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Niemcy pod naciskiem
Armii Czerwonej
opuszczają Głogów...
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Po ostatnich zatrzymaniach okazuje się, 
przestępczość narkotykowa nie jest już 
domeną młodych ludzi, często samych, 

uzależnionych od środków odurzających i psycho-
tropowych. Coraz częściej chęć „łatwego zysku”, 
bez względu na społeczne skutki, kusi również 
osoby w poważnym wieku. Dwoje mieszkańców 
skusiło się na łatwy łup. Dzięki głogowskiej policji 
zostali już zatrzymani. 
- Funkcjonariusze ujawnili 456 porcji suszu ma-
rihuany, woreczki strunowe i wagi elektroniczne. 
Podejrzani nie tylko posiadali narkotyki, ale również 
je sprzedawali. Obydwoje usłyszeli zarzuty posia-
dania narkotyków oraz odpłatnego udzielania ich 
innym osobom – mówi podinsp. Bogdan Kaleta 
oficer prasowy KPP w Głogowie. 
Zatrzymani, usłyszeli zarzuty udzielania narko-
tyków innym osobom za kwotę 14 400 złotych 
oraz ich posiadania. Prokurator zastosował wobec 
podejrzanych policyjny dozór oraz poręczenie 
majątkowe w wysokości 3000 złotych. Grozi im 
kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

Przed wyjazdem do 
sklepu po papierosy 
wypiła alkohol. Parkując 
auto uszkodziła inne. 
Miała 2,68 promila 
alkoholu w organizmie.

Wciąż nie brakuje osób, które 
wsiadają za kierownicę po wy-
piciu alkoholu. Policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali 35 – letnią 
głogowiankę, która kierowała 
samochodem w stanie nietrzeź-
wym. Kobieta uszkodziła inny 
pojazd na parkingu. W momencie 

zatrzymania miała 2,68 promila 
alkoholu w organizmie.
- 35 – latka tłumaczyła, że wybrała 
się do sklepu po papierosy. Nie 
zaprzeczała, że miała pełną świa-
domość tego co robi, wsiadając za 
kierownicę auta. Przyznała, że 
piła alkohol przed wyjazdem – 
mówi podinsp. Bogdan Kaleta 
oficer prasowy KPP w Głogowie. 
- Policjanci zatrzymali prawo 
jazdy kierującej citroenem. Za 
kierowanie w stanie nietrzeź-
wym grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2 oraz utrata 

prawa jazdy. Niezależnie od 
orzeczonej kary, sąd obligato-
ryjnie orzeka w takich przy-

padkach świadczenie pieniężne 
w wysokości nie mniejszej niż 5 
tys. złotych.

Dwadzieścia tysięcy 
złotych brat przekazał 
siostrze za zrzeczenie 
się praw do udziału 
w mieszkaniu po 
rodzicach. Niestety 
w kopercie były 
pieniądze wydrukowana 
na domowej kopiarce. 

34 – letnia mieszkanka Głogowa 
otrzymała od brata 20 000 złotych 
. Miała to być rekompensatą za 
zrzeczenie się praw do udziału 
w mieszkaniu po rodzicach. 35 
– latek przed wizytą u notariusza 
okazał swojej siostrze umówio-
ną kwotę, którą przygotował 
w prawdziwych banknotach. 
Oboje u notariusza podpisali  

stosowne dokumenty. Po ich 
podpisaniu, siostra otrzymała 
kopertę z obiecanymi pieniędzmi. 
Jej zaskoczenie było ogromne, 
bowiem w środku znajdowały się 
tylko wydrukowane jednostronnie 
odbitki banknotów.
- Kobieta zawiadomiła 
o oszustwie policję i 35 – latek 
został zatrzymany – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta oficer 
prasowy KPP w Głogowie. 
Policjanci w jego mieszkaniu 
odnaleźli min. kartki papieru 
z wydrukami, które uznał za 
nieudane. Mężczyzna usłyszał 
zarzut dokonania oszustwa. Grozi 
za to kara pozbawienia wolności 
nawet do lat 8.

  (red)

26 – latek za uchylanie 
się od uiszczenie 
grzywien miał trafi ć 
do aresztu na 44 dni. 
Policjant zatrzymał 
poszukiwanego 
i przekazał go 
patrolowi.

Wtedy okazało się, że mężczy-
zna nie zgłosił się do odbycia 
kary 2 lat pozbawienia wolno-
ści. Termin upłynął klika dni 
wcześniej.
Głogowski policjant sierż. szt. 
Remigiusz Szumilas z Wy-
działu Prewencji, był już po 
służbie. W trakcie zakupów za-
uważył mężczyznę, o którym 

wiedział, że jest poszukiwany, 
za uchylanie się od uiszczenie 
grzywien. 26 – latek miał trafić 
do aresztu na 44 dni. Policjant 
zatrzymał poszukiwanego 
i przekazał go patrolowi. 
- Poszukiwany nie uiścił 
grzywien jakie zostały mu 
wymierzone przez sąd, za po-
pełnione wykroczenia. Łącznie 
była to kwota 1049 złotych. 
Policjant podjął interwencję. 
Skontaktował się z oficerem 
dyżurnym i poprosił o wspar-
cie. Zatrzymał poszukiwanego 
i przekazał go przybyłym funk-
cjonariuszom – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. 
Dla 26 – latka sprawa nie 
skończyła się po zapłaceniu 
grzywny. Policjanci ustalili, 
że kilka dni wcześniej, miał 
zgłosić się do zakładu kar-
nego aby tam odbyć karę 2 
lat pozbawienia wolności za 
przestępstwa narkotykowe. 
Mężczyzna trafił do więzienia.

Z chodzeniem pewnie miała problem więc ...pojechała

Wyskoczyła po fajeczki

Zapłacił za rodzinny majątek zapłacił fałszywkami

Poszukiwany
za niezapłacone mandaty

Próbował oszukać siostrę 

Sześćdziesięciolatkowie aresztowani

Rodzinny interes narkotykowy
Starsi mieszkańcy naszego miasta postanowili dorobić do emerytury krzywdząc dzieci, młodzież i dorosłych. 
Kobieta i mężczyzna po sześćdziesiątce założyli narkotykowy rodzinny biznes i czerpali z tego zyski. 
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Badania 
profi laktyczne 
dla mieszkańców 
powiatu. 
Kolonoskopia dla 
kobiet i mężczyzn 
od 25 roku życia.   

Miedziowe Centrum 
Zdrowia przygotowało 
programy profilaktyczne 
dla pacjentów z terenu sub-
regionu legnicko-głogow-
skiego - bezpłatne badania 
kolonoskopowe adresowane 
do kobiet i mężczyzn czyn-
nych zawodowo w wieku 
od 55 do 64 roku życia oraz 
bezpłatne badania kolono-
skopowe dla osób w wieku 
40 – 65 lat, które miały 
w rodzinie przynajmniej 
jednego krewnego z rakiem 
jelita grubego, a także dla 
osób w wieku 25 – 65 lat 
pochodzących z rodziny 
HNPCC lub FAB.

Pod patronatem Starosty 
Głogowskiego i Prezydenta 
Miasta Głogowa w ekonomiku 
rozegrano kolejną edycję 
konkursu papieskiego pod hasłem 
„Idźmy naprzód z nadzieją”. 

Na najwyższym podium stanęli: Szymon 
Dąbski i Kinga Lewicka ze Szkoły Podsta-
wowa nr 11oraz Joanna Jaworska z Liceum 
Ogólnokształcące nr 1. 
Po zaniechaniu organizacji Metropolital-
nego Konkursu Papieskiego przez diecezje 
metropolii szczecińskiej, Zespół Szkół Eko-
nomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie 
wrócił ponownie do sprawdzonej formuły 
konkursu o patronie szkoły. W tym roku 
konkurs prowadzony był pod hasłem „Idźmy 
naprzód z nadzieją”.
- Kontynuujemy edycję plastyczną, literacką 
dla młodzieży szkolnej i testową, ta ostatnia 
dla szkół podstawowych i klas gimnazjal-
nych – mówi Wojciech Janisio Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Konkurs od pierwszej edycji objęty został 
patronatem Starosty Głogowskiego i Prezy-
denta Miasta Głogowa. Nagrody ufundowali 
także: księgarnia Feniks oraz Głogowskie 
Stowarzyszenie Literackie, poczęstunek 
zapewnili Społem PSS w Głogowie oraz 
Restauracja Fortepiano. 
Wyniki tegorocznej edycji konkursu 

papieskiego pod hasłem „Idźmy naprzód 
z nadzieją”.
Edycja testowa: I miejsce zajął Szymon 
Dąbski – Szkoła Podstawowa nr 11 im. 
Polskich Olimpijczyków w Głogowie. II 
miejsce – Natalia Dulat – Szkoła Podstawowa 
nr 7 w Głogowie. III miejsce – Krystian 
Pierzchalski – Szkoła Podstawowa nr 6 im. 
Tadeusza Kościuszki w Głogowie.
Edycja literacka: I miejsce – Kinga Lewicka 
– Szkoła Podstawowa nr 11 im. Polskich 
Olimpijczyków w Głogowie. II miejsce – Na-
talia Linka – Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Głogowie. III miejsce 
– Natalia Król – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Głogowie.
Edycja plastyczna: I miejsce-  Joanna Ja-
worska – Liceum Ogólnokształcące nr 1 
w Głogowie. II miejsce – Kacper Poczyszcz 
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Głogowie. III miejsce – 
Aleksandra Grzybek – Szkoła Podstawowa nr 
8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana  
z Głogowa  w Głogowie. Jury przyznało 
wyróżnienie. Otrzymała je Maja Fisz ze 
Szkoły Podstawowej i Liceum Aslan.

Kolonoskopia dla kobiet
i mężczyzn 

Bezpłatne
badania
w MCZ 

Idźmy naprzód z nadzieją

Konkurs o patronie ekonomika 
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Wielu specjalistów od żywienia 
przekonuje, że dostępne na 
rynku szklarniowe nowalijki 

nie posiadają wszystkich wartości 
odżywczych jak warzywa w porze ich 
naturalnej wegetacji. 
- Jeśli polski marzec nie jest porą we-
getacji warzyw takich jak pomidory, 
rzodkiewka czy sałata i szczypiorek, to 
warzywa szklarniowe, czy sprowadzane 
z zagranicy, mogą być dużo uboższe 
w minerały i witaminy. Czy zatem nie 
powinniśmy ich spożywać? Wówczas 
nasze jedzenie będzie mniej smaczne, 
wyczerpią się nam pomysły czym mo-
glibyśmy urozmaicić np. nasze kanapki. 
W  okresie zimowo/wiosennym w zamian 
powinniśmy sięgnąć po kiszonki. Jest to 
trudny czas dla naszego organizmu. Czę-
sto mamy złe samopoczucie, zaczynamy 
mieć problemy z doborem smakujących 
nam  produktów. Tęsknimy za  różnymi 
smakami, które rozpieszczały nas latem 
czy wiosną. Otóż produkty fermento-
wane będą naprawdę bardzo dobrym 
wyborem  Myślę tu o kapuście kiszonej 
czy ogórkach. To są przetwory, które 
dobrze znamy. Mało kto wie, że równie 
dobrze można kisić kalafi or, paprykę,  
pomidory czy cukinię. Kisić można też 
jabłko, gruszki czy śliwki.  
Kiszonki to bardzo cenne źródło cennych 
minerałów i witamin. Przede wszystkim 
są bogate w witaminę C, czyli kwas 

askorbinowy. To jedna z najważniejszych 
witamin zapobiegających przeziębie-
niom. Zamiast wody z cytryną i łyżka 
miodu możemy zadbać o to, byśmy mieli 
kiszone produkty w naszym codziennym 
menu. Zawarta w nich witamina C  po-
prawi  naszą odporność. Zwiększy też 
przyswajalność żelaza przez organizm, 
o czym często zapominamy. Tak częsty 
dzisiaj problem niedokrwistości,  jest 
często spowodowany właśnie jej bar-
kiem. Witamina C jest konieczna, by 
żelazo dobrze się przyswajało. 
Trzeba pamiętać, że powinniśmy wy-
bierać produkty kiszone, czyli poddane 
fermentacji odpowiednich bakterii, a nie 
kwaszone. To bardzo ważna informacja 
dla konsumentów, by rozróżniali różni-
cę. Kwaszonki są nośnikami mikrofl ory 
probiotycznej.  O probiotykach i scho-
rzeniach spowodowanych ich brakiem 
mówi się teraz bardzo dużo. Właściwa 
fl ora bakteryjna  jelita  grubego  jest 
podstawą naszego zdrowia . Jeżeli jelito 
jest zdrowe , to cały  organizm jest 
zdrowy – tłumaczy Alicja Sokołowska, 
inżynier, specjalista  ds. żywienia MCZ 
S.A. w Lubinie.
Nie pozostaje nam nic innego, jak udać 
się do sklepu z warzywami i nabyć 
kiszoną kapustę czy ogórki. Zbliża się 
przesilenie wiosenne, pomóżmy więc 
swojemu ciału w zdrowiu  przywitać  
wiosnę .

Czosnek, kiszonki, imbir i kardamon, czyli jak się rozgrzać

Zamiast sztucznych warzyw
kiszona kapusta i ogórki

Okres wzmożonej zachorowalności   na przeziębienia i grypę wciąż trwa. Specjaliści radzą 
dostosować dietę do panujących warunków pogodowych i uzupełnić ją o produkty, które rozgrzeją   
i  wzmocnią nasz organizm. Nieliczni wiedzą, że wszelkiego rodzaju kiszonki pozytywnie wpływają 
na odporność organizmu. A zatem....kapusta i ogórki kiszone to całkiem dobre panacea w walce 
z wirusami i bakteriami. 

r e k l a m a

Bliższe informacje otrzymasz:

• na stronie internetowej www.mcz.pl

• w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastroenterologicznego 
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. tel. 76 / 84 60 321

• w Pracowniach Endoskopowych w Przychodniach MCZ S.A. 
  * w Legnicy ul. Okrzei 14A tel. 76 / 74 39 540; 
  * w Głogowie ul. Sportowa 1B tel. 76 / 72 76 740

• w Centralnej Rejestracji tel. 76 / 84 60 382

• w ulotkach informacyjnych 

Bliższe informacje otrzymasz:

•

•
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. 

•
  
  

•

•

  MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. 
w Lubinie

W ramach badania pacjent ma zagwarantowane:
• bezpłatnie środek do oczyszczenia jelita
• znieczulenie
• transport zbiorowy zorganizowany z miejscowości o utrudnionym 
 dojeździe do ośrodków wykonywania badań

Z A P R A S Z A  N A

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE 
ADRESOWANE DO OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO 

W WIEKU OD 55 DO 64 ROKU ŻYCIA

Nie czekaj, zbadaj się póki nie jest za późno.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020”

Kolonoskopia 
jest najskuteczniejszą metodą 

w rozpoznaniu raka jelita grubego.
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W sali widowiskowej MOK 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Tańca wystąpią dzieci, 
młodzież i gwiazda wieczoru. 
Wstęp: dowolny datek do puszki 
wolontariuszy „Jagodzianek”.
20 kwietnia o godz. 17 w sali wi-
dowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury wystąpią dzieci i mło-
dzież z sekcji tanecznych MOK 
i MCK Mayday. Samar wystąpi 
w tańcu współczesnym, Fantom 

– zaprezentuje się w tańcu towa-
rzyskim. Wystąpią także dzieci 
z zespołu Zumbatomic a także 
dzieci z Klubu Tańca Towarzy-
skiego Anima Danza. Gwiazdą 
wieczoru będą Agata Kocińska 
i Mateusz Śmikiel. 
Wstępem na magiczny wieczór 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Tańca jest dowolny datek do pusz-
ki wolontariuszy „Jagodzianek”.

 Zdjęcie: MOK

Radni lewicy 
i bezpartyjni są 
niezadowoleni z działań 
prowadzonych przez 
Przewodniczącego Rady 
Miasta Głogowa. Po 
zebraniu odpowiedniej 
liczby podpisów 
złożą wniosek o jego 
odwołanie. 

Radni lewicy i bezpartyjni straci-
li zaufanie do Przewodniczącego 
Rady Miasta Głogowa Andrzeja 
Kolińskiego. Na najbliższej sesji 
złożony zostanie wniosek o jego 
odwołanie. Radni podają kilka 
powodów swojej decyzji. Jednym 
z nich jest sposób prowadzenia 
sesji 26 marca, na której miała 
być procedowana uchwała doty-
cząca podziału miasta na okręgi 
wyborcze. Uchwała nie trafiła 
pod obrady radnych, ponieważ 
została wykreślona z porządku 
obrad. Za wykreśleniem głoso-
wało 11 radnych.
- Wykreślić z porządku obrad 
projekt uchwały można byłoby 
gdyby zagłosowało za tym 12 
radnych – mówi Zbigniew Sien-
kiewicz, Radny Rady Miasta 

Głogowa. – Przewodniczący 
uznał, że wystarczy 11 głosów 
by uchwała została wykreślona, 
czym naruszył prawo. Przewod-
niczący zamknął poniedziałkową 
sesję zwykłą i tym samym unie-
możliwił procedowanie uchwały 
o okręgach wyborczych na innej 
sesji. Mógł przecież, jak to już 
wcześniej było praktykowane, 
przerwać obrady i drugą część 
otworzyć w środę 28 marca.  

Nie zrobił tego złamał przepisy 
prawa. Zwołanie zwykłej sesji 
na 28 marca jest niezgodne 
z prawem.  Można było to 
uczynić, na wniosek prezydenta 
ponieważ do prezydenta należy 
ta kompetencja. Straciliśmy za-
ufanie do Andrzeja Kolińskiego. 
Obawiamy się, że nadal i coraz 
częściej może dochodzić do 
łamania prawa , na co pozwolić 
nie możemy. Na najbliższej sesji 

złożymy wniosek o odwołanie 
z funkcji przewodniczącego Rady 
Miasta Andrzeja Kolińskiego. 
Nie godzimy się na łamanie 
prawa przez przewodniczącego 
i wprowadzanie sprzecznych 
z prawem standardów w pracy 
rady. 
Radni lewicy liczą na to, iż 
pod wnioskiem o odwołanie 
przewodniczącego podpisze się 
odpowiednia liczba radnych. 
Zgodnie z wymogami wniosek 
może złożyć minimum sześciu 
radnych. 
Andrzej Koliński Przewodniczą-
cy Rady Miasta Głogowa nie zna 
zarzutów radnych lewicy i bez-
partyjnych. Uważa, że w dobie 
demokracji jest taka możliwość, 
aby radni złożyli wniosek dot. 
odwołania przewodniczącego 
rady. 
- Z wnioskiem o odwołanie radni 
mogą wystąpić. Do skutecznego 
złożenia wniosku ustawodawca 
wymaga, aby stanowili oni co 
najmniej jedną czwartą składu 
rady - mówi Andrzej Koliński 
Przewodniczący Rady Miasta. -  
Zarzuty znam tylko z przekazów 
medialnych. 

Lewica i bezpartyjni krytykują przewodniczącego rady

Odwołanie na najbliższej sesji Magiczny
wieczór w MOK 

Gwiazdy na Wieczorze tańca 
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Nastąpiło wreszcie otwarcie granicznego szlaku wodnego na Odrze. 
W kwietniu do Głogowa przybiły już „MS Princess” pod banderą 
holenderską i „MS Sans Souci”, a także „MS Coral Excellenc”. 

Do 20 maja MOK czeka na zgło-
szenia do udziału w kolejnej edycji 
ogólnopolskiego konkursu dla 
młodych wokalistów w Głogowie. 
Gośćmi specjalnymi będą Marta 
Podulka i Karolina Szczurowska.
XIII edycji ogólnopolskiego kon-
kursu dla młodych wokalistów 
w Głogowie, po raz pierwszy 
będzie miała formułę festiwalo-
wą. XIII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej odbędzie 
się od 13 do 14 czerwca br. Patronat 

nad festiwalem objął Prezydent 
Miasta Głogowa Rafael Roka-
szewicz. 
Konkurs odbędzie się w trzech 
etapach: I ETAP - zgłoszenia 
w formie filmików z Waszymi 
wykonaniami piosenki kon-
kursowej zweryfikują jurorzy, 
przyjmowanie zgłoszeń do dnia 
20.05.2018r.
II ETAP - zakwalifikowani do 
tego etapu wokaliści zaprezentują 
się na żywo podczas przesłuchań 

konkursowych w dniach 13-
14.06.2018r
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Głogowie oraz wezmą udział 
w spotkaniu panelowym z Martą 
Podulką oraz Karoliną Szczu-
rowską.
III ETAP - Koncert Laureatów 
14.06.2018, godz. 17.00 sala wi-
dowiskowa MOK
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 
20.05.2018r.

 Zdjęcie: MOK

W okresie świątecznym policjanci 
prowadzili działania „Bezpieczny 
Weekend – Wielkanoc 2018”. 
W tym czasie nie doszło do żadnego 
wypadku drogowego. Odnotowano 
tylko niegroźne kolizje.

W czasie świąt policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych 
kierowców oraz przeprowadzili łącznie 131 różnego 
rodzaju interwencji.
Policyjne działania „Bezpieczny Weekend” rozpoczęły 
się już 30 kwietnia w związku ze wzmożonym ruchem 
na drogach spowodowanym falą wyjazdów świątecz-
nych. Akcję zakończono w poniedziałek o godzinie 

22. W trakcie działań policjanci zwracali szczególną 
uwagę na stan trzeźwości kierowców, respektowanie 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie stosowanie 
się do obowiązujących ograniczeń prędkości. 
- Niestety nie wszyscy kierowcy wykazali się 
należytą wyobraźnia i zatrzymano 3 kierujących, 
którzy prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości – 
mówi podinsp. Bogdan Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie. - W okresie świątecznym doszło do 8 
zdarzeń drogowych. 
Szczęśliwie na terenie powiatu głogowskiego były 
to tylko i wyłącznie niegroźne kolizje drogowe, 
powodujące starty materialne ale nie skutkujące 
obrażeniami ich uczestników.

Ruszy remont drogi 
prowadzącej do Zespołu 
Szkół Samochodowych 
i Budowlanych. Dojazd do 
garaży zostanie oznakowany. 

Od poniedziałku, przez miesiąc na 
drodze prowadzącej do Zespołu Szkół 
Samochodowych i Budowlanych 
przeprowadzany będzie remont 
nawierzchni. Osoby korzystające 
z garaży przy tej drodze nie muszą się 
obawiać, na pewno dojadą autem do 
garaży. Dojazd zostanie odpowiednio 
oznakowany. 

Cztery parkingi powstaną 
na osiedlach Śródmieście, 
Chrobry oraz Kopernik 
A i C, a dokładniej 
przy ulicach: Matejki, 
Morcinka, Andromedy 
i Orbitalnej. Ten przy ul. 
Andromedy będzie miał 
34 miejsca postojowe, 
pozostałe po 60 miejsc.

W ostatnich latach Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Nadodrze między 
innymi we współpracy z Gminą 
Miejską Głogów, zwiększała 
liczbę miejsc postojowych na 
głogowskich osiedlach. Wpły-
nęły ona na poprawę warunków 
parkowania i poruszania się na 
osiedlach. To jednak ciągle kropla 
w morzu potrzeb. Wciąż trwają 
prace nad wygospodarowaniem 
kolejnych terenów pod parkingi. 
Wszystko musi jednak odbywać 
się z zachowaniem umiaru, by 

z osiedli nie zrobić betonowych 
pustyni, bez skrawka zieleni. 
- Cały czas przy współudziale 
mieszkańców, podczas Zebrań 
Wyodrębnionych Nieruchomo-
ści, posiedzeń Rad Osiedli czy 
Rady Nadzorczej, kolejne tereny 
przeznaczane są na parkingi – 
mówi Mateusz Kowalski z SM 
Nadodrze. -  Wszystko po to, by 
ułatwić życie kierowcom i pie-
szym. Bez nowych parkingów 
samochody będą pozostawiane 
na trawnikach, chodnikach, bo-
iskach, placach zabaw. Będą więc 
niszczyć to, na utrzymanie czego 
spółdzielnia, czyli wszyscy miesz-
kańcy, wydaje niemałe pieniądze. 
Do 2017 roku SM Nadodrze 
oddała do użytku dwa parkingi 
na prawie 160 miejsc. Ogrodzo-
ne, oświetlone i monitorowane 
place z miejscami postojowymi 
powstały przy ulicach Oriona 
i Gwiaździstej. Cieszą się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców, 
na co wskazuje pełne obłożenie. 
W planach są jeszcze cztery 
parkingi, które powstaną na 
osiedlach Śródmieście, Chrobry 
oraz Kopernik A i C, a dokładniej 
przy ulicach: Matejki, Morcinka, 
Andromedy i Orbitalnej. Ten przy 
ul. Andromedy będzie miał 34 
miejsca postojowe, pozostałe 
po 60 miejsc. Pierwszeństwo 
wynajęcia miejsca na tych par-
kingach będą mieli członkowie 
spółdzielni. Opłaty za miejsca 
postojowe w pierwszej kolejno-
ści będą przeznaczone na zwrot 
kosztów wybudowania parkingów, 
a po kilku latach będą przynosić 
korzyść wszystkim członkom. 
- Zysk spółdzielni z tych opłat 
będzie zmniejszał wydatki miesz-
kańców ponoszone chociażby na 
eksploatację – wyjaśnia Mateusz 
Kowalski.

  (red)

W marinie rozpoczyna
 się sezon

Festiwal piosenki obcojęzycznej w MOK

Organizatorzy czekają na zgłoszenia

Zyski pomniejszą wydatki mieszkańców osiedli

Nowe płatne miejsce parkingowe

Dojazd do garażu tylko
oznaczoną trasą 

Spokojne świąteczne powroty do domu

Bezpieczny Weekend – Wielkanoc 2018



www.glogowextra.pl  •  11 kwietnia 2018 r.     7aktualności

Gmina Wiejska w Głogowie 
zainwestowała w remonty 
i doposażenie wiejskich 
świetlic. Wyposażono je 
w nowe meble i sprzęt.  
Podniesiono standard. 

Grodziec Mały, Zabornia, Krze-
kotów to tylko niektóre miejsco-
wości leżące w Gminie Wiejskiej 
Głogów, które doczekały się 
remontów wiejskich świetlic. 
Przeprowadzono między innymi 
malowanie ścian, cyklinowanie 
podłóg, wymieniono sanitariaty, 
zmieniono wystrój, doposażono 
w meble i sprzęt agd.  Gmina więk-

szość prac wykonała we własnym 
zakresie, wykonali je pracownicy 
referatu komunalnego.
- Świetlice od wielu lat nie były 
remontowane – mówi Joanna 
Gniewosz Wójt Gminy Wiejskiej 
Głogów. – Jednak, aby było można 
w świetlicach organizować  różne-
go rodzaju imprezy, wynajmować 
na wesela czy komunie to muszą 
spełniać odpowiednie standardy.
Remont podniósł standardy. 
Świetlice, które doczekały się 
gruntownych zmian nie stoją 
puste. Sale zarezerwowane są 
z wyprzedzeniem dwuletnim na 
imprezy rodzinne.

Gmina inwestuje w wiejskie świetlice. Są 
komunie, wesela i inne imprezy.

Nie tylko zebrania...W 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości oraz dla 
upamiętnienia przejazdu 
w kwietniu 1919 roku przez 
Głogów pierwszego transportu 
Armii Polskiej gen. Józefa 
Hallera, na głogowskim dworcu 
kolejowym, zostanie odsłonięta 
okolicznościowa tablica. 

W nocy 20 kwietnia 1919 roku wjechał 
na dworzec kolejowy w Głogowie pierw-
szy transport Armii Polskiej we Francji. 
W jednym z wagonów znajdował się jej 
dowódca, gen. Józef Haller. Nazywana od 
koloru mundurów „Błękitną Armią” formacja 
przejeżdżała przez Głogów do końca czerwca 
1919 roku. 
Plan wydarzeń 20 kwietnia 2018 roku:
- godz. 9:00 - seans filmowy „Błękitna Armia 

1917-1919”. Sala kinowa w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Głogowie.
- godz. 12:00 - odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej na głogowskim dworcu kolejowym 
(jej projekt obok).
- godz. 16:00 - wykład „Fenomen Armii 
Gen. Hallera” dr. Rafała Sierchuły (IPN 
Poznań). Sala konferencyjna w Muzeum 
Archeologiczno Historycznym w Głogowie.
- od 20 kwietnia do 6 maja 2018 roku - wysta-
wa plenerowa „Armia Błękitna. W walkach 
o niepodległość Polski 1917-1920”. Sukien-
nice na głogowskim Rynku.
Organizatorami wydarzenia jest Fundacja im. 
Bolesława Chrobrego ze Szczecina, wspoma-
gana przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej 
i Muzeum Archeologiczno Historycznym 
w Głogowie. Impreza odbywać się będzie pod 
patronatem projektu „Niepodległa”. 

  (red)

Od 11 kwietnia ruszy 
rejestracja do Poradni 
Endokrynologicznej. 
Programem 
fi nansowanym przez 
Gminę Miejską 
Głogów i Fundację 
KGHM Polska Miedź 
objęci są pełnoletni 
mieszkańcy miasta.

Do grudnia 2018 roku realizowa-
ny będzie program „Profilaktyka 
Chorób Tarczycy- Poradnia 
Endokrynologiczna  na terenie 
Gminy Miejskiej Głogów”. 
Program skierowany jest do peł-
noletnich mieszkańców miasta 
Głogowa. Świadczenia w ramach 
programu, realizowane będą 
w Poradni Endokrynologicznej 
przez lekarza Marka Jurczyka, 

specjalistę endokrynologa. Każ-
dy pacjent w ramach  wizyty 
będzie miał wykonane: badanie 
laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz 
z analizą wyników, badanie USG 
tarczycy  i jego ocenę, konsultację 
specjalistyczną przez lekarza 
endokrynologa oraz wydanie 
zaleceń do dalszego postępo-
wania w przypadku wykrycia 
podejrzanych zmian.
Rejestracja pacjentów do 
programu odbywać się będzie 
osobiście przez Pacjenta w trybie 
„bez skierowania” w Centralnej 
Rejestracji - w holu szpitala, 
w terminach: pierwszy termin 
rejestracji  od 11 kwietnia 2018  
roku . W tym terminie rejestra-
cja obejmie 114 osób na wizyty 
w miesiącach kwiecień i maj. 
Kolejny termin rejestracji od 23 

maja 2018 roku - 134 miejsca na 
wizyty w miesiącach czerwiec 
i lipiec. Rejestracja na wizyty 
w miesiącach kolejnych, 252 
miejsca, zostanie ogłoszona we 
wrześniu.  Pierwsze konsultacje 
specjalistyczne odbędą się 17 
kwietnia 2018.
Kolejny Program skierowany jest 
do osób, które nie uczestniczyły 

w poprzedniej edycji w roku 2017, 
z wyjątkiem osób, u których zo-
stały wykryte zmiany (guzki, 
torbiele) przy poprzedniej wizycie 
profilaktycznej.
Program profilaktyczny finanso-
wany jest przez Gminę Miejską 
Głogów oraz Fundacje KGHM 
Polska Miedź.

  (red)

10 kwietnia o godz. 18 mszą 
świętą w kościele pw. Bożego 
Ciała rozpoczeły się obchody 
VIII rocznicy katastrofy 
smoleńskiej. 

O godz. 19.15 na placu ks. Kutza-
na, przy Pomniku Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej i Katastrofy Smoleń-
skiej zorganizowani uroczystości 
patriotyczne. 

Rocznica Katastrofy
Smoleńskiej

Na dworcu odsłonią tablicę hallerczykom!

Rejestracja do poradni endokrynologicznej

Profilaktyka chorób tarczycy

Projekt okolicznościowej tablicy

20 kwietnia - Bolesławiec
21 kwietnia - Jelenia Góra i Wałbrzych
22 kwietnia - Wrocław 
23 kwietnia - Lubin i Głogów

r e k l a m a
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Ogromny kraj, w którym 
żyje ponad 1,3 mld 
obywateli. Tu prawie 

wszystkie miasta mają po kilka-
naście milionów mieszkańców. 
Obecnie notuje się największy 
przyrost ludności, rocznie 
rodzi się ponad 25 mln dzieci. 
Mieszkańców Indii nazywa się 
Hindusami dla odróżnienia od 
Indian Ameryki Środkowej od-
krytej przez Kolumba. Kraj można 
podzielić na część południową 
(bezpieczniejszą i bogatszą) oraz 
północną z Gangesem, paleniem 
zwłok, żebractwem, przestępczo-
ścią i ogromną biedą.
Dominującą religią jest hinduizm, 
podtrzymujący system kastowy 
wynikający z urodzenia, pomimo 
że oficjalnie został on zniesiony 
w 1950 roku. Podział ten szcze-
gólnie widać przy zawieraniu 
małżeństw, które kojarzone są 
w obrębie własnej kasty. Zasadą 
jest, że dziewczyna ponosi koszty 
wesela i wnosi posag do nowego 
związku, stąd aborcje żeńskich 
płodów i nadwyżka młodych 
mężczyzn. 
Indie to dwa różne światy, jeden 
dla mężczyzn, drugi dla kobiet. 
Córki wychowuje się w domu, 
utrzymując w przekonaniu, 

że powinny służyć przyszłym 
mężom. Chłopcy bawią się na 
zewnątrz i uczy się ich, że kobiety 
wymagają nadzoru mężczyzn. 
Nawet w szkole jest szczelna 
izolacja, placówki koedukacyjne 
spotyka się bardzo rzadko. Ko-
biety traktowane są jak obywatele 
drugiej kategorii. Na prowincji 
małe dziewczynki wydaje się za 
mąż i zmusza do ciężkiej pracy. 
Kiedy umiera mąż, wdowa często 
dokonuje samospalenia. Samotne 
kobiety mogą być atrakcyjne dla 
mężczyzn, dlatego wypędza się je 
z wiosek. Wiele skazanych jest na 
bezdomność i żebractwo. Wielkim 
problemem stały się gwałty, nawet 
białe turystki nie mogą czuć się 

bezpiecznie - co 21 minut do-
chodzi do przemocy seksualnej. 
Do niedawna władze milczały, 
a oprawcy czuli się bezkarni. Prze-
łomem stał się brutalny gwałt na 
studentce, do którego doszło trzy 
lata temu w New Delhi. Dziś mówi 
się o tym problemie coraz głośniej. 
Byliśmy bardzo zdziwieni, że 
w autobusach kobiety zajmują 
wyłącznie miejsca w przedniej 
części pojazdu, tłoczą się tam, 
choć dalej jest wiele wolnych 
miejsc. To ze względu na bezpie-
czeństwo. Problem gwałtów do-
tyka również małe dziewczynki, 
które są krzywdzone przez braci, 
ojców i wujków. Do niedawna 
wszystko było zamiatane pod 

dywan, kobiety nie skarżyły się, 
bo nikt ich nie słuchał.
Około 35% ludności jest stale 
niedożywione. W ciągu roku 
spożywa się tu ok. 5,4 kg. mięsa, 
w USA 136, a w Polsce 70 kg. 
Wszędzie spotyka się krowy, 
religia hinduistyczna zakazuje 
ich zabijania, więc umierają 
śmiercią naturalną. Właściciel 
ma obowiązek pochowania 
krowy, więc wielu wieśniaków 
wywozi stare zwierzęta do 
miast, by pozbyć się kłopotu. 
W Indiach nie ma pastwisk, 
najczęstszym widokiem są 
krowy przeszukujące wysypi-
ska śmieci. Odchodami krów 
czyści się przedmioty liturgiczne 
w świątyniach.
Gospodarka indyjska dyna-
micznie się rozwija, zwłaszcza 
przemysł informatyczny skupiony 
w mieście Bungalur, ok. 150 tys 
inżynierów współpracuje z naj-
większymi światowymi firmami 
w tej dziedzinie. Indie odwiedza 
coraz więcej turystów ze względu 
na ich wyjątkowość. A oto kil-
ka ciekawostek: lewa ręka jest 
nieczysta i nigdy nie używa się 
jej do jedzenia, tu dokonuje się 
najwięcej na świecie aborcji, żona 
nie może wypowiedzieć na głos 

imienia męża, bo oznacza to brak 
szacunku, najczęstsze choroby to 
wścieklizna i biegunka, Indie mają 
największy na świecie przemysł 
filmowy - Bollywood, są najwięk-
szym producentem herbaty, stroje 
żałobne są białe, tu ponad 5 tys. 
lat temu narodziła się joga, co 
czwarty mieszkaniec jest analfa-

betą. Policjanci z wąsami zarabiają 
więcej, siedmiolatek podlega od-
powiedzialności karnej, drukuje 
się banknoty o nominale 0 rupii by 
walczyć z korupcją, można poślu-
bić psa, ponad połowa Hindusów 
żyje za mniej niż 2$ dziennie.

 Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Są miejsca na świecie, które przyciągają jak magnes, w których zostawia się serce. Nigdy nie myślałam, że 
takim krajem mogą być Indie. A jednak...

Indie - dwa światy
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SP nr 12 obchodziła 
bardzo okrągły 
jubileusz, na którym 
spotkali się Kawalerowie 
Orderu Uśmiechu. 
Część artystyczna 
w wykonaniu uczniów 
głogowskiej szkoły 
zachwyciła zebranych 
na uroczystości. 

W Głogowskiej Szkole Podsta-
wowej nr 12 odbył się jubileusz 
50-lecia „Orderu Uśmiechu”. 
Obchody jubileuszu w tej pla-
cówce nie są przypadkowe, od 
2004 roku głogowska szkoła 
nosi imię „Kawalerów Orderu 
Uśmiechu”. W jubileuszu udział 
wzięli znakomici goście miedzy 
innymi Marek Michalak - Kanc-
lerz Międzynarodowej Kapituły 
Kawalerów Orderu Uśmiechu, 
Rzecznik Praw Dziecka; ka-
walerowie Orderu Uśmiechu: 
Batia Gilad, Ewa Grzelak oraz 
ks. Piotr Sadkiewicz, przedsta-
wiciele Posłanki na Sejm RP 
Ewy Drozd i Posła na Sejm RP 

Wojciecha Zubowskiego, Rafael 
Rokaszewicz Prezydent Miasta 
Głogowa i Bożena Kowalczy-
kowska Zastępca Prezydenta 
Miasta Głogowa. 
Po części oficjalnej zaproszeni 
goście Kawalerowie Orderu 
Uśmiechu spotkali się z ucznia-
mi głogowskiej szkoły w bardzie 
j kameralnych warunkach. 
Młodzież podczas tych spotkań 
poznała osobiście Kawalerów 
Orderu Uśmiechu i zadawała 
różne pytania. 
Uczniowie SP nr 12 z okazji 
50-lecia Orderu Uśmiechu przy-
gotowali znakomite show, pełne 
ekspresji, dynamiki i finezji. 
Program artystyczny wyko-
nali z wielką gracją i precyzją. 
Wszyscy zebrani w szkolnej 
sali gimnastycznej oklaskiwali 
artystów. 
Gospodarzami tego wspaniałego 
jubileuszu byli Rafael Rokasze-
wicz Prezydent Miasta Głogowa 
i Krzysztof Rączka dyrektor 
SP nr 12. 

  (red)

Kościół Bożego Ciała przy ul. 
Powstańców w Głogowie zyska 
nowy wygląd. Gmina Miejska 
w Głogowie przekazała środki 
na remont świątyni. 
Rozpoczęły się prace mające 
na celu przywrócić świetność 
Kościołowi Bożego Ciała. Po 
osadzeniu hełmów na obu wieżach 
kościoła, budowlańcy przystąpią 
do remontu elewacji i wnętrz obu 
wież. Gmina Miejska Głogów 
przeznaczyła 150 tys. złotych. 

 Zdjęcie: GMG

Dziewięćdziesięciu uczniów 
uczestniczyło już w bezpłatnych 
lekcjach pływania. Dzięki  środ-
kom z Dolnośląskiej Federacji 
Sportu kolejne bezpłatne zajęcia 
już się rozpoczęły. 
W Gminie Kotla rozpoczęła się 
kolejna edycja projektu „Umiem 

pływać”, czyli cyklu 10 dwu-
godzinnych, bezpłatnych lekcji 
pływania pod okiem instruktora 
dla dzieci z klas I-III szkoły 
podstawowych. Wyjazdy na 
pływalnie będą się odbywać co 
tydzień, aż do czerwca. Ćwiczenia 
będą zróżnicowane i dostosowane 

do poziomu rozwoju psychofi-
zycznego uczniów. 
- Dzięki temu dzieci poczują się 
w wodzie znacznie pewniej – mó-
wi Kamila Suchocka Szperlik 
z UG w Kotli. -  Zajęcia odby-
wały się na pływalni „Chrobry 
Głogów”. 

Podczas wyjazdów opiekę nad 
uczniami sprawują pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kotli. Środki na re-
alizację projektu  Urząd Gminy 
pozyskał w ramach zawartego 
porozumienia z Dolnośląską Fe-
deracją Sportu we Wrocławiu.  Fe-

deracja ubezpiecza uczestników, 
opłaca instruktora oraz pokrywa 
koszty transportu, a wszystko to 
w ramach środków z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki Gmina czę-
ściowo partycypuje w kosztach 

organizacji zajęć nauki pływania.. 
- To już piąta edycja tego projek-
tu w naszej gminie. Do tej pory 
wzięło w nim udział 90 młodych 
pływaków – mówił Łukasz Horba-
towski Wójt Gminy Kotla. 

Magiel z przełomu XIX 
i XX, który od wielu lat 
stał w jednym z budynków 
przy ul. Elektrycznej, 
przewieziony został do 
Muzeum Archeologiczno 
– Historycznego. Zanim 
zabytek zostanie pokazany 
głogowianom, muszą zająć 
się nim konserwatorzy.

Pomieszczenie, w którym magiel przez 
wiele lat służył głogowianom, prze-
znaczone zostało do remontu. Chcąc 

uchronić zabytkowe urządzenie przed 
zniszczeniem zabytkowy przedmiot 
z przełomu XIX i XX wieku trafiło do 
głogowskiego muzeum. 
- Z racji gabarytów i wagi przeniesienie 
magla było poważnym wyzwaniem – 
mówi Maciej Iżycki z głogowskiego 
muzeum. - Pod okiem konserwatora 
zabytków urządzenie zostało rozebrane 
i przewiezione do muzeum. Zanim 
obiekt zostanie zaprezentowany miesz-
kańcom Głogowa, jego stan ocenić 
muszą konserwatorzy.

 Zdjęcie: MAH Głogów 

Wernisaż wystawy ilustracji Anny Moderskiej w galerii 
MOK. Wystawa tematycznie związana jest z kobietami.

0d 5 kwietnia do 27 maja w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie 
będzie można oglądać prace Anny Moderskiej.  Artystka na swoich ilustracjach 
przedstawia kobiety.  „...Głównymi obszarami zainteresowania artystki to relacje, 
społeczna rola kobiet, emocje i uczucia, feminizm oraz edukacja seksualna. „”.
Głogowianka Anna Moderska jest ilustratorką i rysowniczką. Jest autorka 
okładek, książek, płyt i plakatów. 

Nowe kopuły na kościele

Remont
Bożego
Ciała

Kobieta Człowiek w Galerii MOK

Konserwatorzy zajmą się maglem

Zabytkowy z ul. Elektrycznej

Bezpłatne lekcje na głogowskiej pływalni
Dzieci z Kotli potrafi ą pływać 

deracja ubezpiecza uczestników, organizacji zajęć nauki pływania.. 

Kawalerowie Orderu Uśmiechu w Głogowie

Jubileusz
w dwunastce
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Fit Mania Projekt 
to zajęcia fi tness 
prowadzone dla 
kobiet w Nielubi 
i Brzegu Głogowskim. 
Zajęcia są bezpłatne, 
potrwają do 31 maja.

Fit Mania Projekt zainauguro-
wany został w Nielubi. Kilka 
dni później w szkolnej sali 
gimnastycznej trenowały ko-
biety w Brzegu Głogowskim. 
Organizatorem zajęć jest Klub 
Aktywnych Kobiet z Nielubi oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nielubi. Projekt został sfi-
nansowany w ramach programu 
„Dolnośląskie Małe Granty” ze 
środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego. 
- Informację o możliwości pozy-
skania środków na zajęcia fitness 
Klub Aktywnych  Kobiet otrzy-
mał od Wójta Gminy Żukowice 
Krzysztofa Wołoszyna - mówi 
Sabina Gładosz przewodnicząca 

Klubu Aktywnych Kobiet. - Wójt 
Gminy zaangażował się w pomoc 
w pozyskanie środków prowa-
dząc rozmowy z Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego. 
Projekt napisałyśmy przy współ-
pracy z Gminną  Biblioteką Pu-

bliczną w Nielubi przy wsparciu 
dyrektora biblioteki.  
Zainteresowanie projektem 
jest  bardzo duże, nadal przy-
bywa chętnych, jednak liczba 
miejsc jest ograniczona. Zajęcia 
odbywają się w salach gimna-

stycznych Szkół Podstawowych 
w Nielubi i Brzegu Głogowskim. 
- Projekt ma na celu aktywizację 
kobiet z gminy Żukowice poprzez 
poprawę kondycji fizycznej oraz 
wprowadzenie nawyków zdro-
wego żywienia - mówi dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nielubi Katarzyna Płuciennik-
-Wójt. - W ramach projektu za-
planowano spotkania z trenerem 
personalnym,  dietetykiem oraz 
różnorodne zajęcia fitness (m.in. 
pilates, tabata, stretching). 
Klub  powstał z inicjatywy miesz-
kanek Nielubi. Skupia obecnie 11 
osób. Jego celem jest aktywne 
działanie na rzecz miejscowości 
Nielubia. Grupa skupia kobiety 
aktywne i przebojowe w róż-
nym wieku.  KAK współpracuje 
z instytucjami z terenu gminy, 
sołtysem wsi Nielubia, angażuje 
się w organizację licznych przed-
sięwzięć  jak dzień dziecka, dzień 
Nielubi, zajęcia podczas ferii 
i wakacji dla dzieci. 

  (red)

Kilkadziesiąt osób wzięło 
udział w konferencji 
dot. zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną. Centrum 
DZWONI zajmuje się 
szukaniem rynku 
pracy dla swoich 
podopiecznych. 

Podczas konferencji pt. Zatrud-
nienie wspomagane szansą pracy 
dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną” specjaliści roz-
mawiali o trudnej sytuacji na 
rynku pracy osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, o pro-
wadzeniu działań zwiększających 
ich udział w życiu społecznym 
i zawodowym. Konferencja 
była podsumowaniem projektu 
„Wsparcie trenera pracy w proce-
sie zatrudnienia wspomaganego 
osób niepełnosprawnych”, finan-
sowanego ze środków PFRON,  
którego celem było zapewnienie 
niesprawnym intelektualnie ak-
tywnej integracji w społeczności 
lokalnej oraz doprowadzenie do 
zatrudnienia. które umożliwi 
osiągnięcie samodzielności 
ekonomicznej. 
- oprócz podsumowania projektu 
, omówiono również dotychcza-
sową i planowaną w przyszłości 
współpracę Centrum DZWONI 
w Głogowie z władzami powiatu, 

gminy miejskiej, jednostkami po-
mocy społecznej, oświaty, urzędem 
pracy i pracodawcami w procesie 
zatrudniania osób niepełnospraw-
nych na otwartym rynku pracy 
– mówi Agnieszka Świt. 
Podczas konferencji prelekcje 
wygłosili: Grażyna Prusisz - 
kierownik Centrum DZWONI 
w Głogowe, Małgorzata Gorący – 
Prezes Zarządu Polskiej Federacji 
Zatrudnienia Wspomaganego, 
Brygida Trubalska – koordynator 
projektu Centrum Dzwoni na 
lata 2017 – 2019, Danuta Orze-
szyna – Główny Specjalista 

z ramienia Departamentu Spraw 
Społecznych Wydziału ds. Osób 
Niepełnosprawnych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Damian Piątek 
– z-ca Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Głogowie, Marta 
Greber – Dyrektor Zespołu Pla-
cówek Szkolno Wychowawczych 
w Głogowie, oraz Anna Bożko 
– Dyrektor WTZ w Głogowie, 
koordynator projektu „Trening 
mieszkalnictwa drogą do samo-
dzielności”. Gości witała Jadwiga 
Paliga – Przewodnicząca Zarządu 
PSONI Głogów a moderował 

Bartłomiej Adamczak .  Kilka 
słów podsumowania wygłosił 
również Starosta Głogowski 
Jarosław Dudkowiak. 
Z zaproszonych około 110 osób 
w konferencji uczestniczyło 72: 
przedstawiciele władz powiatu, 
jednostek pomocy społecznej, 
pracownicy projektu , duże 
grono osób niepełnosprawnych. 
Konferencja finansowana 
była ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Odbyła się 
w budynku Cichych Pracowni-
ków Krzyża .

Gmina Miejska 
w Głogowie otrzymała 
dofi nansowanie ze 
środków unijnych na 
utworzenie wypożyczalni 
sprzętu pływającego. 
2018 rok został 
uznany za rok Odry. 

Gmina Miejska w Głogowie 
otrzyma środki unijne na zreali-
zowanie projektu dotyczącego 
utworzenia wypożyczalni sprzętu 
pływającego.  Dobrą nowinę do 
Głogowa przywiózł Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. 
- Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego podjął uchwałę ustanawia-
jącą rok 2018 Samorządowym Ro-
kiem Rzeki Odry – mówił Cezary 
Przybylski, Marszałek Dolnego 
Śląska. – Rzeka ma duże dla nas 
znaczenie. W ramach tej akcji 
utworzyliśmy fundusz odrzański. 
Gmina Miejska Głogów przygo-
towała bardzo dobry wniosek, na 
realizację którego otrzyma 48  tys. 
300 zł. Lada moment uruchomimy 

środki na dofinansowanie imprez 
związanych tematycznie z Odrą. 
Za pozyskane środki z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Gmina Miejska Głogów zakupi 
między innymi kajaki i rowery 
wodne, sprzęt wodny związany 
z bezpieczeństwem, z wytycze-
niem tras, szlaków na zawody, 
które będą mogły odbywać się na 
zatoce za LOK.  Program zakłada 
zakupy sprzętu pływającego za 
około 100 tys. zł, z czego prawie 
połowę gmina otrzyma ze środ-
ków zewnętrznych.
- Utworzymy wypożyczalnię 
sprzętu pływającego – mówi 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. -  To jest przed-
sięwzięcie, które wspiera i rozwija 
naszą marinę oraz marinę, która 
jest w rozbudowie. Drugi etap roz-
budowy mariny  także realizujemy 
przy wsparciu środków unijnych. 
Każdego roku dokładamy nowe 
inicjatywy, nowe działania zwią-
zane z mariną, aby uatrakcyjnić 
Odrę i zatokę za LOK. 

  (red)

Praca dla niepełnosprawnych

Wiosenny fi tness w Gminie Żukowice 

Kobiety poprawiają swoją kondycję

Dotacja na wypożyczalnię sprzętu wodnego 

W marinie kajaki
 i rowery wodne
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W sobotę 7 kwietnia, w ramach 
73. rocznicy walk o Festung Glo-
gau, na Bulwarze Nadodrzańskim 
w Głogowie odbyła się insceni-
zacja historyczna, która miała 
być żywą lekcją historii i pokazać 
dramatyczne wydarzenia z 1945 
roku. W pokazie tym nie chodziło 
o gloryfikowanie ani Niemców 
jak i zarówno Armii Czerwonej, 
lecz przede wszystkim o pamięć 
historyczną, że nasze miasto tę 
najnowszą historię miało po prostu 
tragiczną.
Choć sama inscenizacja trwająca 
około 40 minut, nie pokazywała 
tym razem wyłącznie wydarzeń 
w nadodrzańskiej twierdzy a ogól-
nie ostatnią na Dolnym Śląsku 

kontrofensywę wojsk niemieckich 
przeciwko Rosjanom w okolicy 
Lubania, to jednak po odbiciu 
na krótko przez Niemców tej 
miejscowości, kolejnym etapem 
był już marsz Armii Czerwonej 
w kierunku Berlina po drodze 
oblegając m.in. Głogów. 
Przypomnijmy nieco lokalne 
wydarzenia z czasów II wojny 
światowej. Do kwietnia 1944 roku 
konflikt ten omijał nasze miasto 
szerokim łukiem. Jednak wraz 
z ofensywą radziecką, decyzją 
Adolfa Hitlera Głogów stał się 
twierdzą, podobnie jak m.in. kilka 
innych miast, znajdujących się 
głównie na linii Odry, w tym rów-
nież „bratnia” twierdza Wrocław.

Widmo oblężenia Głogowa zaj-
rzało jego mieszkańcom w oczy 
już w pierwszych dniach stycznia 
1945 roku, gdzie w kierunku 
zachodnim przewijały się przez 
twierdzę fale uciekinierów z te-
renów zajmowanych przez Armię 
Czerwoną. W połowie stycznia 
rozpoczyna się też ewakuacja 
ludności cywilnej z Głogowa. 
Towarzyszyły temu bardzo niskie 
temperatury, sięgające do minus 
25 stopni. Wśród mieszkańców 
rosła panika przed nadejściem 
„barbarzyńskich hord”, co powo-
dowało sporą liczbę samobójstw. 
W ostatnim tygodniu stycznia na 
Głogów spadły pierwsze bomby 
lotnicze oraz pociski artyleryjskie. 
Już pod obstrzałem trwały gorącz-
kowe przygotowania do odparcia 
ofensywy radzieckiej. Rosjanie 
natomiast do 11 lutego zajęli 
wszystkie miejscowości ziemi 
głogowskiej, przygotowując się do 
oblężenia nadodrzańskiej twier-
dzy. Dzień później ostatecznie 
zamknął się pierścień Armii Czer-
wonej wokół Głogowa, a w nim, 
mimo ewakuacji ludności; obok 
żołnierzy; pozostało jeszcze około 
2500 mieszkańców.
Załogę garnizonu głogowskiego 
stanowiło ok. 10 tysięcy wojsk. 
Zapasy żywności miały wystar-
czyć obrońcom na 3 miesiące, 
gorzej jednak było z amunicją oraz 
z doświadczeniem, a raczej jego 
brakiem wśród obrońców twier-
dzy. Ogólnie szanse skutecznej 
obrony Głogowa określano na 
minimalne. Jednak zaciętość, jak 
i czas trwania walk, spowodowa-
ły, że dla swoich celów propagan-
dowych Rosjanie liczbę obrońców 
Głogowa podwoili.
W wyniku postępujących nalo-
tów bombowych oraz ostrzału 
artyleryjskiego, wiele budynków 
w mieście uległo poważnym 

uszkodzeniom. Z każdym dniem, 
Głogów przypominał coraz 
większe gruzowisko. Mimo za-
ciętych walk (tylko jednego dnia 
zniszczono na przedpolach miasta 
21 czołgów) wynik końcowy tej 
konfrontacji mógł być tylko jeden. 
Hitlerowcom kurczyło się pole 
obrony i już 22 lutego rozpoczęły 
się walki na ulicach miasta. 
Największy nalot - trwający aż 
10 godzin - lotnictwo radzieckie 
przeprowadziło 13 marca, dopro-
wadzając tym samym twierdzę 
do ruiny. Jeszcze 4 dni później 
lotnictwo niemieckie dostar-
czyło zaopatrzenie dla pozo-
stających przy życiu obrońców. 
Pomoc była olbrzymia. Około 
350 samolotów transportowych 
zrzuciło ponad 320 ton broni, 
amunicji, lekarstw i żywności. 
Nie miało to jednak większego 
znaczenia. Walki z perspektywy 
hitlerowców nie tyle toczyły 
się już o obronę miasta, lecz 
o własne życie i honor. Obszar 
broniony przez Niemców jak 
i sama ich liczba drastycznie 
się zmniejszały. Stąd też 30 
marca; z uwagi na beznadziej-
ne położenie obrońców; gen. 
Fritz-Hubert Gräser, wyraził 
zgodę na kapitulację głogowskiej 
twierdzy. 
Pierwszego kwietnia 1945 roku 
Armia Czerwona wkroczyła do 
zrujnowanego Głogowa. Z tej 
okazji w stolicy ZSRR oddano 
12 salw ze 124 dział, a moskiew-
ska „Prawda” opublikowała 
komunikat Radzieckiego Biura 
Informacyjnego o zdobyciu 
nadodrzańskiej twierdzy. Do 
radzieckiej niewoli dostało się 
około 600 żołnierzy zdolnych do 
dalszej walki oraz 1000 rannych. 
Uciec udało się grupie tylko około 
70 walczących, którzy dotarli do 
pozycji niemieckich w okolicach 

Żagania. Naczelne Dowództwo 
Wehrmachtu nadało oficjalny 
komunikat o utracie Głogowa 
dopiero 3 kwietnia.
Wracając do ubiegłotygodniowej 
inscenizacji, odbywającej się na 
Bulwarze Nadodrzańskim, to 
widowisko oparte było o efek-
towne pokazy pirotechniczne oraz 
bogaty arsenał broni z czasów II 
wojny światowej, w tym po raz 
pierwszy czołg radziecki T-34, 
który zdobył pozycje niemieckie. 
Udział w pokazie wzięło ponad 
80 rekonstruktorów. Inscenizacja 
przyciągnęła liczną publiczność 
a tuż po niej, wielu, szczególnie 
najmłodszych, miało okazję 
obejrzeć z bliska zarówno rekon-
struktorów jak i ich militarny 
sprzęt. Bitwę poprzedził wykład 
pt. „Głogów 1945 - Tragiczne 
miasto. Dlaczego?” Zbigniewa 
Mazurka, organizowany przez 

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 
który odbył się w Zamku Ksią-
żąt Głogowskich. Prelegent, na 
podstawie analizy walk o miasta 
twierdze i rejony umocnione 
oraz zniszczeń miast w II wojnie 
światowej, starał się odpowiedzieć 
dlaczego Głogów został tak do-
tkliwie zniszczony w 1945 roku.
Była to już czwarta tego typu 
inscenizacja, dotycząca wydarzeń 
sprzed ponad 70 lat. Pierwsza od-
była się w 2015 roku, podczas któ-
rej terenem działań „wojennych” 
była ruina budynku teatru. Dwie 
kolejne, odbywały się w Fosie 
Miejskiej. Tym razem miejskie 
władze wybrały zielony teren nad 
Odrą, zwanym Bulwarem Nad-
odrzańskim, który w niedalekiej 
przyszłości ma przejść gruntowną 
przebudowę...
Mieszkańcy oglądający bitwę 
najczęściej podkreślali, że było: 
„głośno i ciekawie”. Niejedno-
krotnie twierdzono też, że sami 
rekonstruktorzy jak i oprawa 
muzyczna robiły dobre wrażenie 
a jedynym mankamentem było 
to, że szczególnie ci z dalszych 
rzędów, mieli słabszą widocz-
ność prezentowanych wydarzeń. 
A stwierdzenie jednego z gło-
gowian: „Muszę przyznać, że 
wcześniej dokładnie nie znałem 
historii walk w ostatnich tygo-
dniach wojny, które miały miejsce 
na tych ziemiach. Naprawdę warto 
było przyjść” – może posłużyć za 
to, że warto organizować tego typu 
lekcje żywej historii.

  tekst i foto: Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Wojska niemieckie zmierzają na pozycje obronne

Radziecki czołg T-34 w natarciu

Niemcy pod naciskiem Armii Czerwonej opuszczają okopy

Inscenizację oglądały tłumy głogowian

Największym zainteresowaniem cieszył się czołg T-34

Bulwar Nadodrzański terenem walk o Festung Glogau

Była bitwa!

historia
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Baran 
Nadchodzący tydzień upły-
nie pod znakiem problemów 
zawodowych. Na szczęście 
sprzyjający Ci Merkury  spra-
wi, że wybrniesz z opresji 
bez większych strat. Za to 
w sferze uczuć prawdziwa 
idylla.

Byk
Gwiazdy sprzyjają Ci, po-
staraj się więc wykorzystać 
to i niczego nie odkładaj na 
później. Nowe obowiązki  
służbowe potraktuj bardzo 
poważnie, a z pewnością 
odniesiesz sukces. Niestety, 
marzenia o leniuchowaniu 
muszą jeszcze poczekać. 
Księżyc pobudzi Cię do dzia-
łania. Więcej uwagi  poświęć 
sprawom rodzinnym.

Bliźnięta 
Przed Tobą bardzo korzystny 
okres. Ciekawe propozycje 
zawodowe i nowe wyzwania 
sprawią, że  poczujesz się 
jak ryba w wodzie i mimo 
wielu obowiązków będzie Ci 
towarzyszyć doskonały na-
strój. Nie  zapominaj jednak 
o odpoczynku.

Rak
Zapowiada się pogodny 
tydzień. Zwłaszcza sprawy 
uczuciowe przybiorą korzyst-
ny dla Ciebie obrót, choć  
w pracy też nie spodziewaj 
się problemów. W połowie 
tygodnia otrzymasz wiado-
mość od kogoś, kogo  dawno 
nie widziałeś. Nie zwlekaj 
z odpowiedzią. W domu też 
napięta atmosfera. 

Lew
Będziesz rozdrażniony i znie-
chęcony. Postaraj się unikać  
kłótni i niepotrzebnych dys-
kusji. W kłopotach licz na 
kogoś spod znaku Wodnika. 
Wolne chwile spędzaj w  
domu z interesującą lekturą, 
co pozwoli Ci się odprężyć 
i odzyskać równowagę.

Panna
Będzie to dobry czas na za-
łatwianie spraw prawnych 
i urzędowych.  Wstrzymaj się 
więc na jakiś czas z planami 
urlopowymi, by wszystkiego 
osobiście dopilnować. Tym 
bardziej że w sprawach 
prywatnych mogą zaistnieć 
drobne problemy, z którymi 
warto by się uporać przed  
wspólnym wyjazdem.

Waga
W pracy sporo zmian. Jeśli 
chcesz utrzymać dotychcza-
sową pozycję będziesz musiał 
wykazać się  inteligencją 
i zaradnością. Gwiazdy 
jednak sprzyjają Ci i Twoje 
zaangażowanie zostanie do-
strzeżone. W  natłoku spraw 
nie zapominaj o rodzinie. 
Najbliżsi od pewnego czasu 
czują się zaniedbywani. 

Skorpion
Nadszedł wreszcie czas reali-
zacji od dawna odkładanych 
planów. Ale uważaj, ktoś 
z Twojego  najbliższego oto-
czenia zechce Ci zaszkodzić.  
Może samotny weekendowy 
wyjazd będzie okazją na spoj-
rzenie na sprawy sercowe z 
dystansem

Strzelec
W tym tygodniu odczujesz 
skutki przemęczenia. Gwiaz-
dy radzą Ci zachować spokój 
i opanowanie, nie śpiesz się 
więc z podejmowaniem waż-
nych decyzji  zawodowych. 
Zwłaszcza że większość 
kłopotów, z którymi się 
borykałeś, masz już za sobą. 

Koziorożec
W tym tygodniu więcej czasu 
poświęć sobie - odpocznij, 
spotkaj się z przyjaciółmi, 
zaplanuj urlop. Zbierz  siły, 
bo pod koniec tygodnia bę-
dziesz potrzebował sporej 
dawki energii - staniesz przed 
poważną  propozycją zawodo-
wą. Jeśli zdobędziesz się na  
kompromis, nieporozumienia 
szybko zostaną zażegnane.

Wodnik
Rozpoczyna się dobra passa 
w Twoim życiu. Zwłaszcza 
w sprawach zawodowych 
odniesiesz spore  sukcesy. 
Spodziewaj się awansu i pod-
wyżki. Nie daj się jednak 
zaślepić, jeśli zwolnisz tempo 
pracy, możesz szybko stracić 
to, co osiągnąłeś!

Ryby
Nie martw się na zapas. 
Kłopoty zawodowe są tylko 
przejściowe i wkrótce wszyst-
ko wróci do normy.  Staraj 
się nie ulegać ogólnemu po-
denerwowaniu, jakie panuje 
w pracy. Spokojnie oczekuj na 
sobotnie  spotkanie w gronie 
przyjaciół. Być może spo-
tkasz kogoś i serce zabije Ci 
mocniej.

horoskop
rozrywka


