrogi i zalecenia związane są 
z moją codzienną pracą, i obserwa-
cjami jak mozolnie muszą docho-
dzić do sprawności nasi pacjenci, 
którymi nierzadko są wyczynowi 
sportowcy. Jednak z drugiej strony 
namawiam jako były sportowiec 
i zapalony narciarz i zachęcam 
wszystkich do aktywności fizycz-
nej również w sezonie zimowym, 
bo jak powiedział prof. Dega: 
„ruch zastąpi wiele leków, ale 
żaden lek nie zastąpi ruchu”, a od 
siebie dodam, że aktywnością 
ćwiczymy najważniejszy mięsień 
naszego ciała, jakim jest nasze 
serce - optymistycznie kończy 
Maciej Kukułka specjalista 
fizjoterapii w MCZ w Legnicy, 
miłośnik sportu.

Dzięki systematycznym ćwiczeniom jesteśmy sprawniejsi, silniejsi, bardziej wytrzymali

Zimowe szaleństwo sportowe,
ale z głową

Zanim ruszysz na stok i zaczniesz przygodę ze sportami zimowymi przygotuj swój organizm – 
apelują specjaliści. Ciało nie dość sprawne ruchowo może ulec poważnym kontuzjom.

r e k l a m a

lekarzy specjalistów lub lekarzy wyrażających gotowość
rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

• onkologii klinicznej;
• chorób wewnętrznych;
• diabetologii;
• lekarzy specjalistów w dziedzinach:
• medycyny pracy;
• medycyny rodzinnej;
• endokrynologii;
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
• urologii;
• neurologii.

Jest
praca

dla
lekarzy

Miedziowe Centrum Zdrowia 
rozszerza działalność 

i poszukuje lekarzy. Ma to 
związek z wprowadzoną

od 1 października siecią szpitali.

W związku z poszerzeniem działalności przez
“MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie – rozpoczęciem 
funkcjonowania w sieci szpitali – zapraszamy do współpracy:

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenia i dogodny czas pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wiceprezesem 
Zarządu – Dyrektorem ds. Medycznych.
tel. 76/84 60 110, mail: praca@mcz.pl
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Łukasz Horbatowski, 
Wójt Gminy Kotla 
będzie prowadził 
bloga. Ludzie 
pozytywni, z pasja 
i działający na rzecz 
lokalnej społeczności 
na pewno się na 
nim znajdą. 

Być może jeszcze w lutym, 
ruszy blog Łukasza Horba-
towskiego, Wójta Gminy 
Kotla. Pisane w nim treści 
dotyczyć będą mieszkań-
ców gminnej miejscowości 
i ludzi, z którymi gmina 
współpracuje. Poruszane 
będą tematy ważne nie 
tylko dla tej okolicy.
- Na blogu będę pisał 
o ludziach pozytywnych. 
Zacznę od mieszkańców 
naszej gminy – mówi Łukasz 
Horbatowski, - Z wieloma 
pozytywnymi ludźmi współ-
pracujemy, wiec i oni też 
znajdą się na blogu. Chcę 
pokazać jak wiele, tym 
pozytywnym ludziom, 
zawdzięczają mieszkańcy 
naszej Gminy. 
Na blogu wójta znajdą się 
ludzie zwykli lecz o nie-
zwykłych pasjach. Nie będą 
już anonimowi, mieszkańcy 
gminy poznają tych, którzy 
w wolnym czasie zamiast 

siedzieć przed telewizo-
rem i przełączać w nim 
kanały, albo szusować po 
Internecie wolą działać na 
rzecz innych. Potrafi ą także 
zmobilizować do społecznej 
aktywności. 
- Pokażę także wieś z innej 
strony, jak się zmienia, 
rozwija – mówi Łukasz 
Horbatowski. –
Mieszkańcy gminy, gdy się 
dowiedzieli o planach wójta 
byli zaskoczeni i z niecier-
pliwością czekają na bloga.
- A to niespodzianka, cie-
kawy jestem kto pierwszy 
będzie opisany na tym 
blogu – mówi mieszkaniec 
Kotli. – Nasz wójt jest bardzo 
energiczny, ma dużo po-
mysłów. Będę śledził wpisy 
na blogu.
- W gminie są ludzie, którzy 
działają społecznie, lecz 
wszystkich nie znamy. To 
może i dobry pomysł, aby 
o nich pisać – mówi kolejny 
mieszkaniec Kotli. 
- Ukazuje się gazetka, czy-
tam chętnie, bo jest w niej 
dużo informacji o gminie 
– mówi mieszkanka Kotli. 
- Ale blog to bardzo dobry 
pomysł. Informacje o naszej 
gminie przekroczą granice 
powiatu, pójdą w świat. 

  (red)

Do 31 stycznia 
można głosować 
w ramach konkursu 
organizowanego przez 
PGNiG. Do wygrania 
Naukowa Stacja 
Zabaw dla dzieci 
i młodzieży. Zbliża się 
fi nisz głosowania. 

Gmina Miejska w Głogowie 
została zgłoszona do konkursu 
organizowanego przez PGNiG. 
Można wygrać Naukowa Stację 
Zabaw dla dzieci i młodzieży, 
która stanie w naszym mieście. 
Celem projektu jest edukacja 
– czym jest smog, jak mu zapo-
biegać, ale też jak funkcjonować, 
kiedy już jest. Głogowianie wie-

dzą co to jest smog, ponieważ, na 
co dzień nas dotyka. Radni na 
komisjach i sesjach zastanawiają 
się, co zrobić, aby ograniczyć 
emisje zanieczyszczeń do po-
wietrza. Gminy, która uzyska 
odpowiednią ilość głosów wezmą 
udział w losowaniu. Nagrodą za 
udział w konkursie jest 5 Nauko-
wych Stacji Zabaw PGNiG. Jedna 
z nich może stanąć w naszym 
mieście, jeżeli mieszkańcy Gło-
gowa sprężą się i wezmą udział 
w konkursie. Głosować można do 
31 stycznia na stronie interneto-
wej www.powietrzebezsmieci.
pl/gminy
Zgodnie z wyjaśnieniem na 
stronie PGNiG - Naukowa Sta-
cja Zabaw „... To rodzaj parku 

eksperymentów i doświadczeń, 
gdzie całe rodziny będą mogły 
poznać prawa nauki i bawić się 
nimi. ...”

Zachęcamy do aktywnego 
udziału. Park eksperymentów 
na pewno będzie atrakcją dla 
dzieci i młodzieży. 

Lampy ledowe na ulicach 
miasta i przy przejściach 
dla pieszych. Współpraca 
miasta z fi rmą 
Tauron zaowocowała 
nowoczesnością. 

Nowe oświetlenia ledowe na 
ulicach miasta, oświetlenia 
przy przejściach dla pieszych to 
efekty dwuletniej bardzo dobrej 
współpracy Gminy Miejskiej 
w Głogowie z firmą Tauron. 
Gmina z firmą współpracuje 
od 2015 roku , w tym czasie na 

kilkunastu ulicach zamontowano 
światła ledowe, doświetlono 
także kilkanaście przejść dla 
pieszych. Modernizacja ciągle 
trwa. W tym roku planuje nowe 
oświetlenie ledowe na ulicach: 
Gomółki, Polnej, Chopina, 
Kościuszki, Andromedy, Poła-
niecka, Długosza i Piaskowej. 
- Dodatkowo firma Tauron 
zainstaluje nowoczesny zegar 
sterujący całym oświetleniem 
w mieście – mówi Rafael Ro-
kaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. - Dziś trzeba ręcznie 

przestawiać 20 zegarów astro-
nomicznych by dostosowywać 
włączanie i wyłączanie lamp 
do pór roku. Nowoczesny zegar, 
sterowany on line, z czujnikiem 
naświetlania będzie kontrolo-
wał ilość luxów, tak by w dni 
pochmurne czy mgliste latarnie 
wyłączały się dopiero w momen-
cie gdy widoczność będzie dobra. 
Zadanie modernizacyjne w tym 
roku sfinansuje firma Tauron. 
W 2016 roku nowe lampy ledowe 
stanęły przy ulicach K. Spra-
wiedliwego, Wita Stwosza, Sło-

wiańskiej i Jedności Robotniczej. 
W 2017 – przy ulicach Keplera, 
Gwiaździstej i Galileusza. Od 
kilku dni nowe lampy świecą 
przy ul. Piotra Skargi.
- Cieszy nas ta dobra współpraca 
– mówi Rafael Rokaszewicz. – 
Mieszkańcy zauważają poprawę 
jakości oświetlenia. Miasto po-
nosi mniejsze koszty . Poprawiają 
się warunki widoczności, jest 
jaśniej, bezpieczniej Wszystkie 
nasze działania mają na celu po-
prawę komfortu i bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców. 

Wójt poprowadzi BLOGA 
o mieszkańcach gminy

Pozytywni
mieszkańcy
Gminy Kotla

Głosujmy na Naukową Stację Zabaw

Na ulicach miasta
jaśniej i bezpieczniej
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Mamy kolegę, który 
przeżywa każdy lot 
na kilka tygodni przed 

podróżą. Jednak potrafi obrócić 
wszystko w żart, twierdząc, że 
musi sporządzić testament. My 
spokojnie znosimy loty, więc po 
wejściu na pokład samolotu cie-
szymy się, że cały zamęt związany 
z odprawą mamy za sobą. Podró-
żujemy różnymi liniami. Wielka 
szkoda, że z naszego lotniska 
w Warszawie nie ma bezpośred-
nich połączeń międzykontynen-
talnych. Najczęściej lecimy do 
jednego z europejskich portów, 
a stamtąd dopiero na „koniec świa-
ta”. W zależności od zasobności 
portfela i odległości do pokonania, 
wybieramy różne linie lotnicze. 
Chcemy zobaczyć jak najwięcej 
za jak najniższą cenę, więc wy-
bieramy tańszych przewoźników. 
Jesteśmy przygotowani na pewne 
niedogodności z tym związane. 
Małe samoloty mają ten minus, 
że siedzenia są mało wygodne, 
odległość między fotelami nie-
wielka, a często zdarza się, że nie 
ma miejsca na bagaż podręczny. 
Obsługa w takich samolotach też 
pozostawia wiele do życzenia. 
Zupełnie inaczej wygląda to na 
długich lotach międzykontynen-
talnych. Przede wszystkim jest 

więcej przestrzeni przeznaczonej 
dla pasażerów. Fotele są obszer-
niejsze i wygodniejsze. Na wstępie 
stewardesy rozdają podstawowy 
pakiet składający się z pledu, 
poduszki, jednorazowych kapci, 
szczoteczki i pasty do zębów, 
słuchawek i opaski na oczy. Każdy 
podróżny ma przed sobą monitor 
z możliwością oglądania filmów, 
słuchania muzyki i śledzenia 
przebiegu lotu. Po starcie napo-
je, od wody po whisky. Później 
posiłek, najczęściej dwa dania do 
wyboru, kawa, herbata i spanie. 
Jak w przedszkolu. Pasażerowie 
zasypiają w chwilę po opuszczeniu 
rolet w oknach. Po kilku godzi-
nach budzenie, karmienie itd. 

Obsługa samolotu jest na każde 
żądanie. Mamy wiele różnych 
doświadczeń, w niektórych liniach 
stewardessy są tak uprzejme, że 
boimy się wykonać jakikolwiek 
ruch, bo natychmiast przybiegają. 
Niestety jest wielu wiecznie nieza-
dowolonych, biedne dziewczyny 
bliskie płaczu dwoją się i troją by 
sprostać ich wymaganiom.
Kiedyś baliśmy się latania, nie 
pomagały środki nasenne czy 
uspakajające. Znajomi namówili 
nas na mocniejszego drinka. Strach 
pozostał, a pojawiło się złe samo-
poczucie. Alkohol nie jest środ-
kiem zagłuszającym lęki. Podczas 
rozlicznych podróży spotykały 
nas różne przygody. Wielokrotnie 

siedzieliśmy obok małych dzieci, 
które potrafiły wrzeszczeć całą 
podróż, kopać sąsiadów lub oblewać 
ich różnymi płynami. Mamy nie 
reagowały, a dzieci pozwalały sobie 
na wszystko. W jednym z samolo-
tów przed startem dziecko wyjęło 
spod siedzenia kamizelkę ratunko-
wą, lot został opóźniony bo służby 
naziemne musiały wejść i spisać 
protokół. Kiedyś nasza koleżanka 
korzystała z toalety, rozpoczęły 
się turbulencje, które rzuciły ją na 
drzwi. Wróciła z wielką „śliwką 
„na czole. Nasza podróż po Anty-
podach to ok. 60 godz. w powie-
trzu, mieliśmy dość latania. Ktoś 
zażartował, że pójdzie do toalety, 
otworzy okno i wyskoczy. Oczy-
wiście okna nie było, ale obrazuje 
to stan ducha, który towarzyszy 
lataniu. Śmieszna historia spotkała 
mnie podczas lotu z Mombasy do 
Warszawy. Obok usiadła piękna 
czarna kobieta z maleńką równie 
piękną córeczką. Dziewczynka od 
pierwszego wejrzenia zapałała do 
mnie miłością, usadowiła się na 
moich kolanach i po chwili zasnęła. 
Mama spojrzała, uśmiechnęła się 
i najnormalniej w świecie ułożyła 
się w swoim fotelu do snu. Nie 
wiedziałam co zrobić. Ostatecz-
nie dziecko przespało w mich 
ramionach kilka ładnych godzin, 

a ja poczułam się jak jego babcia. 
Wielką zmorą nie tylko dla obsługi 
są pijani pasażerowie. Zaczynają 
tuż po starcie od alkoholu zaku-
pionego na strefie bezcłowej, 
kiedy opróżnią wszystkie butelki 
głośnym nie znoszącym sprzeci-
wu tonem wzywają stewardesę. 
Zachowaniem swoim obrażają 

obsługę i innych pasażerów. Nie 
ma mowy o drzemce, bo ich głośne 
i rubaszne zachowanie na to nie 
pozwala. Wszędzie propagujemy 
Polskę, reklamujemy nasze miasto, 
a w samolocie bywa tak, że wsty-
dzimy się rozmawiać w ojczystym 
języku.

 Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Wiele osób panicznie boi się latania. Jedni przełamują ten strach, inni latają przeżywając katusze w chmurach, są też tacy, którzy z tego powodu rezygnują z podróży.

W przestworzach

podróże
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Mamy ogromną wiedzę, doświad-
czenie i szerokie kompetencje, 
które chcemy wykorzystać na 
rynku indyjskim przede wszystkim 
w obszarze drążenia szybów oraz 
zarządzania realizacją komplek-
sowych inwestycji w obszarze 
energetycznym – mówił Prezes 
Mirosław Skowron przedstawiając 
ofertę Przedsiębiorstwa Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A. podczas od-
bywającego się w Kalkucie Forum 
Bengal Global Business Summit 
2018. 
Przedstawiciele Spółki byli 
uczestnikami delegacji polskich 
przedsiębiorców, która towarzyszyła 
oficjalnej delegacji Rządu Polskiego 
pod przewodnictwem Wiceministra 
Energii Grzegorza Tobiszowskiego 
oraz Wiceministra Spraw Zagra-
nicznych Marka Magierowskiego.
PeBeKa, wraz z przedstawicie-

lem KGHM Polska Miedź S.A. 
odpowiedzialnym za rozwój 
Grupy KGHM na rynkach 
zagranicznych, wzięła udział 
w spotkaniach biznesowych 
m.in. z przedstawicielami Coal 
India Limited (https://www.
coalindia.in/), przedstawiciela-
mi przedsiębiorców indyjskich 
zaproszonych przez IPCCI, jak 
również Ministrem Energii So-
vandeb’em Chattopadhyay’em, 
który odwiedził polski pawilon na 
Bengal Global Business Summit.
Nie jest tajemnicą, że PeBeKa 
- wykonawca wszystkich 30 
szybów kopalni KGHM Polska 
Miedź S.A. - wiąże swoją najbliż-
szą przyszłość między innymi 
z realizacją zadań w obszarze 
wydobywczym i energetycznym 
na rynku indyjskim. Spółka już od 
jakiegoś czasu uważnie monitoruje 

indyjski rynek i poważnie traktuje 
możliwość realizacji kontraktów 
zagranicznych dotyczących spe-
cjalistycznych robót górniczych, 
kompleksowej budowy szybów oraz 
realizacji i zarządzania realizacją 
w zakresie inwestycji w obszarze 
energetycznym.
Polsko-indyjski szczyt go-
spodarczy w Kalkucie był dla 
PeBeKa oraz pozostałych pol-
skich przedsiębiorców okazją do 
zaprezentowania swojej oferty, 
szansą na nawiązanie nowych 
kontaktów z firmami indyjskimi 
oraz podjęcie rozmów na temat 
przyszłej współpracy w ramach 
indyjskiego sektora górniczego 
i energetycznego.
Wstępem do budowania wza-
jemnych relacji biznesowych 
i gospodarczych z Indiami było 
podpisanie w listopadzie ubie-

głego roku Listu Intencyjnego 
z Gayatri Projects Limited, spółką 
doświadczoną w realizacji dużych 
podziemnych projektów wydo-
bywczych, a także wiodącym 
oferentem projektów głębienia 
szybów na rynku indyjskim. List 
był obustronną deklaracją chęci 
nawiązania współpracy w ob-
szarach takich jak kompleksowa 
budowa kopalń oraz budownictwo 
specjalistyczne na terenie Indii. 
Kontynuacją działań w tym zakre-
sie, poza udziałem przedstawicieli 
PeBeKa w Forum Bengal Global 
Business Summit 2018, są wizyty 
techniczne przedstawicieli PeBe-
Ka, którzy przez najbliższe 2 tygo-
dnie będą przedstawiać potencjał 
i ofertę PeBeKa przedstawicielom 
firm indyjskich sektora wydobyw-
czego i energetycznego na terenie 
całego kraju.

5 mln zł radni 
przeznaczyli na 
remont oddziału 
ginekologii i położnictwa 
głogowskiego szpitala. 
Nowe komfortowe 
warunki na oddziale 
jeszcze w tym roku. 

Radni podjęli uchwałę o przeka-
zaniu ponad 4,8 mln zł na remont 
oddziału ginekologii i położ-
nictwa. Z tej decyzji radnych 

ucieszył się zarząd i pracownicy 
głogowskiego szpitala. Nieba-
wem będzie można rozpocząć 
remont. Zarząd szpitala jest już 
w posiadaniu projektu opraco-
wanego w oparciu o sugestie 
lekarzy i pielęgniarek. Jest już 
także pozwolenie na budowę. 
Nareszcie wieloletnie zaniedba-
nia zostaną usunięte. Kobiety 
będą leczone i rehabilitowane 
w komfortowych warunkach. 
- To wspaniała wiadomość – 

mówi Katarzyna Mytko, mama 
6-letniego Antosia. – Słyszałam 
wiele negatywnych opinii na 
temat warunków panujących 
na tych oddziałach. Mam jedno 
dziecko, gdy będę rodziła drugie 
to już będzie komfortowo. Cieszę 
się z takiej perspektywy. 
Głogowski oddział ginekolo-
giczno-położniczy wyposażony 
jest w 28 łóżek. W 2017 roku 
obłożony był w 66%. 

Pierwszy dzień ferii 
rozpoczęto wystrzałem 
z armatki przy 
Bloku Koszarowym. 
Ofi cjalnie akcję Zima 
w Twierdzy otworzył 
Rafael Rokaszewicz 
Prezydent Miasta 
Głogowa w towarzystwie 
grupy rekonstrukcyjnej 
z Sobótki
Kilkaset osób mimo wczesnej 
pory przyszło w poniedziałek 
przed Blok Koszarowy, aby wziąć 

udział w otwarciu akcji Zima 
w Twierdzy. Jest to już impreza 
cykliczna, która organizowana 
jest w naszym mieście po raz 10. 
W tym roku otwarcie miało cha-
rakter szczególny, bo przy okazji 
otwarte zostały bardzo ciekawe 
multimedialne wystawy w Bloku 
Koszarowym i Centrum Infor-
macji Turystycznej. Oficjalnie 
akcję otworzył prezydent Rafael 
Rokaszewicz w towarzystwie 
grupy rekonstrukcyjnej z Sobótki, 
której członkowie przebrani byli 
w mundury z okresu Księstwa 

Warszawskiego. Po wystrzale 
z armatki uczestnicy akcji po-
szli zwiedzać m.in. prezentację 
historycznego umundurowania, 
jak i urządzenia multimedialne. 
Akcja Zima w Twierdzy potrwa 
do 27 stycznia. Organizatorzy 
akcji zapewniają, że program te-
gorocznej edycji Zima w Twierdzy 
jest atrakcyjny i przygotowany 
z uwzględnieniem każdej grupy 
wiekowej. Patronat nad akcją 
objęli Prezydent Miasta Głogowa 
i Dowódca 4. Batalionu Inżynie-
ryjnego w Głogowie. 

Radni przyznali pieniądze na ginekologię Hucznie rozpoczęto Zimę w Twierdzy 

Komfort dla kobiet w ciąży Miłośnicy historii
ruszyli na trasę

PeBeKa S.A. na szczycie w Kalkucie
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. zaprezentowała swoją ofertę podczas Forum Bengal Global Business Summit 2018, które odbyło 
się 16-17 stycznia 2018 r. w Kalkucie. PeBeKa, spółka należąca do Grupy KGHM, jest liderem w zakresie drążenia szybów, przygotowywania 
wyrobisk górniczych oraz budownictwa specjalistycznego infrastrukturalnego. Indyjski rynek tworzy atrakcyjne możliwości dla ekspansji spółki. 
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Mszą świętą w kościele 
parafi alnym w oprawie 
zespołów folklorystycz-
nych „Wrzos” i „Grocho-
wiczanki” rozpoczęło 
się wielkie kolędowanie 
w Kotli. Patronat nad 
koncertem objął staro-
sta głogowski Jarosław 
Dudkowiak.
Po nabożeństwie w ko-
ściele odbył się koncert 
kolęd, w którym udział 
wzięli mieszkańcy 
gminy. W wielkim 
skupieniu i zadowole-
niem wszyscy zebrani 
w świątyni wysłuchali 
kolęd przygotowanych 
przez dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Kotli. W czasie kon-
certu zaprezentowali się 
także profesjonaliści, 
soliści Studia Talentów 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Głogowie i chóru 
gospel „Space of Grace. 
Koncert odbył się pod 
patronatem starosty 
głogowskiego Jarosława 
Dudkowiaka.
- Było nam bardzo miło, 
że mogliśmy tak piękne 
wydarzenie muzyczne 
prezentować w sercu na-
szej gminy. Ten koncert 
z pewnością przejdzie 
do historii tego miej-
sca i na długo zapisze 
się w pamięci naszych 
mieszkańców- mówi Łu-
kasz Horbatowski, Wójt 
Gminy Kotla. 
W przygotowanie tego 
wydarzenia zaanga-
żowali się Starosta 
Głogowski Jarosław 
Dudkowiak, ksiądz An-
drzej Skoczylas, zespół 
folklorystyczny „Wrzos” 
i „Grochowiczanki”, 
GOKiS Kotla, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny 
w Kotli i opiekunki 
dzieci Ludmiła Woźniak 
oraz Aneta Marciniak, 
wokaliści z MOK Głogów 
z Dorotą Drozd na cze-
le, chór Space of Grace 
z dyrygentem Joanną 
Biały, muzycy i realizator 
dźwięku.

  (red)

O 300 tys. zł radni 
planowali umniejszyć 
środki dla Chrobrego. 
Ostatecznie spółka 
otrzyma pełną kwotę 
2.800 tys. zł. 

Radni na ostatniej sesji budżeto-
wej postanowili okroić planowaną 
dotację dla spółki Chrobry o 300 
tys. zł. Taka propozycja wprowa-
dziła zamieszanie i niezadowole-
nie. Spór między radnymi o środki 
dla Chrobrego trwał kilkanaście 
minut. W tym czasie wysłuchano 
między radnego Zbigniewa Prejsa, 
który starał się przekonać kolegów 
radnych , iż pieniądze nie zostaną 
przejedzone tylko wykorzystane 
na rozwój, bazę, rekreację, sport 
i wiele jeszcze innych działań 
przeznaczonych dla mieszkańców 
miasta. I to chyba zadziałało. Rad-
ni większością głosów podjęli 
uchwałę o przekazaniu spółce 
2.800 tys. zł, kwoty wcześniej 
wpisanej w planie budżetu miasta 
na 2018 rok.- 
- To, że pojawiła się propozycja 
cięcia środków na spółkę Chrobry 
miało mieć znaczenie, zgodnie z ter-
minologią piłkarską, żółtej kartki 
– mówi Norbert Penza Radny Rady 

Miasta Głogowa. - W ubiegłym 
roku wokół spółki działo się wiele 
różnych nieciekawych rzeczy, na 

temat których nie chciałbym się 
rozwodzić. Nasze działanie miało 
więc dać spółce trochę do myślenia. 

Rada miasta i nasz Klub nigdy nie 
byliśmy przeciwko rozwojowi 
głogowskiego sportu. Już teraz dys-

kutujemy nad inwestycjami, które 
będą miały miejsce w przypadku 
awansu Chrobrego do ekstraklasy. 

Ponad kilkaset osób 
przeszło ulicami miasta 
w Orszaku Trzech Króli. 
Uczestnicy orszaku 
często powtarzali hasło 
tegorocznego święta „Bóg 
jest dla wszystkich”. 

Uczestnicy Święto Objawienia 
Pańskiego tradycyjnie już spotkali 
się na Placu 1000-lecia. Po wysłu-
chaniu Jasełek przygotowanych 
przez dzieci rozpoczął się marsz 
ulicami miasta do stajenki na 
Placu Ratuszowym. Mieszkań-
cy Głogowa przygotowali się do 

tego marszu w Orszaku Trzech 
Króli. Wielu uczestników miało 
na głowach korony a na ramio-
nach peleryny. Przedstawiciele 
głogowskich parafii wyróżniali 
się kolorami, każda z nich szła 
w orszaku w strojach innego ko-
loru. I tak atrybutem parafii pw. 

św. Klemensa był kolor zielony, 
więc wszyscy uczestnicy prze-
bierali się w stroje w tym kolorze. 
Idąc ulicami miasta do stajenki 
głogowianie często powtarzali 
hasło tegorocznego święta „Bóg 
jest dla wszystkich. Po dotarciu do 
stajenki królowie złożyli pokłon 

Jezusowi Chrystusowi i oddali 
hołd w imieniu narodu polskiego. 
Po II części Jasełek rozpoczęło się 
wspólne kolędowanie. W tym roku 
z okazji 100-rocznicy wyzwolenia 
narodu polskiego Trzema Królami 
byli Kazimierz Wielki, Włady-
sław Jagiełło oraz Jan III Sobieski.

Obrazy Beaty Strzeleckiej 
i Danuty Woźniak można 
oglądać w bibliotece 
przy ul. Perseusza. 
Na wystawę składa się 
kilkanaście obrazów, 
przedstawiających 
pejzaże i martwą naturę. 

Od 8 stycznia bibliotece przy 
ul. Perseusza 13 można podzi-
wiać wystawę obrazów Beaty 
Strzeleckiej i Danuty Woźniak, 
artystek związanych z Pracow-
nią 45, działającą w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Głogowie. 

Prace prezentowane są w Galerii 
Czytelnika. Na wystawę składa 
się kilkanaście obrazów, przed-
stawiających pejzaże i martwą 
naturę. Obie artystki inspiruje 
przede wszystkim natura. 
– Ulubionym moim tematem jest 
przyroda z niepowtarzalnym uro-
kiem i barwami, pachnące kwiaty, 
zieleń łąk i szum drzew, płynący 
strumień, śpiew ptaków, latające 
owady. Zapisuję je pędzlem na 
płótnie – mówi Danuta Woźniak. 
W pracach tej malarki dostrzec 
można także fascynację prze-
mijaniem. Obrazy to sposób na 

zatrzymanie ulotnej chwili.
– Moje kompozycje zaznaczone są 
piętnem zniszczenia – przyznaje 
artystka – Zamykam je w obra-
zach, przenosząc w wieczność .
Beata Strzelecka na swoich ob-
razach ukazuje piękno przyrody.
– Malując realizuję wewnętrzną 
potrzebę piękna, które dostrzegam 
wokół – mówi Beata Strzelecka. 
- Szczególnie lubię wyrażać to 
malując pejzaże.
Wystawę można zwiedzać do 
10 lutego w godzinach otwarcia 
biblioteki przy ul. Perseusza 13.

 Zdjęcia: MBP Głogów

Koncert pod 
patronatem starosty 

Wielkie
kolędowanie
w świątyni

Obrazy głogowskich malarek w bibliotece

Pejzaże i martwa natura

Wspólne kolędowania na rynku

Trzej Królowie na koniach w orszaku

Żółtą kartka dla spółki Chrobry

Pieniądze wpłyną w planowanej wysokości
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Już od 1908 roku władze 
Głogowa rozpoczęły starania 
w sprawie modernizacji prze-

starzałych obiektów kolejowych 
w mieście. Możliwość realizacji 
tych planów pojawiła się jednak 
dopiero w 1932 roku. Wówczas 
rozpoczęto budowę nowego gma-
chu dworca kolejowego.
Po ukończeniu wszelkich prac, 
budynek hali głównej miał wyso-
kość 12 metrów, skrzydła boczne 
były o 2,5 metra niższe. Całość 
zwieńczona była wydatnym 
płaskim gzymsem dachowym. 
By wyraźnie zaznaczyć zespół 
wejściowy, zastosowano zestaw 
siedmiu pionowych okien, nad 
którymi zamontowany został 
duży, kwadratowy zegar. Triada 
drzwi wejściowych została zada-
szona szeroką płytą wspornikową. 
Główny zarys budynku dzielił się 
na trzy części: wysuniętą część 
środkową hali z kasami bileto-

wymi i dojściem na pomost dla 
pasażerów, skrzydło zachodnie 
z pomieszczeniami stołowymi 
i poczekalnią oraz skrzydło 
wschodnie z kasą, pomostem do 
odpraw bagażu i poczty. Budynek 
dworcowy ulokowany został aż 
6 metrów wyżej od czterech 
peronów, do których prowadziło 
naziemne i zadaszone przejście.
Dworzec uroczyście oddano 
do użytku 10 maja 1935 roku. 
W chwili jego otwarcia był no-
woczesny, funkcjonalny i w pełni 
zaspokajał potrzeby kolejowe 
mieszkańców ziemi głogowskiej. 
Ze Starym Miastem łączyła go 
piękna i nowoczesna wówczas 
ulica Hohenzollernstraße (dziś 
Aleja Wolności). Równie atrak-
cyjnie zagospodarowano witający 
podróżnych zielony skwer przed 
dworcem, który przez wiele 
powojennych lat – wobec znisz-
czenia Starego Miasta – stał się 

wizytówką Głogowa.
14 lutego 1945 roku, w kierunku 
zachodnim, wyruszył z ostrzeli-
wanego przez Rosjan dworca kole-
jowego ostatni pociąg z cywilami. 
Kilka tygodni później, 30 marca 
na dachu tej budowli zawisła biała 
flaga, informująca o zbliżającym 
się upadku głogowskiej twierdzy. 
Działania wojenne spowodowały 
uszkodzenia dworca kolejowego, 
jednak w takim stopniu, że moż-
liwe stało się jego szybkie odbu-
dowanie. W większym stopniu 
zniszczona została infrastruktura 
kolejowa, której odbudowa trwała 
do lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku.
Według sporządzonej w 1945 roku 
inwentaryzacji infrastruktury 
kolejowej w Głogowie oceniono, 
że zniszczenie budynku dworca 
kolejowego, wiaduktów: pasa-
żerskiego i towarowego oraz wind 
bagażowych wynosiło ok. 40%, 

natomiast pozostała infrastruktura 
kolejowa zniszczona została w ok. 
90-95%.
Po odbudowie elewacja budynku 
dworca przez bardzo długi czas 
różniła się w znacznym stopniu od 
wyglądu przedwojennego. Gmach 
otynkowano i ostatecznie poma-
lowano w kolorze żółtym. Do 
czasu remontu w 2012 roku dach 
dworca zdobił napis w kolorze 
niebieskim „Dworzec Kolejowy”. 
Obecny wygląd gmachu nawią-
zuje do przedwojennego, jednak 
dzisiejszy zegar zewnętrzny jest 
okrągły i zbyt mały. Natomiast 
w chwili obecnej trwają prace 
remontowe wiaduktu pasażerskie-
go, prowadzącego na perony. Na 
ten remont głogowianie czekali 
od lat. Remont samego dworca 
zakończył się w 2013 roku. Od 
tamtej pory wiele mówiło się 
o tym, że odnowy wymagają też 
łączniki. I jeden – ten pasażerski 
– doczekał się w połowie 2017 
roku remontu. Obiekt zostanie 
całkowicie odnowiony a oprócz 
samej kładki zostaną zabudowane 
dwie windy, ułatwiające dostęp 
do pierwszego i drugiego peronu. 
Metalowa konstrukcja została 
całkowicie wypiaskowana i od-
świeżona, ponadto budowlańcy 
wymieniają dach i uzupełniają 
brakujące szyby. Prace remontowe 
miały zakończyć się wraz z koń-
cem 2017 roku, jednak w dalszym 
ciągu trwają... 
Wielu głogowian pamięta czasy, 
gdy wewnątrz dworca prowadzo-
no różnego rodzaju usługi komer-
cyjne. Funkcjonowały więc m.in. 
sklep spożywczy, kiosk, sex-shop, 
sklep z odzieżą używaną, bar czy 
sklep motoryzacyjny. Również 

przed wojną w gmachu dworca 
funkcjonowały różnego rodzaju 
usługi. Tymczasem dziś zaledwie 
Komunikacja Miejska posiada 
tam swój punkt, w którym istnieje 
możliwość doładowania biletów. 
Od kilku lat prezentowana jest też 
w holu wystawa, dotycząca dzie-
jów kolei w Głogowie. Natomiast 
w bocznych skrzydłach dworca 
znajdują się urząd pocztowy 
i posterunek policji. 
Co ciekawe, w 1997 roku na 
głogowskim dworcu powstały 
sceny do filmu pt. „Farba”, w re-
żyserii Michała Rosy. W głównej 
roli zobaczyć można Agnieszkę 
Krukównę, która w filmie gra 
dziewczynę o tytułowym prze-
zwisku, podróżującą po Polsce 
w poszukiwaniu swojej babci, 

której nie widziała od lat...
Dzisiejszy dworzec jest już 
trzecim gmachem kolejowym 
w Głogowie. Pierwszy dworzec 
w powstał w 1846 roku, znajdując 
się w okolicach dzisiejszej boczni-
cy przy ul. Elektrycznej. Drugi od 
1857 roku położony był bardziej 
na wschód w miejscu dzisiejszego 
peronu II.
I na koniec przypomnijmy 
przy okazji tematyki kolejowej 
w dzisiejszym materiale, że kilka 
tygodni temu minęła 160. rocznica 
uruchomienia linii kolejowej na 
trasie Głogów- Leszno. Zarówno 
o samej trasie jak i obchodach 
rocznicowych więcej było już 
materiale w jednym z czerwco-
wych numerów „Głogów Extra”.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Wnętrze dworca w latach trzydziestych ubiegłego wieku

Dworzec kolejowy w latach trzydziestych ubiegłego wieku Widok na dworzec z 1970 roku (fot. S. Arczyński)

Wizualizacja dworca wg PKP S.A. po planowanym remoncie 
w 2012 roku

To trzeci dworzec w dziejach miasta

Dworzec kolejowy w Głogowie

historia
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Baran

Układ planet Ci sprzyja, możesz 

więc liczyć na powodzenie każ-

dego przedsięwzięcia. Staraj 

się jednak zachować ostroż-

ność, sprawdzaj otrzymywane 

propozycje, nie ufaj zbytnio 

ludziom, z którymi prowadzisz 

interesy i nie zdradzaj im swoich 

planów. W miłości też nie szafuj 

słowami...

Byk

Merkury wziął Cię pod swoją 

opiekę, nadszedł więc czas na 

realizację zawodowych ambicji. 

Postaraj się, a Twoje działania 

spotkają się z uznaniem szefa. 

Twój pogodny nastrój załago-

dzi wszelkie nieporozumienia 

z bliską osobą, a energia Słońca 

sprawi, że temperatura Waszych 

uczuć wzrośnie.

Bliźnięta

Nadeszła wreszcie pora, by ze-

brać efekty dotychczasowych 

działań zawodowych. Niestety, 

nie wpłynie to na razie na po-

prawę stanu Twego konta, ale 

w niedalekiej przyszłości możesz 

liczyć na sukces także w tej dzie-

dzinie. W domu zapanuje od tak 

dawna oczekiwana harmonia.

Rak

Przed Tobą bardzo pracowity 

tydzień. Postaraj się załatwić 

wszelkie sprawy w terminie, 

gdyż opóźnienia mogą spowo-

dować niemiłe konsekwencje. 

Mimo nawału prac powinieneś 

też pomyśleć o zdobyciu nowych 

kwalifi kacji. W miłości gwiazdy 

radzą unikać fl irtów i przelot-

nych romansów.

Lew

Nie wyolbrzymiaj problemów. 

Już niedługo większość z nich 

rozwiąże się sama i zaczniesz 

odnosić sukcesy. W sytuacjach 

konfl iktowych zachowaj spokój 

i postaraj się wykorzystać swój 

urok osobisty. W sprawach 

sercowych unikaj raczej istot-

nych zmian, a kochanej osobie 

poświęć więcej czasu.

Panna

W tym tygodniu powinieneś 

zwolnić tempo pracy, przynaj-

mniej na kilka dni. Postaraj się 

oderwać od codziennych kłopo-

tów i problemów zawodowych. 

Powinieneś spokojnie przeana-

lizować plany na przyszłość, 

a wzmocniona wpływem Wenus 

intuicja podpowie Ci najlepsze 

rozwiązania...

Waga

Nie przejmuj się aż tak bardzo 

cudzymi kłopotami. Zwłaszcza 

że w najbliższych dniach nie 

zabraknie Ci własnych. Na szczę-

ście Słońce zapewni Ci zdrowie 

i doda energii, powinieneś więc 

sobie z nimi poradzić. W miłości 

spodziewaj się gorących prze-

prosin...

Skorpion

W najbliższych dniach więcej 

uwagi poświęć sprawom 

fi nansów, gwiazdy wróżą Ci 

bowiem spore sukcesy na tym 

polu. Zachowaj jednak umiar 

w wydawaniu pieniędzy, unikaj 

zbytniego ryzyka i nie udzielaj 

pożyczek na słowo honoru. 

W sprawach sercowych Wenus 

gwarantuje Ci powodzenie...

Strzelec

Nadchodzący tydzień to wręcz 

idealny czas na załatwianie 

spraw urzędowych. Powinieneś 

bardziej się zmobilizować - masz 

spore zaniedbania na tym polu. 

Pora też wyjaśnić nieporozu-

mienia z najbliższymi, gdyż pod 

koniec tygodnia sytuacja może 

się gwałtownie pogorszyć. Intu-

icja podpowie Ci, jak rozwiązać 

problem.

Koziorożec

W tym tygodniu gwiazdy będą Ci 

sprzyjać, obdarzą energią i za-

radnością, a Twoim argumentom 

dodadzą siły. Pora więc zaufać 

własnym umiejętnościom, 

zwłaszcza gdy w grę wchodzą 

interesujące propozycje za-

wodowe. Weekend poświęć 

najbliższym.

Wodnik

Niestety, najbliższe dni przyniosą 

kłopoty fi nansowe, a to sprawi, 

że ujrzysz świat w ponurych 

kolorach. Nie powinieneś jed-

nak załamywać rąk, gdyż już 

za kilka dni Jowisz zmieni tę 

sytuację i pomoże Ci wybrnąć 

z kłopotów. Spokoju i pomocy 

szukaj u kochanej osoby.

Ryby

Nadchodzący tydzień przyniesie 

dobrą passę w sprawach zawodo-

wych, musisz jednak uzbroić się 

w cierpliwość, gdyż konkretne 

rezultaty Twoich działań pojawią 

się dopiero po pewnym czasie. 

Pomyślne perspektywy rysują się 

również w sprawach sercowych. 

Twój urok oczaruje pewnego 

interesującego Koziorożca.

horoskop

„Przygody świnek” w wyko-
naniu aktorów z krakowskiego 
teatru na zakończenie Akcji 
Zima. Bezpłatne wejściówki do 
odbioru od 19 stycznia. 
Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza dzieci na spektakl, który 
zwieńczy tegoroczną Akcję Zima. 
26 stycznia o godz. 9 w bibliotece 
przy ul. Jedności Robotniczej 15 
Teatr Krak-Art z Krakowa zapre-
zentuje przedstawienie “Przygody 
świnek”. Organizatorzy akcji na 
przedstawienie zaprasza również 
dzieci, które nie uczestniczyły 
w zajęciach feryjnych. Wstęp 
jest wolny. Wejściówki można 

odbierać od 19 stycznia.
- „Przygody świnek” to wesoły 
i kolorowy spektakl, który osłodzi 
najmłodszym pożegnanie z feria-
mi – mówi Agnieszka Błaszczyk 
z Biblioteki Lokalnej Osiedla 
Głogowskiego. - Opowiada o przy-
godach trzech małych świnek, 
marzących o wybudowania dla 
siebie domków. W realizacji pla-
nu przeszkodzi im wilk, który 
oczywiście chciałby schrupać trzy 
różowe sympatyczne bohaterki. 
Jak każda bajka, także i ta zawie-
ra morał – warto być uczciwym 
i rzetelnym w wypełnianiu obo-
wiązków, bo pracowitość popłaca.

Wiele atrakcji przygotowali 
organizatorzy Ferii 
Zimowych w Gminie 
Głogów. Przez dwa tygodnie 
dzieci nie będą się nudziły, 
odpoczywać będą aktywnie.

Organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci w Gminie Głogów przygo-
towali wiele ciekawych zajęć. Nikt 
nie będzie się nudził. Aktywny 
wypoczynek zaplanowano dla dziew-

czynek i chłopców w każdym wieku. 
W świetlicach wiejskich pod okiem 
instruktorów prowadzone będą 
zajęcia między innymi plastyczne, 
muzyczne, muzealne, techniczne, 
sportowe, kreatywne. Dzieciom 
zaplanowano także wyjazdy do ki-
na. Do zrealizowania został jeszcze 
wyjazd do Aquaparku w Polkowicach 
oraz Parku Trampolin Euro Jump 
w Lesznie. 
Zdjęcie: UG Głogów 

Ferie w bibliotece

Ferie w Gminie Głogów


