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Walka z arsenem 
i jego skutkami

str. 3

Prezydent miasta i Wiceprezes 
Zarządu KGHM podpiszą 
porozumienie w sprawie badań 
głogowian na zawartość arsenu 
w organizmie oraz działań 
profi laktycznych.

SUPER
MIEJSCE!

reklama za 120 zł
1 emisja / oferta ograniczona

603 122 338

Reaktywacja połączeń Głogów-Leszno

Krok po kroku,
coraz bliżej

Gmina Miejska w Głogowie prowadzi rozmowy 
z samorządowcami dot. partycypacji w kosztach 
modernizacji linii Głogów-Leszno. PKP PKL wyliczyło 
koszty modernizacji infrastruktury. str. 5
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Policjanci głogowskiej 
drogówki prowadzą 
działania kontrolne pod 
kryptonimem „SMOG”. 
Samochody niesprawne 
technicznie będą 
eliminowane z ruchu. 

Celem działań prowadzonych 
przez głogowską policję jest 
wykluczenie z ruchu drogowego 
pojazdów, których stan technicz-
ny zanieczyszcza środowisko. 
Podczas kontroli funkcjonariusze 
zwrócą uwagę na elementy samo-
chodu, które mogą mieć wpływ na 
zwiększenie emisji spalin np. jak 
działają silniki i w jakim stanie 
jest układ wydechowy. 
- Niesprawny układ wydechowy 
pojazdów generuje nie tylko 
nadmierny hałas ale i również 
wzrost emisji spalin, co skut-
kować powinno wyłączeniem 
pojazdu z ruchu – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - W trakcie 

działań policjanci będą ujawniać 
i eliminować z ruchu pojazdy, 
których stan techniczny, nawet 
bez przeprowadzania badań 
przyrządami pomiarowymi, po-
zwala sformułować uzasadnione 
przypuszczenie, że naruszają 
wymagania ochrony środowiska.
Walkę ze smogiem w naszym mie-
ście wypowiedzieli także radni, 
którzy uważają, iż kontrolą należy 
objąć także kotłownie w domach 
wielorodzinnych i jednorodzin-
nych. Proponują, aby ustalić czym 
się pali i w jakich piecach? Jak już 
zbadano smog występuje głównie 
zimą i ma związek ze spalaniem 
niskiej jakości opału . W przypad-
ku ujawnienia funkcjonowania 
starych pieców zajdzie potrzeba 
ich wymiany. Podczas jednej 
z sesji pojawiła się propozycja po-
zyskania środków zewnętrznych 
na dofinansowanie tego zadania. 
Na powstanie smogu ma również 
ogromny wpływ wzmożony ruch 
pojazdów spalinowych.

Mieszkanki Zielonej Góry 
ukradły w głogowskim sex 
shopie dwa wibratory. 
Jeden z nich przekazały 
w prezencie koleżance. 

Wizyta w Głogowie dwóch 
mieszkanek Zielonej Góry a szcze-
gólnie odwiedziny w sex shopie, 
zakończyła się dla jednej z nich 
zarzutem kradzieży. 26 – latka 
wzięła ze sklepu dwa wibratory. 
Pobyt kobiet w sklepie zarejestro-
wał monitoring. 
- Po wizycie w sex shopie, jego 

obsługa zorientowała się, że sklep 
został okradziony. Łupem padły 
dwa wibratory o łącznej warto-
ści 764 złotych – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - Okazało się, 
że pobyt dwóch kobiet zarejestro-
wały kamery monitoringu. Na 
podstawie materiału policjanci 
wydziału kryminalnego ustalili 
ich tożsamość oraz pojazd jakim 
się poruszały. 
Pomocny w odnalezieniu kobiet 
okazał się również monitoring 
miejski. Na podstawie monito-
ringu policjanci z Zielonej Góry 
przesłuchali obydwie kobiety. 
26 – latka przyznawała się do 
kradzieży i wyjaśniła, że poda-
rowała jedno z akcesoriów swojej 
koleżance ale ona nie wiedziała, 
że jest kradzione. Policjanci odzy-
skali skradzione przedmioty. 26 
– latka usłyszała zarzut kradzieży. 
Przyznała się do winy. 

 Zdjęcie: KPP Głogów

Ponad 900 porcji 
marihuany, 40 sztuk 
tabletek ekstazy, waga 
elektroniczna oraz około 
50 tys. zł policjanci 
znaleźli w mieszkaniu 
30-letniego głogowianina.

Policjanci Wydziału Kryminal-
nego, którzy zajmują się zwal-
czaniem przestępczości narko-
tykowej, zatrzymali 30 – letniego 
mieszkańca Głogowa. W trakcie 
prowadzonych czynności ujawnili 
znaczne ilości narkotyków oraz 
gotówki. Zabezpieczono ponad 
900 porcji rynkowych marihu-
any, 40 sztuk tabletek ekstazy, 
wagę elektroniczną oraz gotówkę 
w kwocie 48 650 złotych oraz 
50 euro.
- Podejrzany usłyszał zarzuty 
posiadania znacznej ilości narko-

tyków oraz ich udzielania innym 
osobom - mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta oficer prasowy KPP w Gło-
gowie. – Grozi za to kara nawet do 
10 lat pozbawienia wolności. Na 
wniosek policji i prokuratury sąd 
aresztował podejrzanego na okres 
3 miesięcy.

 Zdjęcie: KPP Głogów

Funkcjonariusze 
z Wydziału 
Kryminalnego 
zatrzymali mężczyznę 
poszukiwanego 
do odbycia kary 
pozbawienia wolności. 

32-letni głogowianin po-
szukiwany przez policję 
do odbycia zasądzonej 
kary został zatrzymany 
w mieszkaniu, w którym nie 
był zameldowany. Policjanci 
z Wydziału Kryminalnego 
KPP w Głogowie podczas 
czynności służbowych zna-
leźli w mieszkaniu rower. 
Mężczyzna nie umiał wyja-
śnić skąd go ma. Powiedział 
funkcjonariuszom, iż znalazł 
go na mieście. 
- Policjanci ustali miejsce 
pobytu pomimo tego, że 
mężczyzna nie miał stałe-
go zameldowania. Został 

zatrzymany ponieważ nie 
zgłosił się do odbycia kary 
pozbawienia wolności. Był 
karany za kradzieże i wła-
mania – mówi podinsp. Bog-
dan Kaleta ofi cer prasowy 
KPP w Głogowie. - W trakcie 
czynności policjanci od-
zyskali rower o wartości 
600 złotych. Zatrzymany 
utrzymuje, że znalazł go 
na mieście. Usłyszał zarzut 
przywłaszczenia rzeczy. 
Przyznał się do niego. Gro-
zi mu za to kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci
odzyskali rower

Areszt za handel i posiadanie narkotyków Kradzież w sex shopie

Eliminacja niesprawnych aut z ruchu

SMOG pod kontrolą
policji

Policjanci
zatrzymali dealera

Prezent dla koleżanki

reklama
za 50 zł

1 emisja

oferta ograniczona
603 122 338
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Prezydent miasta 
i Wiceprezes Zarządu 
KGHM podpiszą 
porozumienie w sprawie 
badań głogowian na 
zawartość arsenu 
w organizmie oraz 
działań profi laktycznych.

Gmina Miejska w Głogowie sfi-
nansowała badania na zawartość 
arsenu w organizmach głogo-
wian. Materiał do badan pobrano 
u 1000 osób w wieku 7-14 oraz 
u 993 osób w wieku 18-81 lat. Po 
przeprowadzeniu badań okazało 
się, że przekroczenie wartości 
referencyjnych w grupie dorosłych 

stanowi 27,6%. Maksymalne stę-
żenie arsenu całkowitego stanowi 
516,1 jednostek. Natomiast wśród 
dzieci przekroczenia wartości re-
ferencyjnej stwierdzono u 13,7% 
przebadanych. Maksymalne stę-
żenie osiągnęło 374,4 jednostki. 
Badania przeprowadzone zostały 
w Instytucie Pracy w Łodzi. 

Ich wyniki skłoniły władze mia-
sta i radnych do dalszych działań. 
Prezydent Miasta zapewnił, że 
każda osoba z przekroczonym 
poziomem arseny w organizmie 
nie zostanie bez pomocy, że 
opracowany zostanie program 
profilaktyczny skierowany do 
każdego mieszkańca miasta. 
Radni natomiast zapewnili swoją 
pomoc przy uchwalaniu środków 
na dalsze działania. Będzie ciąg 
dalszy badań. Jest w tej sprawie 
porozumienie z KGHM. Firma 
sfinansuje kolejne badania i dzia-
łania profilaktyczne. W tej spra-
wie współpracować będą KGHM, 
Miedziowe Centrum Zdrowia 
i Gmina Miejska Głogów. Będą 
to pionierskie badania diagno-
styczne na obecność arsenu 
organicznego i nieorganicznego 
w organizmie człowieka. Ma to 
być również sposób na wypra-
cowanie metod postępowania 
i działań profilaktycznych dla 
mieszkańców Głogowa. 

Już od dzisiaj w Głogowie 
i na Dolnym Śląsku, 
dzięki terminalom 
płatniczym, będzie 
można natychmiast 
opłacić mandat karny 
bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów, 
a także nie tracąc czasu. 
Głogowscy policjanci 
otrzymali 4 terminale. 

Od dzisiaj osoby, które popełnią 
wykroczenia będą mogły dokonać 
opłaty przy użyciu przenośnych 
terminali płatniczych. Wczoraj we 
Wrocławiu odbyła się prezentacja 
programu terminali płatniczych 
w województwie dolnośląskim. 
Od dzisiaj terminale wchodzą na 
wyposażenie policjantów w Gło-
gowie i całym województwie 

dolnośląskim.
- Możliwość korzystania z termi-
nali płatniczych to przede wszyst-
kim ułatwienie dla policjantów, 
jak i dla osób, które będą miały 
możliwość skorzystania z nich 
– mówi podinp. Bogdan Kaleta 
oficer prasowy KPP w Głogowie. 
Za pomocą urządzenia będzie 
można od razu opłacić mandat 
karny używając swojej karty 
płatniczej lub innego instrumentu 

płatniczego tj. BLIK. Również 
osoby posiadające zagraniczne 
karty płatnicze będą miały 
możliwość zapłacenia mandatu 
w swojej walucie. Policjanci ruchu 
drogowego w Głogowie zostali 
wyposażeni w nowe urządze-
nia. Na Dolny Śląsk trafiło 170 
terminali, głogowscy policjanci 
otrzymali 4 takie urządzenia.

W niedzielę 21 
stycznia zmarł 
wieloletni nauczyciel 
zawodu i kierownik 
warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół 
Samochodowych 
w Głogowie Adam 
Wiśniewski.

Przez wiele lat Pan Adam 
prowadził w Samochodówce 
koło fotografi czne. Organi-
zował prelekcje i pokazy ze 
zbiorów fotografi i starego 
Głogowa- zdjęcia od czasów 
świetności miasta poprzez 
pożogę wojenną i totalne 
zniszczenia po czasy współ-
czesne. Ponadto bardzo 
często organizowano stałe 
ekspozycje zdjęć Głogowa, 
udostępniając je szerszym 
odbiorcom. Niezwykle cen-

na była pomoc Pana Adama 
podczas przygotowań 
ekspozycji zdjęć szkolnych 
na jubileusz 50- lecia ZSSiB 
w 2017r. Odszedł wspaniały 
nauczyciel, kolega na któ-
rego zawsze można było 
liczyć.
Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 25 stycznia w Ko-
ściele pod wezwaniem św. 
Maksymiliana Kolbe przy 
ul. Legnickiej w Głogowie. 

Salsa, chacha, pokazy taneczne oraz 
wspólna nauka podstawowych kroków 
w Mayday. Mile widziane białe stroje. 

9 lutego w Mayday przy ul. Perseusza ostatki w rytmie Latino2. 
Zabawa taneczne przy największych hitach muzyki latynoamery-
kańskiej. Poza wspaniałą zabawą, przy energetycznej muzyce będzie 
szansa na naukę. Organizatorzy zabawy zapewniają wspólną naukę 
podstawowych kroków tańców latynoamerykańskich. Zabawa 
rozpocznie się o godz. 20 w Mayday. Mile widziane są białe stroje. 

Sto pięćdziesiąt tysięcy 
złotych Starostwo 
Powiatowe w Głogowie 
przeznacza na 
czyszczenie poboczy 
dróg powiatowych. 
Planowane prace 
wpłyną korzystnie na 
nawierzchnię i poprawią 
bezpieczeństwo 
zmotoryzowanych.
Starostwo Powiatowe w Gło-
gowie przystąpi do kolejnego 
etapu porządkowania poboczy 
przy drogach powiatowych . 
W tym roku na ścinkę poboczy 
i profilowanie zarezerwowano 
w budżecie 150 tys. zł.
- Spływ wody z dróg jest utrud-
niony przez wysokie pobocza – 
mówi Jeremi Hołownia Członek 
Zarządu Starostwa Powiatowego 
w Głogowie.- Po wyczyszczeniu 
woda spływać będzie z jezdni. 

Będzie to z korzyścią dla na-
wierzchni jezdni, poprawi się 
także bezpieczeństwo. Po ule-
wach droga szybciej się osuszy.
Starostwo dla poprawy bezpie-
czeństwa zmotoryzowanych 
kontynuować będzie rozpoczęte 
w ubiegłym roku wykaszanie 
krzewów rosnących dziko na 
poboczach. Urzędnicy uważa-
ją, że te działania wpłynęły na 
poprawę bezpieczeństwa. 
- W tym roku w budżecie na 
utrzymanie zieleni, koszenie 
oraz wycinkę krzaków zarezer-
wowaliśmy w budżecie 180 tys. 
zł – mówi Jeremi Hołownia. –
W ubiegłym roku za środki z po-
wiatu pobocza wyprofilowano 
i dokonano ścinki w gminach 
Pęcław i Głogów, częściowo 
w Gminie Żukowice. W 2018 
roku dokończone zostaną prace 
w gminach Żukowice i Kotla. 

Ksiądz Biskup odwiedzi chorych w głogowskim szpitalu z okazji 
Światowego Dnia Chorego. 
Wizyta odbędzie się w niedzielę 11 lutego. Spotkanie z chorymi 
rozpocznie się o godz. 11 mszą świętą w szpitalnej kaplicy. Msza 
w intencji wszystkich chorych i cierniących oraz służby zdrowia 
celebrowana będzie przez księdza Biskupa . Po mszy zaplanowane 
jest spotkanie z chorymi.

Terminal płatniczy na wyposażeniu funkcjonariuszy 
policji

Za mandat
zapłacimy kartą

Odszedł
Adam Wiśniewski

Walka z arsenem i jego skutkami

Karnawałowa zabawa w Mayday

Białe szaleństwo
w rytmie Latino

Czyszczenie powiatowych dróg

Profilowanie
i przycinka poboczy

Światowy Dzień Chorego
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Miedziowe Centrum Zdrowia 
S.A. , spółka należąca do Grupy 
Kapitałowej Polskiej Miedzi coraz 
mocniej rozwija skrzydła w opiece 
pacjentów onkologicznych. Leka-
rze z działającego od lat oddziału 
onkologicznego w szpitalu MCZ 
w Lubinie od kilku miesięcy służą 
pomocą w przychodni w Legnicy. 
Lada moment „rozpędzi się” też 
realizacja projektu „Miedziowo 
- Turoszowskie Zagłębie Onkolo-
giczne. Poprawa jakości i dostęp-
ności do świadczeń zdrowotnych 
dla pacjentów z problemami 
onkologicznymi poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu medyczne-
go i wykonanie niezbędnych prac 
budowlanych”. Przypomnijmy, 
że MCZ, będąc w konsorcjum 
ze zgorzeleckim szpitalem, na 
ten program otrzymał dotację  w 
wysokości 12,5 mln zł. To sprawi, 
że oddział onkologiczny i przy-
chodnie Miedziowego Centrum 
Zdrowia zostaną doposażone w 
najnowszy sprzęt diagnostyczny, 
ułatwiający i jeszcze bardziej 
usprawniający leczenie pacjentów 
onkologicznych.
Wieloletnie doświadczenie 
lekarzy z lubińskiego oddziału 
przekłada się na szereg usług 
medycznych niezbędnych 
pacjentom onkologicznym na 
terenie Legnicy. – To diagnostyka 
wstępna, badania profilaktyczne, 
operacje i zabiegi w porozumieniu 

z ośrodkami z regionu, w tym z 
Wrocławia czy też nawet z Cen-
trum Onkologii w Warszawie. To 
też opieka i obserwacje pacjenta 
po zabiegach  – wymienia zakres 
działań Krzysztof Forgacz spe-
cjalista chorób wewnętrznych 
onkologii klinicznej, dr nauk 

medycznych, ordynator oddziału 
onkologii MCZ w Lubinie.
W przychodni w  Legnicy - póki 
co raz w tygodniu - do dyspozycji 
legniczan jest chemioterapeuta, 
specjalista onkolog. Przyjmuje 
również chirurg onkolog. - Na 
tę chwilę to wystarczy. Jeżeli 

będzie taka potrzeba, jesteśmy 
gotowi rozwinąć zakres działań 
– zapewnia dr Krzysztof Forgacz. 
Do lekarzy onkologów z MCZ 
pacjenci przychodzą z każdym 
problemem. - Naszą rolą jest albo 
pomóc pacjentowi na miejscu, 
albo skierować go tam, gdzie 

otrzyma wsparcie. Coraz częściej 
jednak chorzy zaczynają leczenie 
w innych ośrodkach medycznych, 
ale kontynuują u nas, bo mamy 
praktycznie to samo – dodaje 
ordynator.
Oddział onkologiczny w szpitalu 
MCZ rozpoczynał działalność pod 

kierownictwem doktora Andrzeja  
Kaisera, który po dziś dzień służy 
medycznemu personelowi MCZ 
w zakresie konsultacji.  - W tej 
chwili oddział onkologiczny 
w Lubinie przyjmuje około 
300 pacjentów miesięcznie. W 
czasie hospitalizacji podajemy 
około 700 do 800 chemioterapii. 
Mamy też ambulatorium, w  któ-
rym prowadzimy jednodniowe 
chemioterapie. Wykonujemy  ich 
około 200 w ciągu miesiąca. W 
ambulatorium przeważają porady 
stąd niższa liczba chemii -  uściśla 
doktor Forgacz. - W obecnych 
czasach zdecydowanie więcej jest 
programów lekowych, czyli tego, 
o co nam chodzi. To leki, które są 
najczęściej lekami biologicznymi, 
zupełnie nowej generacji. Są one 
podawane pod ścisłym monitorin-
giem NFZ. Są określone terminy 
przestrzegania badań i  ich zakre-
su. To bardzo dokładne leczenie, 
przynoszące najlepsze efekty. 
Jest stosowane w  chorobach 
rozsianych. Ta terapia pozwala 
na to, by pacjent przyjmował leki, 
ale nie  brał chemioterapii. To 
leczenie, które w sposób celowany 
hamuje rozwój nowotworu.  To 
bardzo fascynujące, bo spada 
udział chemioterapii, a wzrasta 
liczba pacjentów leczonych w 
sposób nowoczesny – podkreśla 
Krzysztof Forgacz, ordynator 
oddziału onkologii MCZ.

Lekarze Miedziowego Centrum Zdrowia z misją

Leczą, pomagają, wspierają coraz 
większą liczbę pacjentów

Opieka pacjentów onkologicznych ze strony personelu medycznego Miedziowego Centrum Zdrowia 
to już nie tylko oddział onkologiczny w szpitalu MCZ w Lubinie. To również działająca od pół roku w 
Legnicy przychodnia.

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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Strażacy z Chociemyśli 
pozyskali grant 
fi nansowy w wysokości 
4000 zł. Zrealizują 
wiele ciekawych 
działań, będą warsztaty 
folkowe i tradycyjnych 
wypieków, wspólne 
wędkowanie i piknik. 

Strażacy z Chociemyśli 
pozyskali grant finansowy 
w wysokości 4000 zł z Fundacji 
Banku Zachodniego WBK w III 
edycji konkursu „Tu mieszkam 
tu zmieniam”. Projekt pn. 
„Działamy w Chociemyśli” 
zakłada realizację wielu cieka-
wych działań skierowanych do 
lokalnej społeczności, w tym 
dzieci i młodzieży. 
- Projekt Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chociemyśli pn. 
„Działamy w Chociemyśli” to 
godna naśladowania współpraca 
partnerska. Wspieramy takie 
działania, dzięki nim mieszkań-
cy w różnym wieku integrują 
się ze sobą i budują wspólnotę. 
Cieszymy się, że lokalna spo-
łeczność samodzielnie podejmuje 
takie działania- mówi Łukasz 
Horbatowski, Wójt Gminy Kotla. 
W działania z druhami z OSP 
zaangażowali się także: KGW, 

zespół folklorystycznego Wrzos, 
Koło Wędkarskie Jaź, Rada So-
łecka i Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Kotli.
- Celem konkursu jest wyzwo-
lenie potencjału społecznego 
członków lokalnych organizacji 
pozarządowych i innych grup do 
działania na rzecz wspólnego 
dobra – mówi Barbara Kobiela 
koordynator projektu.- W po-
rozumieniu z innymi grupami 
postanowiliśmy zrobić coś więcej 
dla naszej społeczności w Cho-
ciemyśli. Zgłosiliśmy naszą 
inicjatywę do konkursu i komi-
sja uznała ją za ciekawą. Duże 
znaczenie ma tu zaangażowanie 
przedstawicieli w/w grup, które 
jako partnerzy będą podejmować 
różnorodne działania prowadzą-
ce do lepszego i ciekawszego 
funkcjonowania wszystkich 
mieszkańców. Wszyscy zaan-
gażowani w działania projek-
towe będą pracować w ramach 
wolontariatu.
W ramach projektu zespół folk-
lorystyczny „Wrzos” będzie 
prowadził warsztaty folkowe, 
wolontariuszki z Koła Gospodyń 
Wiejskich poprowadzą warsztaty 
tradycyjne z wypieków oraz wy-
branych technik rękodzieła, Koło 
Wędkarskie „Jaź” zorganizuje 

interaktywne warsztaty węd-
karskie dla zainteresowanych 
rodzin. Kolejną propozycją dla 
rodzin będzie Piknik Rodzinny. 
- Dla rozpowszechnienia wiedzy 
o ludziach z Chociemyśli, którzy 
wnieśli lub wnoszą wiele np. 
w dziedzinie kultury i sztuki, 
którzy mają swoje pasje, przepro-
wadzimy z dziećmi i młodzieżą 
grę questową pn. „Jestem stąd”. 
Gra zakończy się prezentacją 
w dowolnej formie o wybranych 
osobach – wyjaśnia Barbara 
Kobiela. 
W ramach programu wszyscy 
zajmą się zagospodarowaniem 
lokalnej przestrzeni, nasadza-
jąc rośliny ozdobne. Całość 
zostanie wzbogacona ścianką 
pawilonową, składane krzesła, 
które przydadzą się podczas 
wspólnych spotkań, natomiast 
przed Wiejskim Domem Kultury 
zamontowane zostaną stojaki 
na rowery.
- Wszystkie działania wpłyną 
pozytywnie na rzecz rozwoju 
aktywności społecznej. Spo-
tkania integracyjne wpłyną na 
zacieśnienie więzi międzypo-
koleniowych oraz pogłębienie 
współpracy lokalnych organi-
zacji – mówi Barbara Kobiela.

  (red)

Gmina Miejska 
w Głogowie 
prowadzi rozmowy 
z samorządowcami 
dot. partycypacji 
w kosztach modernizacji 
linii Głogów-Leszno. 
PKP PKL wyliczyło 
koszty modernizacji 
infrastruktury. 

Reaktywacja połączeń Głogów-
-Leszno coraz bliżej. PKP PLK 
wyliczyło koszty niezbędnej 
modernizacji infrastruktury, 
która przywróci połączenia. Wg 
wstępnych ustaleń jest to kwota 
11,5 mln zł.
- PKP PLK jest skłonne przystąpić 
do realizacji remontu linii, wia-
domo jednak, że takich połączeń 
w kraju ma dość sporo. Na pewno 
w podjęciu decyzji pomogłoby 
partycypowanie w kosztach 
przez samorządy- mówi Rafael 
Rokaszewicz Prezydent Miasta 
Głogowa. 
Trzy samorządy Głogów, Wscho-
wa i Leszno spotykają się, aby 
ustalić czy i w jakim zakresie 
mogą wspomóc PKP PLK w re-
alizacji tej inwestycji. 
- Maksymalnie to wsparcie 
mogłoby być w wysokości 50% 
całej inwestycji – mówi Rafael 
Rokaszewicz Prezydent Miasta 

Głogowa. - Sprawdzimy nasze 
możliwości finansowe i zaoferu-
jemy nasz udział PKP PLK. 
Stanowisko samorządów, prawdo-
podobnie, wypracowane zostanie 
do końca lutego. Jeżeli propozycja 
samorządów będzie przyjęta 
przez PKP PLK wówczas prace 
mogłyby się rozpocząć w tym 
roku i w sprzyjających warun-
kach zakończyć przed grudniem. 
Uruchomienie pociągów na linii 
Głogów –Leszno mogłoby na-
stąpić z nowym rozkładem jazdy.
W wyniku dotychczasowych 
prac samorządowców trzech 
województw, dolnośląskiego, 

lubuskiego i wielkopolskiego 
ustalono w ubiegłym roku doszło 
do podpisania listu intencyjne-
go, w którym wszystkie strony 
ustaliły zakres finansowania 
tego zadania. List intencyjny stał 
się podstawą dla PKP PLK do 
rozpoczęcia prac mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa 
na tej linii. Zgodnie z planami 
optymalnie będzie 12 połączeń 
Głogów-Leszno i Leszno –Gło-
gów. Uruchomionych zostanie 
minimum 6 par pociągów. Czas 
przejazdu pomiędzy Głogowem 
a Lesznem wyniesie 51 minut, 
a w relacji powrotnej 67 minut.

Jak obsługiwać 
komputer? Co to jest 
pendrive? Jak skopiować 
zdjęcie z telefonu na 
komputer? Jak stworzyć 
własną skrzynkę mailową? 
Tego, między innymi, 
nauczą się seniorzy, 
którzy wezmą udział 
w bezpłatnych kursach 
komputerowych, 
organizowanych przez 
głogowskie biblioteki. 
Seniorzy podczas kursu uczą się 
podstawowej obsługi komputera, 
poznają programy do edycji tekstu, 
zakładają swoją skrzynkę mailo-
wą. Ćwiczą także kopiowanie 
i przenoszenie zdjęć z telefonu 
lub aparatu na komputer. 
- Wielu seniorów ma już w domu 
komputery, ale nie korzysta z nich 
na co dzień z obawy, że popsują lub 
uszkodzą sprzęt – mówi Agnieszka 
Błaszczyk, Biblioteka Lokalna 
Osiedla Głogowskiego - Celem 

kursu jest m.in. oswojenie tego 
lęku i przekonanie uczestników, 
że komputer jest narzędziem, który 
może znacznie ułatwić załatwianie 
codziennych spraw. Prowadzone 
są już zapisy na kurs prowadzony 
w bibliotece przy ul. Jedności Ro-
botniczej 15. Zapisać się na listę 
można osobiście lub telefonicz-

nie – nr tel. 76 726 56 22. Zapisy 
na kurs w bibliotece (BLOG) na 
Osiedlu Kopernika rozpoczną się 15 
lutego o godz. 10. Zapisać się można 
osobiście lub telefonicznie pod nr 
tel. 76 726 56 24. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Zajęcia rozpoczną się 
1 marca. Kursy są bezpłatne.

 Zdjęcie: MBP Głogów 

OSP działa na rzecz mieszkańców

Grant za dobry
pomysł

Seniorzy uczą się szusować po Internecie

Bezpłatne kursy komputerowe

Reaktywacja połączeń Głogów-Leszno

Krok po kroku, coraz bliżej
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Do zdarzenia doszło 
na terenie osiedla 
Kopernika w Głogowie. 
22 – latek zaatakował 
na klatce schodowej 
bloku mieszkalnego 
pracownicę poczty, która 
w tym czasie dostarczała 
przesyłki. Dzięki szybkiej 
reakcji świadków został 
obezwładniony. 
Głogowianin usiłował zabrać 
pieniądze pracownicy poczty, 
którą spotkał na klatce schodowej 
jednego z bloków na osiedlu Ko-
pernika. Przewrócił ją i używając 
siły fizycznej oraz niebezpieczne-
go narzędzia, zażądał od niej wy-
dania pieniędzy. Kobieta broniła 
się i wzywała pomocy. Sprawca 

nie zdołał jej odebrać saszetki 
z gotówką i spłoszony usiłował 
zbiec z miejsca przestępstwa. 
Wcześniej, użyciem siły, groził 
kobiecie, która starała się pomóc 
zaatakowanej. Dzięki szybkiej 
reakcji świadków, a szczególnie 
jednego z nich 22-letni mężczy-
zna został zatrzymany przez 
policję. 
- Świadkowie zaalarmowali 
szybko policję. Jeden z nich, 
pobiegł za sprawcą i z pomocą 
innego mężczyzny, skutecznie 
go obezwładnił. Wspólnie z nimi 
patrol policjantów zatrzymał 
podejrzanego. Policjanci zabez-
pieczyli również niebezpieczne 
narzędzia; nóż oraz nożyczki 
– mówi podinsp. Bogdan Kaleta 
oficer prasowy KPP w Głogowie. 

Pokrzywdzona pracownica pocz-
ty nie odniosła poważniejszych 
obrażeń. 22- latek usłyszał zarzut 
usiłowania rozboju z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia oraz 
groźby karalnej. Jego zachowanie 
zagrożone jest karą od 3 do nawet 

12 lat pozbawienia wolności. Był 
już karany za groźby karalne oraz 
uszkodzenia ciała. Na wniosek 
policji i prokuratora, sąd zdecy-
dował o jego aresztowaniu na 
okres 3 miesięcy.

W drodze przetargu 
wyłoniono dzierżawcę 
budynku dawnej 
restauracji nad Odrą. 
Fundacja „Głogów nad 
Odrą” w Neptunie 
prowadzić będzie 
działalność edukacyjną. 

Budynek dawnej restauracji 
Neptun zostanie odnowiony. 
Gmina Miejska w Głogowie 
w drodze przetargu wyłoniła 
dzierżawcę budynku nad Odrą. 
Kilkanaście lat termu w Neptunie 
organizowano imprezy rodzinne, 
spotkania i konferencje. Wielolet-
ni brak gospodarza doprowadził 
do dewastacji budynku. Pojawiła 
się szansa na zmianę. Fundacja 
postanowiła wziąć w dzierżawę 
budynek dawnej restauracji. 
- Rozstrzygnięty został przetarg 
na dzierżawę budynku dawnego 
Neptuna. Ofertę złożyła Fundacja 
na Rzecz Rozwoju Dorzecza Od-
ry „Głogów nad Odrą” – mówi 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. 
Przetarg przygotowany przez 
Gminę Miejską w Głogowie 
dotyczy dzierżawy 13 letniej. 
Trzy lata wyznaczono Fundacji 
na przeprowadzenie remontu, 

dostosowanie budynku do pro-
wadzenia działalności. Fundacja 
planuje budynek przystosować 
pod podszyby szeroko pojętej 
edukacji i urządzić sale związane 
z odnawialnymi źródłami ener-
gii. Oprócz tego w budynku mają 
znaleźć się sale: leśna, akwarycz-
na, wodna, ogród wodny a także 

wiele innych sal związanych 
z najnowszymi rozwiązaniami 
technologicznymi. 
- Myślę, że warto było dać 
szansę na taka inicjatywę gło-
gowskiej Fundacji– mówi Rafael 
Rokaszewicz. – Kibicuję temu 
przedsięwzięciu. Budynek od 
wielu lat stał pusty, teraz jest 

szansa na jego zagospodarowanie 
z pożytkiem dla mieszkańców. 
Fundacja na remont budynku 
dawnej restauracji Neptun i pro-
wadzenie działalności zamierza 
pozyskać środki zewnętrzne, 
unijne lub z funduszu ochrony 
środowiska. 

  (red)

Łącznik między 
ulicami Budowlanych 
i Sienkiewicza zostanie 
zagospodarowany. 
Powstaną miejsca 
parkingowe.

Gmina Miejska w tym roku 
przystąpi do remontu łącznika 
między ulicami Budowlanych 
i Sienkiewicza. Teren zostanie 
zagospodarowany, uporządkowa-
ny, przygotowane zostaną miejsca 
parkingowe. Zagospodarowanie 
terenu miedzy ulicami rozpoczęło 

się już wcześniej. Na odcinku 
wzdłuż ogrodzenia II LO położo-
na została nowa nawierzchnia na 
jezdni, powstały nowe chodniki 
i miejsca parkingowe. Przyszła 
kolej na ciąg dalszy remontu. 
- W ubiegłym roku przystąpiliśmy 
do sporządzenia dokumentacji 
projektowej odcinka łącznika 
między ulicami Budowlanych 
i Sienkiewicza. Inwestycja została 
wpisana do projektu budżetu – mó-
wi Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa.

  (red)

Komendant Główny 
Policji ufunduje główną 
nagrodę dla zwycięzcy 
w konkursie na elementy 
odblaskowy. Konkurs 
skierowany jest do 
przedszkolaków.

Do 31 maja organizatorzy czekają 
na zgłoszenia od przedszkoli, 
które będą chciały wziąć dział 
w konkursie na element odbla-
skowy. Projekt należy przesłać 
do komendy wojewódzkiej lub 
komendy stołecznej Policji. 
W konkursie przewidziane są 
nagrody rzeczowe, w tym nagroda 
główna Komendanta Głównego 
Policji o wartości 1500 zł oraz 3 
wyróżnienia o wartości tysiąca 
złotych. Element odblaskowy 
nagrodzony w konkursie będzie 
symbolem „Ogólnopolskiego 
Policyjnego Dnia Odblasków” 
w 2019 roku. 
Pomysłodawca i zarazem orga-
nizator konkursu , Biuro Ruchu 
Drogowego KGP, ma nadzieję, że 

przedszkolaki swoimi pomysłami 
na projekt odblasku zarażą swoich 
rodziców, dziadków i rodzeństwo. 
Elementy odblaskowe mają za-
chęcić wszystkich pieszych do 
ich używania. Regulamin kon-
kursu dla przedszkoli na symbol 
„Ogólnopolskiego Policyjnego 
Dnia Odblasków” publikowany 
jest na stronie internetowej także 
głogowskiej KPP. 

 Zdjęcie: KPP w Głogowie

Fundacja wyremontuje dawną restaurację

Ogród wodny
w Neptunie 

Łącznik dwóch ulic doczeka się remontu

Więcej miejsc
parkingowych

Odblaski – konkurs dla przedszkolaków

Policyjna nagroda
dla zwycięzcy

Recydywista atakował nożem i nożyczkami

Uratowali ją świadkowie

aktualności
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Gmina Miejska 
w Głogowie przystąpiła 
do remontu PP nr 9 przy 
ul. Perseusza. Zmiany 
zamkną się w kwocie 
około 1 mln 400 tys. zł. 

W PP nr 9 na osiedlu Kopernika 
trwa remont kuchni. Wszystkie 
pomieszczenia kuchenne zostaną 
zmodernizowane, zamontowany 
zostanie także nowoczesny sprzęt. 
Zmiany wpłyną na poprawę 
warunków pracy pań kucharek, 
które codziennie przygotowują 
przepyszne, różnorodne posiłki 
dla najmłodszych mieszkańców 
miasta. 
- To już kolejna placówka eduka-
cyjna, która otrzyma nowoczesną 
kuchnię – mówi Rafael Rokasze-
wicz, Prezydent Miasta Głogowa. 
- Trwa także remont instalacji 

sanitarnej i toalet. Po zakończeniu 
tych prac, rozpocznie się kolejny 
zakres, termomodernizacja całego 
budynku . 
W ubiegłym roku rozpoczęto 
proces termomodernizacji, 
który docelowo objąć ma sześć 
przedszkoli. W 2017 roku 
termomodernizację wykonano 
w trzech placówkach PP nr 17,3 
i 6. W 2018 roku zaplanowano 
prace w PP nr 10, 9 i Filia PP 
nr 21 przy ul. Jagiellońskiej. 
Szacuje się, iż po wykonaniu 
zaplanowanych prac zmniejszy 
się zapotrzebowanie na ciepło 
nawet o 40%. Całkowity koszt 
zaplanowanych zadań to po-
nad 4 mln zł. Gmina Miejska 
w Głogowie otrzymała 3 mln 
zł dofinansowanie z projektu 
w ramach środków unijnych. 

 Zdjęcie : GMG

Starostwo powiatowe 
przekaże milion złotych 
na modernizację oddziału 
wewnętrznego i Centrum 
Psychiatryczne. 

Doposażenie oddziału wewnętrzne-
go i utworzenie Centrum Psychia-
trycznego to jeden z priorytetów 
zarządu szpitala i starostwa. Na ten 
cel z budżetu powiatu przekazane 
zostaną środki w kwocie 1 mln zł. 
Decyzję w tej sprawie podejmą radni 

na najbliższej sesji. Jak twierdzi 
Edward Schmidt, prezes zarządu 
głogowskiego szpitala modernizacja 
odziali wewnętrznego jest bardzo 
potrzebna. Zgodnie z programem 
„Nowoczesny szpital” planowano 
utworzyć 48-50 nowoczesnych 
stanowisk dla pacjentów. 
- Za przyznane przez powiat środ-
ki wyposażymy stanowiska cho-
rego na oddziale wewnętrznym. 
Takie zmiany są bezwzględnie 
potrzebne, dla dobra pacjentów. 

Obłożenie na oddziale sięga 
95% – mówi Edward Schmidt. 
– Centrum Psychiatryczne jest 
natomiast jednym z elementów 
programu poprawy zdrowia 
psychicznego. Skala chorób 
i powikłań, ilość zabójstw jest 
porażająca. 
Centrum Psychiatryczne powstanie 
do końca br. Środki na doposażenie 
oddziału wewnętrznego i utworze-
nie Centrum Psychiatrycznego mają 
trafić do szpitala w I kwartale br. 

Zarząd szpitala i powiatu mięli 
nadzieję, że na modernizację 
oddziału wewnętrznego środki 
przekażą radni miejscy. Na 
ostatniej sesji, środki wstępnie 
zaplanowane na ten cel, zostały 
większością głosów przesunięte 
na inne zadania. 
- Cieszymy się, że przyznano 
.środki na remont oddziału gi-
nekologii i położnictwa – mówi 
Jarosław Dudkowiak, Starosta 
Powiatu Głogowskiego. 

Starostwo Powiatowe 
w Głogowie przystąpi do 
remontu ulicy Cisawej, 
która łączy ważny 
szlak komunikacyjny, 
ulice Piłsudskiego 
z drogą wojewódzką.

Głogowianie ulicą Cisawą, obok 
Tesco, dojeżdżają do drogi wo-
jewódzkiej. Skracają sobie trasę 
przejazdu, omijając skrzyżowa-
nia ze światłami. Ulica Cisawa 
jak twierdzą urzędnicy jest dość 
mocno obciążona, nieopodal 
znajdują się ogrody działkowe, 
dlatego też dla bezpieczeństwa 
zmotoryzowanych i pieszych 
zostanie poddana gruntownemu 
remontowi. Zgodnie z planem 
na obecnej ulicy Cisawej poło-
żona zostanie nowa nakładka 
bitumiczna, pobocza zostaną 

udrożnione i utwardzone, aby 
woda podczas dużych opadów 
deszczu nie zalewała jezdni. 
- Planujemy drogę poddać gene-

ralnemu remontowi – mówi Jere-
mi Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego. – Na 
to zadanie w budżecie zarezer-

wowaliśmy ponad 700 tys. zł;. 
Wystąpiliśmy także o środki 
zewnętrzne. Mamy nadzieję, że 
otrzymamy dofinansowanie. 
Wniosek złożony przez powiat 
przeszedł pozytywnie weryfika-
cje i został umieszczony na liście 
pod pozycją nr 19 . W związku 
z ograniczonymi środkami fi-
nansowymi zadania do realizacji 
i tym samym do dofinansowania 
umieszczone są na liście do pozycji 
nr 15. Jeżeli będą oszczędności 
na zadaniach lub któreś z nich 
wypadnie z listy jest szansa na 
dofinansowanie głogowskiej 
inwestycji. Starostwo powiatowe 
stara się także o dofinansowanie 
kolejnego dużego zadania, remontu 
drogi Obiszowskiej.
W tym roku w budżecie powiatu 
na drogi, remonty i utrzymanie, 
zarezerwowano 1,5 mln zł. 

Zmiany w przedszkolu nr 9

Posiłki z nowoczesnej
kuchni

Nowa jakość łącznika z wojewódzką

Ulica Cisawa do remontu

Będzie modernizacja oddziału wewnętrznego

Milion dla głogowskiego szpitala

17 luty - BOLESŁAWIEC
18 luty - WROCŁAW
19 luty - LUBIN i GŁOGÓW
20 luty - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH 

r e k l a m a
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Podróżować można w różny 
sposób, również wirtual-
nie. Wystarczy zasiąść 

przed monitorem komputera, 
otworzyć odpowiednią stronę 
i przenieść się w najodleglejszy 
zakątek świata. Jednak o wiele 
ciekawsze jest wysłuchanie opo-
wieści kogoś, kto tam był i widział 
wszystko na własne oczy. Zdjęcia, 
filmy, możliwość zadawania pytań 
i ta świadomość, że właściwie 
każdy może odbyć taką podróż, 
bo mamy przed sobą zwykłego 
człowieka a nie gwiazdę z TV.
W najbliższym czasie będziemy 

gościć niesamowitego podróżnika 
na spotkaniu z cyklu Fotostopem 
przez świat”. Mieczysław Bieniek 
„Hajer” przepracował w kopalni 
Wieczorek 23 lata. W 2000 r. 
w wyniku ciężkiego wypadku 
utracił częściowo wzrok i słuch. 
Nie mógł wrócić do pracy, jego 
świat zawalił się. Przechodząc 
obok biura podróży zauważył 
ofertę „Delhi”. Kupił bilet, żonie 
i córce powiedział, że jedzie 
w góry, spakował do plecaka 
kilka konserw, bochenek chleba 
i poleciał. Nie znał języka, miał 
niewiele pieniędzy. Po wylądo-

waniu w Delhi był przerażony - 
Pomyślałem, chłopie, aleś ty głupi, 
już stąd nie wrócisz. Mój Boże, to 
był taki cykor. Nie wiedziałem 
gdzie iść. W prawo, w lewo, byłem 
kompletnie zagubiony- to jego 
słowa. Do żony zadzwonił po 2 
tygodniach, nie chciała wierzyć, 
była przekonana, że pije gdzieś 
z kolegami. Przekonał ją dopiero 
głos Hindusa w tle. Wrócił po pół 
roku. Doświadczył głodu, sypiał 
pod gołym niebem, chorował na 
malarię. Jednak Indie były dla 
niego terapią. Przez jakiś czas 
przebywał w Kalkucie, w schro-

niskach założonych przez Matkę 
Teresę. Pomagał, rozmawiał 
z chorymi, trzymał umierających 
za rękę pocieszając po polsku. Nie 
rozumieli języka, ale wiedzieli 
co chce im powiedzieć. Ten czas 
spędzony w zupełnie innym świe-
cie pomógł mu odzyskać chęć do 
życia. – Zrozumiałem jak niewiele 
potrzeba, żeby pomóc innym, jak 
ważne jest, żeby choć odrobinę 
podarować z siebie – mówi.
Indie były początkiem jego po-
dróżniczej przygody. Po powrocie 
zabrał się za naukę angielskiego. 
Już po trzech miesiącach wybrał się 
w podróż do Iranu, tym razem auto-
stopem bo brakowało mu pieniędzy. 
W ten sam sposób zwiedził m. in. 
Azerbejdżan, Papuę Nową Gwineę 
i wiele innych państw. Dziś ma na 
swym koncie 111 krajów. Nigdy nie 
płaci za jedzenie, lecz odpłaca się za 
posiłki uczciwą pracą. Udowadnia 
w ten sposób, że pieniądze nie są 
w podróżowaniu najistotniejsze. 
Na spotkanie z tym niesamowi-
tym podróżnikiem zapraszamy do 
biblioteki 13 lutego o godz. 18.00
Podróż w czasie zapowiada 
się nie mniej interesująco. 
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
w przepięknej Sali Rajców pod 
patronatem panów prezydenta 
i starosty. W tym roku trochę 

wcześniej ze względu na naszą 
planowaną od dawna podróż do 
Indii. Będzie to szóste spotkanie 
z tego cyklu. Tym razem prze-
niesiemy się w czasy pustych 
półek sklepowych, ogromnych 
kolejek i kartek żywnościowych. 
„Powróćmy jak za dawnych 
lat” w ten absurdalny świat, 
ale jakże często wspominany 
z rozrzewnieniem. W sklepach 
tylko musztarda i ocet. Ogromne 
kolejki, w których stawaliśmy 
nawet nie wiedząc co dziś 
„rzucili”. Braliśmy wszystko 
w każdej ilości, często kilka razy 
zajmowaliśmy miejsce w tej samej 
kolejce. Bywało, że tworzył się 
komitet kolejkowy z listą, która 
była podstawą do sprawdzania 
obecności. Wtedy nawet kupno 
papieru toaletowego było ogromną 
radością, cała rodzina się cieszyła 
z zakupu. Jak niewiele potrzeba 
nam było do szczęścia. Tzw. stacze 
nieźle zarabiali na tej sytuacji. 
Znajomość pani z mięsnego była 

w tamtych czasach marzeniem 
każdego z nas. 
Wszyscy pamiętamy Milicję, stan 
wojenny, patrole na ulicach. Z tym 
związane są inne wspomnienia, 
mniej radosne i mniej kolorowe. 
Ale do „zuchów” czy harcerstwa 
należeliśmy prawie wszyscy 
i mamy z tego okresu wspaniałe 
wspomnienia. To były zbiórki, 
wyjazdy, biwaki i ciekawe zajęcia 
w szkołach. Mnóstwo niezapo-
mnianych wrażeń, doświadczeń 
i niezła szkoła życia. Dziś ten ruch 
odradza się i coraz więcej młodych 
ludzi wkłada harcerskie mundury.
Fotostopem przez świat zapra-
sza do ratusza 19 lutego o godz. 
18.00. Gośćmi zaproszonymi będą 
„współczesny” milicjant, harc-
mistrzyni i ekspedientka. Całość 
poprowadzi Bartek Adamczak. 
Mamy wiele rzeczy z tamtego 
okresu, na widok których może 
się zakręcić łezka w oku.

  fot. Hajer i G. Sroczyńska
   tekst Grazyna Sroczyńska 

,„Azja na wesoło” i „Powróćmy jak za dawnych lat” – dwie okazje do podróży. Jedna przeniesie nas do Azji, druga w czasy kartek i kolejek przed sklepami.

Trochę inne podróże

podróże
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Niespełna 1 mln zł gmina 
zapłaci za chodnik i ścieżkę 
rowerową wzdłuż ulicy Wita 
Stwosza. W czerwcu na moto-
cross będzie można dotrzeć 
pieszo lub na rowerze. 
Rozpoczęła się budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 
Wita Stwosza. Nowa inwestycja 
realizowana jest na odcinku od 
SP nr 14 do skrzyżowania z ulicą 
Kazimierza Wielkiego w stronę 
Górkowa do toru motocrosso-

wego. Wszyscy fani motocrossu 
niebawem na tor dotrą nie tylko 
autem, ale na rowerze i piechotką. 
- Chodnik i ścieżka rowerowa 
będą także udogodnieniem dla 
komunikowania się mieszkań-
ców z Górkowa – mówi Rafael 
Rokaszewicz Prezydent Miasta 
Głogowa. 
Chodnik i ścieżka rowerowa to 
koszt około 861 tys. zł. Zakoń-
czenia zadania zaplanowano na 
koniec czerwca. 

Głogowscy policjanci 
zatrzymali trójkę 
mieszkańców Kostrzyna 
(woj. wielkopolskie), 
którzy pod pozorem 
sprzedaży pościeli, 
dokonali kradzieży 
pieniędzy z domu 
na terenie powiatu 
polkowickiego oraz 
usiłowali dokonać 
podobnego przestępstwa 
na terenie powiatu 
głogowskiego.
Pierwszy sygnał o grupie trzech 
osób poruszających się samocho-
dem i dokonujących kradzieży, 
głogowscy policjanci otrzymali 
od swoich kolegów z Polkowic. 
Tamtejsza komenda otrzymała 
zgłoszenie o kradzieży kwoty 
1800 złotych, z domu w jednej 
z miejscowości na terenie powia-
tu. Sprawcy oferowali do sprze-
daży pościel i pod tym pozorem 

weszli do domu. Wykorzystali 
chwilowe celowe zamieszanie 
jakie wprowadzili i dokonali 
kradzieży kwoty 1800 złotych. 
Pokrzywdzona osoba bardzo 
szybko zorientowała się, że padła 
ofiarą kradzieży. Zawiadomiła 
policję. Podała również markę 
samochodu jakim poruszali się 
sprawcy oraz ich rysopisy.
- To umożliwiło głogowskim 
policjantom zatrzymanie 
podejrzanych. którzy zdążyli 
przemieścić się już 30 kilome-
trów do miejscowości na terenie 
powiatu głogowskiego, gdzie, zo-
stali zatrzymani – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - Podobnie 
jak w pierwszym przypadku, 
dwie kobiety weszły do jednego 
z domów po czym bez wiedzy 
i zgody mieszkańców, dokonały 
penetracji pomieszczeń. Pod 
pozorem sprzedaży pościeli 
usiłowały, wywołać zamieszanie 

a następnie wykorzystać ten fakt. 
Zdecydowana postawa właści-
cielki posesji uniemożliwiła im 
kradzież. Podejrzani oddalili się. 
Zostali zatrzymani przez patrol 
policyjny, kiedy zmierzali do 
następnej miejscowości. 
Zatrzymani to dwie kobiety 
w wieku 69 i 46 lat oraz 50 – 
letni mężczyzna. Usłyszeli 

zarzuty kradzieży, usiłowania 
kradzieży oraz naruszenia miru 
domowego. Sąd zdecydował o ich 
tymczasowym aresztowaniu na 
okres 3 miesięcy. Grozi im kara 
pozbawienia wolności do lat 5. 
Policjanci cały czas sprawdzają 
czy grupa nie działała w sąsied-
nich powiatach oraz w na terenie 
innych województw. 

Piotr Juskowiak 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Głogowie 
zdobył 2047 głosów i tym 
samy zajął II miejsce 
w plebiscycie. Do fi nału 
wojewódzkiego weszło 
27 dzielnicowych.

Zakończył się dolnośląski plebi-
scyt na najpopularniejszego dziel-
nicowego, objęty honorowym 
patronatem przez Wojewodę 
Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. 
W plebiscycie udział wzięło bli-
sko 600 dzielnicowych z terenu 
całego województwa. Do finału 

weszło 27 najpopularniejszych 
dzielnicowych wszystkich dolno-
śląskich powiatów. Zwycięzców 
wyłoniły głosy mieszkańców 
województwa. Zainteresowanie 
plebiscytem było bardzo duże.
- Najwięcej głosów uzbierał 
dzielnicowy z powiatu oławskiego, 
z komisariatu w Jelczu – Lasko-
wicach – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta oficer prasowy KPP w Gło-
gowie. - Piotr Juskowiak z naszej 
Komendy zajął drugie miejsce. 
Na trzecim miejscu znalazł się 
dzielnicowy z Komisariatu Policji 
I w Wałbrzychu. 

 Zdjęcie: KPP Głogów

Prezydent Głogowa 
Rafael Rokaszewicz, 
przekazał 
funkcjonariuszom 
policji sprzęt o wartości 
prawie 5 000 złotych. 

Dzięki finansowemu wsparciu 
samorządu Głogowa, policjanci 
otrzymali nowy sprzęt, który 
będzie wykorzystywany w ich 
codziennej pracy. Pięć nowych 
urządzeń wielofunkcyjnych, posłu-
ży przede wszystkim policjantom 
na ich stanowiskach pracy. Koszt 
nowego sprzętu to 5 tys. zł. 

- Dodatkowe, nowoczesne urzą-
dzenia wielofunkcyjne będą 
wykorzystywane min. przez 

służby dochodzeniowo-śledcze 
w ich codziennej pracy – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta oficer 

prasowy KPP w Głogowie. - 
Nowe urządzenia trafiły do po-
licjantów i będą bardzo pomocne 
w ich pracy.
Samorząd głogowski nie po 
raz pierwszy wspomaga policję 
zakupami sprzętu i wyposażenia. 
Tylko w ubiegłym roku miejscy 
samorządowcy wsparli Komendę 
Powiatową Policji w Głogowie 
łączną kwotą 155 000 złotych. 
Pieniądze przeznaczono min. 
na sprzęt transportowy, sprzęt 
łączności i komputerowy oraz 
dodatkowe ponadnormatywne 
służby patrolowe.

Dochodzeniówka i sprzęt

Najpopularniejszy Dzielnicowy Dolnego Śląska

Funkcjonariusz z Głogowa na II miejscu

Obwoźni handlarze okradali klientów

Gościnne występy trójki znajomych

Chodnik na osiedle Górkowo 

Spacerem i na
rowerze na motocross

Starosta wręczył 
Złote Herby Powiatu 
Głogowskiego. Podczas 
konferencji „Rok 
pracodawcy” honorowe 
odznaki otrzymało 21 
przedsiębiorców. 

Na spotkaniu z przedsiębior-
cami, ludźmi działającymi na 
rzecz rozwoju miasta i Powiatu 
Głogowskiego starosta Jarosław 
Dudkowiak wręczył honorowe 
odznaki Złote Herby Powiatu 
Głogowskiego. 21 osób otrzymało 
to zaszczytne wyróżnienie. 
- Z wielką radością i przyjemno-
ścią spotkałem się z Państwem 
– mówił Jarosław Dudkowka, 
Starosta Powiatu Głogowskiego 
. – Dziękuję za waszą codzienną 
pracę, za wasz trud, za pomysły i 
zaangażowanie. Życzę, aby rynki 
pracy, polityczny i gospodarczy, 
były dla was zawsze przyjazne. 
Życzę wam wielu sukcesów, aby 
2018 rok dla waszej działalności 
był o wiele lepszy niż poprzedni. 
Złote Herby Powiatu Głogowskie-
go są jedyną odznaką ustanowioną 
przez Powiat Głogowski, starostę 
skierowaną do ludzi, którzy swoją 

pracą, zaangażowaniem, pasją, 
sprawiają, że życie na Ziemi Gło-
gowskiej jest lepsze, mądrzejsze i 
ciekawsze. Osoby, przedsiębiorcy 
w 2017 roku wykazali się wzoro-
wą współpracą z Powiatowym 
Urzędem Pracy, korzystali z całej 
gamy ofert PUP, zatrudniali osoby 
bezrobotne, korzystali ze staży 
zakończonych zatrudnieniem, 
korzystali także ze szkoleń oraz 
możliwości doposażenia miejsc 
pracy. 
Miła i podniosła atmosfera 
konferencji dla pracodawców 
zorganizowanej przez PUP 
miała miejsce w Hotelu Qubus. 
Pozłacane odznaki w formie herbu 
Powiatu Głogowskiego otrzymali: 
Piekarnia Cukiernia Ryszard Wit-
czak, Opoart Szermet, Domator 
Zarządzanie Nieruchomościami, 
producent odzieży AHIROO, PPH 
Komfort, Studio kosmetyczne 
SATIN, spółka Tolima, PW PEN, 
spółka Ragen, Dom-Bud, spółka 
Elmine, KGHM Huta Miedzi 
Głogów, SM Nadodrze, Telewi-
zja Master, sklep HOM&YOU w 
Galerii Glogowia, PIB Amper, 
Barbara i Jerzy Popiel, E-Towers 
Famaba. 

Złote Herby Powiatu Głogowskiego rozdane

Nagrodzono
za przedsiębiorczość
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Dziś zaprezentowane 
zostaną dwa opraco-
wania dotyczące ziemi 

głogowskiej, które łączy to, że są 
publikacjami, które z perspektywy 
czasu stały się podsumowaniami 
ówczesnych epok. Osiem lat przed 
upadkiem III Rzeszy światło 
dzienne ujrzał sporządzony przez 
władze niemieckie memoriał o po-
łożeniu powiatu głogowskiego 
oraz jego problemach i trudno-
ściach. Podobnie było w przypad-
ku statystycznego opracowania 
podsumowującego Głogów 
w 40-leciu Polski Ludowej, które 
zostało opracowane dokładnie 
cztery lata przed zakończeniem 
socjalizmu w Polsce. O czym były 
oba opracowania? Co ciekawego 
zawierały? Odpowiedzi na te py-
tania znajdą Państwo już poniżej.

O problemach 
przedwojennego 
powiatu 
głogowskiego
W 1937 roku sporządzony został 
przez władze niemieckie poufny 
memoriał o położeniu powiatu 
głogowskiego. Z powodu II wojny 
światowej i zawirowań z nią zwią-
zanych, kopia memoriału została 
odnaleziona i uratowana przed 
spaleniem w pobliskiej Sławie 
przez Józefa Stępczaka dopiero 
w 1957 roku, który zresztą prze-
tłumaczył ten dokument na język 
polski. Całość została wydana 
drukiem dwa lata później przez 
Wydawnictwo Poznańskie.
Niemieccy autorzy memoriału 

przyznawali na jego łamach, że 
problemy ziemi głogowskiej nie 
różnią się zbyt wiele od tego, 
z czym borykały się inne powia-
ty na ówczesnych niemieckich 
kresach. Przerażała jednak ich 
skala. Do głównych negatywnych 
zjawisk zaliczano tzw. Ostflucht 
czyli zjawisko masowej ucieczki 
Niemców z terenów wschodnich 
Niemiec. Struktura gospodarcza 
powiatu była typowo rolnicza, 
a mając ograniczone możliwości 

rolnictwo nie było w stanie za-
trudnić nadwyżek ludnościowych 
wsi. Twórcy memoriału dopatry-
wali się też liczebnego wzrostu 
„elementu polskiego” (ludności 
przybyłej głównie w celu podjęcia 
prac sezonowych), twierdząc, iż 
stanowi to wielkie niebezpieczeń-
stwo dla Niemiec.
Ówczesne położenie Głogowa 
i powiatu, było szczególnie waż-
ne z punktu widzenia interesów 
niemieckich. Tereny te stano-
wiły pomost pomiędzy częścią 
Śląska znajdującą się w rękach 
niemieckich, wsuniętymi klinem 
między Polskę, Czechosłowację, 
a resztą Niemiec. Przez teren po-
wiatu przebiegały strategiczne 
linie kolejowe (pierwsza: łącząca 
Opole i Wrocław z Berlinem 
i Szczecinem oraz druga: łącząca 
przygraniczne tereny z Lipskiem). 
W memoriale opisano stosunki 
ludnościowe i gospodarcze w po-
wiecie głogowskim, gdzie ubytek 
miejscowej ludności w latach 
1871-1937 wyliczono średnio 
na 696 osób rocznie. Ubytek ten 
określano jako olbrzymi i stano-
wiący aż 65% liczby ludności 
w tym czasie! Tylko w latach 
1925-1933 powiat głogowski 
miał największe straty migracyjne 
w obwodzie rejencyjnym w pro-
wincji dolnośląskiej i w ogóle 
drugie pod względem nasilenia 
na całym Śląsku. Odpływ ludności 
był tu zdecydowanie większy niż 

np. z sąsiednich ziem: Wschowy, 
Góry, Milicza, Kożuchowa czy 
Zielonej Góry.
Autorzy memoriału domagali się 
od władz centralnych rozwiązań 
pozwalających na podwyższe-
nie poziomu życia mieszkań-
ców powiatu głogowskiego. 
Śmiertelność wśród niemowląt 
wynosiła na tym terenie 10,2%, 
podczas gdy średnia w Niemczech 
wynosiła 7,9% (dane z 1932 ro-
ku). Domagano się też innych 
radykalnych przedsięwzięć, by 
zatrzymać procesy z którymi się 
tutaj borykano: 4-letniego planu 
gospodarczego budowy nowych 
zakładów przemysłowych oraz 
translokacji istniejących w głębi 
Niemiec. Żądano też zwiększenia 
środków na roboty publiczne oraz 
szerokich przywilejów dla gospo-
darki na głogowskich terenach, 
aby uczynić ją rentowną.
Dwa lata po powstaniu memoriału 
Niemcy rozpoczęły wojnę, stąd 
z wiadomych przyczyn, sprawy 
zgłoszone w dokumencie zeszły 
na dalszy plan.

Głogów 
w 40-leciu PRL
Publikacja ta ukazała się w marcu 
1985 roku w Legnicy. W zespole 
redakcyjnym tego statystycz-
nego opracowania znaleźli się 
m.in. Marian Borawski, Janusz 
Chutkowski i Tadeusz Rollauer. 
Wydawcami natomiast byli: 
Wojewódzki Urząd Statystyczny 
w Legnicy, Urząd Miasta Głogo-
wa, Towarzystwo Miłośników 
Głogowa oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Legnicy. 
Opracowanie to, było drugą pozy-
cją serii statystycznych publikacji 

o dorobku miast ówczesnego wo-
jewództwa legnickiego. Rok wcze-
śniej wydano w WUS podobny 
materiał o Legnicy, który spotkał 
się z dużym zainteresowaniem 
w lokalnym środowisku. 
Na ponad 60 stronach opisywa-
nego opracowania znaleźć można 
szereg informacji (przestawionych 
również w formie wykresów) 
dotyczących wielu obszarów 
życia Głogowa i jego mieszkań-
ców, jakie zaszły na przestrzeni 
40-lecia. Zespół przygotowują-
cy materiały, napotykał jednak 
szereg trudności, związanych 
zwłaszcza z zebraniem informacji 
statystycznych z lat 1945-1960.
Na pierwszych stronach książki 
znajduje się zarys dziejów miasta, 
następnie opis wydarzeń w 1945 
roku a dalej już masa danych sta-
tystycznych. Pierwszy z tej serii 
rozdziałów dotyczy ludności Gło-
gowa, jej struktury wieku i źródeł 
utrzymania. W kolejnym rozdziale 
badaniom poddany został głogow-
ski przemysł i jego produkcja, 
dalej wszelkie dane dotyczące 
zatrudnienia i wykształcenia 
pracowników. Kolejny dział to 
gospodarka komunalna, gdzie 
dowiemy się jak wyglądało w tym 
czasie zużycie wody, energii elek-
trycznej czy gazu w Głogowie. 
Następnie zasoby mieszkaniowe, 

łączność (czyli liczba placówek 
pocztowych, abonenci radiowi 
i telewizyjni), transport i komu-
nikacja miejska (w tym liczba 
taksówek w Głogowie na prze-
strzeni lat), handel wewnętrzny, 
ochrona zdrowia (w tym liczba 
łóżek w szpitalu i miejsca w gło-
gowskich żłobkach), oświata 
i wychowanie, kultura i sztuka 
oraz sport i kultura fizyczna.
Opracowanie zamyka rozdział 
opisujący perspektywy rozwoju 
Głogowa do 2000 roku. Napi-
sania tej części tekstu podjął 
się ówczesny prezydent miasta 
– Marian Borawski, który twier-
dził, że kierunki rozwoju miasta 
były precyzyjnie określone. Do 
najważniejszych zadań zaliczał 
m.in. budowę osiedla „Piastów 
Śląskich” i Starego Miasta oraz 
zakończenie budowy osiedla 
„Kopernik”. Ponadto, wraz 
z poszerzeniem granic miasta, 
potrzebne stały się prace nad prze-
budową układu komunikacyjnego 
a za sprawą nadrzędną (!) była 
realizacja obwodnicy Głogowa 
z drugą przeprawą mostową przez 
Odrę.
W tekście znajdziemy też zapo-
wiedzi, iż do 1990 roku w Gło-
gowie powstanie specjalistyczna 
przychodnia lekarska na 50 gabi-
netów lekarskich, hala sportowa, 
nowy obiekt dla straży pożarnej 
oraz... sztuczne lodowisko!
Dziś niestety; publikacja, z racji 
jej przeznaczenia (niewielki na-
kład, numerowane egzemplarze 
do użytku wewnętrznego), jest 
idealnym przykładem tzw. białego 
kruka.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Okładka polskiego wydania poufnego memoriału 
o położeniu powiatu głogowskiego

Powiat głogowski w przededniu rozpoczęcia II wojny 
światowej

Okładka opracowania pt. „Głogów w 40-leciu PRL”

Jedna ze stron opracowania 
pt. „Głogów w 40-leciu PRL”

Z jakimi problemami borykano się w Głogowie w poprzednich epokach?

Pod lupą czasy III Rzeszy oraz PRL-u

historia
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Odwodnienie, odmulenie, 
nowe chodniki mają 
poprawić bezpieczeństwo 
pieszych i zabezpieczyć 
przed podtopieniami. 
Powiat zainwestuje 
w Wietrzycach i Nielubi. 

Gminy Żukowice i Pęcław oraz 
Starostwo Powiatowe w Głogowie 
zainwestują w drogi i chodniki. 
Wspólnie zrealizują kilka zadań. 
W Wietrzycach powiat i gmina Pę-
cław pogłębią, odmulą i utwardzą 

pobocza. Na ten cel przeznaczono 
170 tys. zł. 
- Mamy również środki na zreali-
zowanie infrastruktury i budowę 
ciągów pieszych w Nielubi – mówi 
Jeremi Hołownia, Członek Zarzą-
du Powiatu Głogowskiego. - Pod-
czas ulew woda z pól zalewa drogi. 
Jest to niebezpieczne. Dlatego 
chcemy udrożnić infrastrukturę 
melioracyjną. 
Na inwestycje w gminie Żukowice 
przeznaczono 150 tys. zł. 

  (red)

Profi l Zaufany to 
bezpłatne narzędzie, 
dzięki któremu 
można załatwić 
sprawy urzędowe bez 
wychodzenia z domu, 
online w serwisach 
administracji publicznej. 
Warto założyć go jak 
najszybciej – przede 
wszystkim już teraz 
powinni to zrobić 
przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi 
przedsiębiorcy – płatnicy VAT, 
zatrudniający do 10 osób, o ob-
rotach nieprzekraczających 2 mln 
euro rocznie (także prowadzący 
jednoosobowe działalności 
gospodarcze) - najpóźniej do 
26 lutego 2018 r. po raz pierw-
szy muszą wysłać do systemu 
Ministerstwa Finansów Jedno-

lity Plik Kontrolny (JPK_VAT). 
JPK_VAT przesyła się wyłącznie 
elektronicznie. JPK_VAT to 
zestaw informacji o operacjach 
gospodarczych przedsiębiorcy 
za dany okres. Przesyła się go 
wyłącznie w wersji elektronicznej. 
Dane pobierane są bezpośrednio 
z systemów finansowo-księgo-
wych przedsiębiorstwa. JPK 
posiada określony układ i format 
(schemat xml), który ułatwia jego 
przetwarzanie.
Do prawidłowego złożenia 
i wysłania Jednolitego Pliku 
Kontrolnego potrzebny jest cer-
tyfikat kwalifikowany lub Profil 
Zaufany (eGO). JPK trzeba też 
uwierzytelnić.
Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie 
chcą mieć problemów z przesła-
niem JPK_VAT, już dziś powinni 
bezpłatnie założyć Profil Zaufany. 

 Zdjęcie: GMG

W ubiegłym roku 
zakończyła się 
w starostwie kontrola 
RIO. Inspektorzy 
opracowali 7 wniosków 
pokontrolnych. Jeden 
z nich dotyczył dodatków 
dla członków zarządu. 

Starosta Głogowski Jarosław 
Dudkowiak, po powrocie z urlo-
pu postanowił odpowiedzieć na 
stawiane zarzuty przez radnych 
KWW Jana Zubowskiego do-
tyczące kontroli zakończonej 
w 2017 roku przez inspektorów 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. W tej sprawie w ubiegłym 
tygodniu odbyła się konferencja 
prasowa zwołana przez radnych 
prawicy. W wyniku kontroli 
starostwa inspektorzy stwier-
dzili uchybienia i przygotowali 7 
wniosków pokontrolnych. Jeden 
z wniosków dotyczył przyzna-
wania dodatków dla członkom 
zarządu.

-– Przypomnę, że takie dodatki 
przyznawane są od początku 
istnienia powiatu -mówi Jarosław 
Dudkowiak, Starosta Powiatu 
Głogowskiego. – Przyznawali 
je przede mną starosta Koliński, 
Rusiecki, Urbanowicz-Przysięż-
na, Brok i Rokaszewicz. Dodatki 
otrzymali między innymi Marek 
Rychlik, Adam Orzech i Walde-
mar Hass . 
Starosta odniósł się także do 
zarzutów stawianych przez 
radnych prawicy w sprawie 
braku dostępności do protokołu 
i wniosków pokontrolnych. 
- O kontroli radni dowiedzieli się 
w urzędzie w okresie wakacyj-
nym – mówi Jarosław Dudko-
wiak. – Na stronie RIO zalecenia 
pokontrolne publikowane były 
w październiku 2017 rok. Bez 
problemu można było zapoznać 
się z treścią dokumentu na stronie 
internetowej RIO.
Starosta uważa, że kontrola RIO 
to nic strasznego. Instytucja ta 

jest bowiem po to, aby samorządy 
wspierać, kontrolować, pomagać, 
aby samorządy nie popełniały 
błędów. Starosta zapewnił, że 
podjęte zostaną działania mające 
na celu usunięcie stwierdzonych 
podczas kontroli nieprawidłowo-
ści. W ubiegłym roku skontrolo-
wano także gminy Powiatu Gło-
gowskiego. Inspektorzy RIO po 
zakończeniu kontroli przygoto-
wali wszystkim kontrolowanym 

urzędom zalecenia pokontrolne. 
I tak: Gmina Wiejska Głogów - 16 
wniosków pokontrolnych, Gmina 
Miejska Głogów –10 wniosków 
pokontrolnych, Gmina Żuko-
wice – 22 wnioski pokontrolne, 
Gmina Jerzmanowa 11 wniosków 
pokontrolnych, Gmina Pęcław 9 
wniosków pokontrolnych. Sta-
rostwo Powiatowe Głogów – 7 
wniosków pokontrolnych. 

  (red)

19 lutego rozpocznie się 
w Powiecie Głogowskim 
kwalifi kacja wojskowa. 
Bez uzasadnionego 
powodu lepiej nie 
unikać stawienia 
się przed komisją 
lekarską i wojskową.

Za kilka tygodni rozpocznie się 
kwalifikacja wojskowa w Powie-
cie Głogowskim. Kilkadziesiąt 
osób , kobiety i mężczyźni, sta-
nie przed komisjami lekarską 
i wojskową. Komisja lekarska 
określi fizyczną i psychiczną 
zdolności do odbycia służby 
wojskowej. Natomiast na komi-
sji wojskowej wydane zostaną 
wojskowe dokumenty osobiste 
- książeczka wojskowa. W tym 
roku do poboru staną mężczyźni 
urodzeni w latach 1994-1998, 
którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej oraz osoby 
urodzone w latach 1997 – 1998, 
które: podczas poprzedniej kwa-
lifikacji otrzymały kategorię B. 
Staną także kobiety urodzone 
w latach 1994-1999, posiada-
jące kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w ce-
lu uzyskania tych kwalifikacji 
a także osoby, które ukończyły 18 

rok życia i zgłosiły się ochotniczo 
do pełnienia służby wojskowej. 
Każdy przewidziany do kwalifi-
kacji otrzyma imienne wezwanie 
na stawienie się przed komisjami. 
Jednak brak wezwania nie zwal-
nia z obowiązku stawienia się na 
kwalifikacji. 
- Nieotrzymanie wezwania 
imiennego nie zwalnia osób do 
tego zobowiązanych z konieczno-
ści stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej, ponieważ o miejscu 
i terminie jej przeprowadzania na 
danym terenie informują także 
rozplakatowane obwieszczenia 

– mówi ppłk Piotr Mielniczuk 
Komendant WKU w Głogowie. 
Bywają jednak różne zdarzenia 
losowe, które mogą uniemożliwić 
stawienie się na kwalifikację 
w wyznaczonym terminie. We-
zwany w celu uniknięcia kon-
sekwencji prawnych powinien 
powiadomić wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, właściwe-
go ze względu na miejsce pobytu 
stałego lub pobytu czasowego 
o powodach uniemożliwiających 
stawienie się przed komisjami 
w wyznaczonym terminie. 
- W razie nieusprawiedliwionego 

niezgłoszenia się do kwalifikacji 
wojskowej, wójt lub burmistrz 
czy prezydent miasta mają 
obowiązek nałożyć na wezwa-
nego grzywnę albo zarządzić 
przymusowe doprowadzenie 
na kwalifikację wojskową 
przez policję – mówi ppłk Piotr 
Mielniczuk Komendant WKU 
w Głogowie.
W powiecie głogowskim kwa-
lifikacja wojskowa zostanie 
przeprowadzona w dniach 19.02 
- 13.03.2018 roku w Szpitalu 
Powiatowym w Głogowie ul. 
Kościuszki 15.

Zbliża się kwalifi kacja wojskowa

Do woja marsz do woja...

Zastrzeżenia radnych do starosty

Dodatki dla zarządu na cenzurowanym

Przedsiębiorco, załóż Profi l Zaufany

Łatwiejsze
rozliczanie VAT

Powiat inwestuje w gminach

Remonty dróg
i poboczy
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Baran 

Najbliższe dni powinieneś przede 

wszystkim poświęcić sprawom 

fi nansowym. Decyzje odnośnie 

do nowych kontraktów będą 

udane i przyniosą wymierne 

korzyści. Nie zwlekaj również 

z dokonaniem planowanych za-

kupów. W uczuciach przygotuj 

się na zmiany, niestety, nie do 

końca korzystne.

Byk
Układ planet zapowiada energicz-

ny tydzień pełen emocji, których 

dostarczą nie tylko sukcesy za-

wodowe, ale przede wszystkim 

zmiany w sferze uczuć. Możesz 

więc spodziewać się, że otoczenie 

nie będzie szczędziło Ci wyrazów 

podziwu i... zazdrości. Ktoś z bli-

skich Ci osób bardzo potrzebuje 

rady i pomocy.

Bliźnięta
W tym tygodniu śmiało podejmuj 

odważne decyzje, gdyż Merkury 

gwarantuje Ci sukcesy w inte-

resach. Również w sprawach 

uczuć nie będziesz mieć raczej 

powodów do narzekań, ale na 

wielkie uniesienia też nie licz. 

Gwiazdy odradzają zmiany w tej 

dziedzinie, choć nadarzy się ku 

temu okazja.

Rak
Czekają Cię zmiany w sprawach 

zawodowych. Masz spore szansę 

na odniesienie sukcesu, a w kon-

sekwencji może na awans? A już 

na pewno na poprawę sytuacji 

fi nansowej. W stosunku do no-

wych znajomych bądź mniej ufny, 

zwłaszcza gdy w grę wchodzą 

pieniądze. Ostrożnie w sprawach 

uczuć.

Lew
Planety Ci sprzyjają, możesz 

więc wreszcie przystąpić do 

realizacji ambitnych planów 

i nowych pomysłów. Niestety, 

nie oczekuj poprawy sytuacji 

fi nansowej. Nagrodą będzie 

raczej podziw otoczenia niż 

podwyżka. Pod koniec tygodnia 

spodziewaj się zaproszenia na 

miłe spotkanie.

Panna
Rozpoczyna się bardzo ożywiony 

i twórczy okres w Twoim życiu. 

Merkury pomoże Ci wykorzystać 

wrodzoną inteligencję i zdobytą 

wiedzę, by ustabilizować pozycję 

zawodową i poprawić sytuację 

materialną. Uważaj jednak, by 

Twoja bezinteresowność nie zo-

stała wykorzystana. Nie pozwól 

ponieść się emocjom.

Waga
W sprawach fi nansowych możesz 

liczyć na korzystne zmiany. Po-

jawią się możliwości uzyskania 

dodatkowych dochodów i wkrótce 

stan Twojego konta znacznie się 

poprawi. Również w sprawach 

sercowych czeka Cię wspaniały 

okres. Rodzące się dopiero uczu-

cie, należy potraktować bardzo 

poważnie.

Skorpion
W tym tygodniu czeka Cię sporo 

pracy i nowych obowiązków. Pora 

więc zejść na ziemię i zająć się 

poważnymi sprawami, W trudnych 

sytuacjach, które niewątpliwie się 

pojawią, możesz liczyć na pomoc 

i wsparcie kogoś spod znaku Ra-

ka. W miłości zbyt idealizujesz 

kochaną osobę, odrobina krytyki 

na pewno nie zaszkodzi.

Strzelec
Bądź czujny, szczególnie w spra-

wach zawodowych. Walcz o swoje 

prawa i szukaj sojuszników wśród 

przyjaciół. Gwiazdy zapowiadają 

kłopoty fi nansowe, więc już teraz 

warto zacząć oszczędzać. W uczu-

ciach powinieneś się zastanowić 

nad tym, czy warto kochaną 

osobę narażać na stres związany 

z zazdrością?

Koziorożec
Czeka Cię ważny, ale i trudny 

tydzień. W pracy staniesz wobec 

problemów, wymagających 

natychmiastowej i nieco ryzy-

kownej decyzji. Kieruj się własną 

inteligencją i doświadczeniem, 

a dobrze na tym wyjdziesz. Poja-

wią się również szansę na poprawę 

stanu konta. Mimo braku czasu nie 

zaniedbuj bliskiej Ci osoby.

Wodnik
Układ planet w tym tygodniu nie 

jest zbyt korzystny dla Twojego 

znaku, dlatego staraj się postępo-

wać rozważnie. Unikaj nadmier-

nego angażowania się w sprawy 

zawodowe. Twoja pozycja nie 

ucierpi, jeśli na jakiś czas zwol-

nisz tempo pracy i dasz szansę 

wykazania się innym. W miłości 

spokój i stabilizacja.

Ryby
W pracy bardzo liczą na Ciebie. 

Na Twoją pomysłowość, inte-

ligencję i doświadczenie. No 

i przede wszystkim - na dzia-

łanie. Postaraj się nie zawieść 

zaufania. W domu czeka Cię 

szczera rozmowa, nie unikaj wy-

jaśnienia sobie nieporozumień, 

zanim zaowocują poważniejszym 

konfl iktem.

horoskop

Pasażerowie głogowskiej komuni-
kacji miejskiej za kilka miesięcy 
będą mogli korzystać z bezpłatnego, 
bezprzewodowego dostępu do Inter-
netu. Wi-Fi będzie we wszystkich 
autobusach. 
Gmina Miejska w Głogowie wpro-
wadza różne nowości w miejskiej 

komunikacji. Na ulice naszego miasta 
trafiły już nowoczesne autobusy. Za 
kilka miesięcy funkcjonować w nich 
będzie bezpłatne wi-fi. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom dojeżdża-
jącej do szkół młodzieży urzędnicy 
postanowili udostępnić bezprzewo-
dową technologię, umożliwiającą 

szybkie połączenie z Internetem.
- W czerwcu podróżujący naszymi 
autobusami będą mieli bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi. Trzydzieści pięć 
autobusów, które teraz jeżdżą zostaną 
w ten system wyposażone– mówi 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. 

Wi-Fi w autobusach
Darmowy transfer danych w czasie podróży


