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To miejsce na reklamę
kosztuje 90 zł netto

cena z rabatem

zadzwoń: 603 122 338

Zastrzelił 
człowieka

Nie ma zgody

Nic nie zapowiadało tragedii do której doszło 
27 lutego, wieczorem w lesie w okolicach 
miejscowości Kłoda.

Czynnik ekonomiczny 
nie przekonał kuratora 
oświaty.
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Dwóch myśliwych 37 i 29-la-
tek wybrało się na polowanie. 
W pewnym momencie jeden 
z nich oddał strzał, raniąc 
w klatkę piersiową 63-let-
niego mieszkańca powiatu 
głogowskiego. Jak się później 
tłumaczył myślał, że strzela 
do dzika.
W momencie, gdy myśliwi 
zorientowali się o fatalnej 
pomyłce, wezwali służby 
ratunkowe. Nieoficjalnie do-
wiedzieliśmy się, że służby 
ratunkowe miały trudność 
ze znalezieniem miejsca 
zdarzenia w środku lasu, dla-

tego myśliwi zdecydowali się 
przewieźć poszkodowanego do 
szpitala. Na ulicy Piłsudskiego 
mężczyzna został przekazany 
zespołowi ratownictwa me-
dycznego, trafił od razu na blok 
operacyjny. 
Mimo kilkugodzinnej operacji 
i ogromnych starań lekarzy 
mężczyzna zmarł. We wtorek 
(28.02) mężczyzna ,który od-
dał strzał został doprowadzony 
do prokuratury – postawiono 
mu zarzut nieumyślnego spo-
wodowania śmierci. 
Sprawa jest w toku, bada ją 
głogowska prokuratura. 

Prace budowlane przy al. Wolno-
ści rozpoczną się w maju ale już 
przystąpiono do przygotowania 
terenu. Wycięto kilka drzew. Gło-
gowianie z niepokojem obserwują 
wycinkę. 
Prace drogowe rozpoczną się 

w maju od remontu chodnika, 
prawa strona - od ronda przy Pla-
cu 1000 –lecia do skrzyżowania 
z ul. Jedności Robotniczej oraz 
pierwszego fragmentu drogi od 
Placu 1000-lecia. Prace budow-
lane potrwają 4 lata. Wyciętych 

zostanie kilkadziesiąt drzew. 
Zgodnie z zapowiedzią urzędników 
zieleń zostanie nasadzona przy 
al. Wolności po zakończeniu prac 
budowlanych. Prezydent złożył 
już wniosek do Ministerstwa Śro-
dowiska o środki na obsadzenie 
Głogowa dodatkowymi ekranami 
zielonymi. Wniosek uwzględnił 
także nowe nasadzenia przy al. 
Wolności. 
Na czas prac budowlanych wpro-
wadzone zostaną ograniczenia 
w ruchu kołowym. 

- Droga jest nierówna i trzeba ją 
naprawić – mówi Szymon Klucz-
kowski.- Jednak, gdy patrzę na 
wycinanie tych wielkich drzew, 
to trochę żal. Mam nadzieję, że 
po remoncie aleja zyska na atrak-
cyjności. 
- Utrudnienia będą. Przy każdej 
inwestycji drogowej zawsze są, 
mniej uciążliwe lub bardziej. Z tego 
powodu nie jestem szczęśliwy , ale 
trzeba będzie to przetrwać – mówi 
Zygmunt Jaszkiewicz.

 �Zdjęcia: ANJA

W piątek (24.02) 
około godziny 20:20 
na ulicy Wita Stwosza, 
w rejonie przejścia 
dla pieszych doszło 
do kolizji 3 pojazdów 
osobowych.

Ze ustaleń wynikało, że kieru-
jący volkswagenem zatrzymał 
się w rejonie przejścia dla pie-
szych za innym samochodem. 

Niestety kierujący toyotą nie 
zachował należytej ostrożności 
i uderzył w tył pojazdu, następ-
nie w toyotę uderzył kolejny 
volkswagen. 
Na miejscu pojawił się zespół 
ratownictwa medycznego, 
który przewiózł do szpitala na 
badania jednego z uczestników 
zdarzenia. Nikomu nic poważ-
nego nie stało się.

 �Fot. Piotr Michalik

W niedzielę (26.02) po 
godzinie 15 na drodze 
292 w okolicy Retkowa 
doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem 
dwóch samochodów 
osobowych.

Najprawdopodobniej kieru-
jąca oplem wymusiła pierw-
szeństwo i doprowadziła do 
zderzenia z seatem. Siła była 

na tyle duża, że samochody 
przeleciały przez rów i znala-
zły się na pobliskim polu. Na 
miejsce przyjechali strażacy 
z Głogowa, Przedmościa, Grę-
bocic oraz Polkowic. 
Przybyłe na miejsce 3 zespoły 
pogotowia ratunkowego do 
szpitala zabrały 3 osoby.
Na miejscu swoje czynności 
prowadzili policjanci z Pol-
-kowic.

Myślał, że strzela do dzika...

Zastrzelił człowieka
Nic nie zapowiadało tragedii do której doszło 27 lutego,
wieczorem w lesie w okolicach miejscowości Kłoda.

Trwają prace zapowiadające remont

Wycinka przy
alei Wolności

Efekt domina

Podróż zakończyli
w polu
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Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się - 726 88 70 70
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Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głogowie 
pozyskała ponad 40 tys. zł 
ze środków zewnętrznych. 
Otrzymana dotacja 
wykorzystana zostanie 
na zorganizowanie 
jubileuszu placówki. 

W tym roku MBP obchodzi 70-le-
cie. Ta okrągła rocznica była przy-
czyną opracowania przez Izabelę 
Owczarek, Dyrektorkę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głogowie 
wniosku na pozyskanie środków 
zewnętrznych w ramach programu 
Partnerstwo dla Książki, Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Na „Czas na czytanie czyli 
70 niezwykłych spotkań z książką” 
przyznana została kwota ponad 
42.250 tys. zł. 
W związku z 70 rocznicą istnienia 
biblioteki zaplanowano między 

innymi spotkania z ciekawymi 
ludźmi: Krzesimirem Dębskim , 
Anną Jurgsztowicz, czy Szewa-
chem Weissem. Zaplanowano 
także spotkanie z właścicielami 
różnych gatunków psów, z au-
torami książek o zwierzętach, 
z podróżnikami i duchownym. 
Będą wystawy i recitale, dyskusje 
klubowe i warsztaty. 
- Z okazji jubileuszu biblioteki za-
planowaliśmy wiele atrakcji, które 
promować będą między innymi 
uniwersalne wartości rodzinne. 
Duży nacisk położymy na rocznice 
świąt , które obchodzić będzie-
my w tym roku– mówi Izabela 
Owczarek, Dyrektorka Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głogowie. 
Uroczystości związane z ju-
bileuszem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej rozpoczną się w drugiej 
dekadzie marca. 

 �Zdjęcia: ANJA

70 niezwykłych 
spotkań
z książką

Główną drogę 
w miejscowości Bukwica, 
Gmina Żukowice, 
zalała gruba warstwa 
błota. Służby drogowe 
oczyściły jezdnie.

Ostatnie ulewne deszcze podtopiły 
jedną posesję w Bukwicy. Płynący 
nieopodal domu rów zanieczysz-
czony liśćmi, gałęziami i innymi 
nieczystościami tamował prze-
pływ wody. Wezwana na miejsce 
straż pożarna udrożniła przepływ 
usuwając zatory. Deszcze zmyły 
także warstwę ziemi z pobliskich 
pół. Rozmokła gleba tworząca 
gęsta masę zalała główną drogę. 
Służby drogowe oczyściły jezdnię 
z około 10 cm warstwy błota. 
- Wierzchnia warstwa już się 
odmroziła, ale głębiej ziemia jest 
zamrożona. Ulewne deszcze nie 

wsiąkały wiec w ziemię. Woda 
spływała na drogę wraz z wierzch-
nią warstwą ziemi – wyjaśnia 
Emilia Prokopczak, Sekretarz 
Gminy Żukowice. 

Drogę, która została zalana Urząd 
Gminy wyremontował w ubiegłym 
roku. Wybudowano studzienki od-
pływowe, jednak okazuje się, że 
żywioł rządzi się innymi prawami. 

Po usunięciu błota z jezdni służby 
drogowe oczyściły zatkane stu-
dzienki. Woda popłynęła miejscem 
dla niej wyznaczonym. 

 �Zdjęcia: Urząd Gminy Żukowice 

Budynek bloku 
koszarowego zostanie 
zagospodarowany 
po odgrzybieniu 
ścian. Ekspozycje 
i scenografie czekają 
na zamontowanie.

Urzędnicy oczekują zmiany pogo-
dy. Gdy się tylko ociepli w bloku 
koszarowym przeprowadzone 
zostanie odgrzybienie ścian. Jest 
to już ostatnia czynność , która 
poprawi warunki w tej historycz-
nej budowli. Do walki z wilgocią 
przystąpiono w ubiegłym roku. 
Przeprowadzono wówczas wiele 

prac. Wykonano między innymi 
wentylację i wymieniono część 
okien na uchylne. W tym roku 
w budżecie gminy zarezerwowa-
no 700 tys. zł między innymi na 
odgrzybienie, ekspozycje i sceno-
grafie. - W bloku koszarowym po 
odgrzybieniu będzie można wy-
konać zaprojektowane wcześniej 
ekspozycje historyczne – mówi 
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. – Przed blokiem 
w ubiegłym roku ustawiona zosta-
ła replika armaty. 
Ekspozycje i scenografie, nowo-
czesne multimedia, ustawione 
i zamontowane zostaną w bloku 

koszarowym z chwilą uzyskania 
właściwych warunków. W bloku 
koszarowym mieścić się będzie 
Centrum Informacji Turystycznej. 

Ta historyczna budowla znajduje 
się w obrębie reliktów bastiono-
wych umocnień Starego Miasta. 

 �Zdjęcia: ANJA

Strażacy i służby drogowe usuwały skutki opadów

Blok koszarowy czeka na cieplejsze dni

Błotna droga w Bukwicy

Ekspozycje po odgrzybieniu
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PKP przygotowuje 
się do remontu linii 
nadodrzańskiej. 
W ramach inwestycji 
pojawiła się szansa na 
remont estakady nad 
torami kolejowymi przy 
ul. Nadbrzeżnej. Budowla 
ta od wielu lat zamknięta 
jest dla ruchu kołowego. 

- Dokumentacja projektowa 
w sprawie remontu estakady 
w ciągu ulicy Nadbrzeżnej, nad 
linią kolejową nr 273, wymaga 
uaktualnienia – mówi Bohdan 
Ząbek , Zespół Prasowy PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
- Wcześniejsze uzgodnienia 
straciły ważność w 2016 r.
PKP obecnie jest na etapie opraco-
wywania studium wykonalności 
linii nadodrzańskiej. Gmina 
Miejska w Głogowie zabiega 
o ujęcie w w planach remontu 
kilku budowli znajdujących się 

w ciągu linii kolejowej na terenie 
miasta.
- PKP jest na etapie opracowy-
wania studium wykonalności 
remontu całej linii nadodrzań-
skiej. Trwają prace poprzedzające 
ogłoszenie przetargu. Złożyliśmy 
wniosek dotyczący remontu kilku 
zadań znajdujących się na terenie 
naszego miasta, w ciągu tej linii. 

Jeszcze nie wiemy w jakim stop-
niu zostanie on uwzględniony 
– mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. – 
Jeżeli PKP nie ujmie tej inwestycji 
w studium wykonalności remont 
estakady będziemy musieli po-
kryć z własnego budżetu, jednak 
nie nastąpi to szybko.

 �Zdjęcia: ANJA

Bądzów, Potoczek, 
Gaiki, Maniów, Łagoszów 
Mały, Kłoda i Kurowice 
będą podłączone do 
sieci gazowej. Koszty 
inwestycji głównego 
gazociągu pokryje 
inwestor. Za podłączenie 
do domów zapłacą 
ich właściciele. 

Gmina Jerzmanowa planuje 350 
gospodarstw domowych podłączyć 
do sieci gazowej. Zakłada się, iż 
inwestycja ruszy w przyszłym ro-
ku. Zgodnie z projektem na terenie 
gminy powstanie ponad 23 km 
sieci gazowej. Inwestor wykona 

podłączenia do granicy posesji. Od 
granicy do mieszkania właściciele 
posesji muszą zapłacić sami. Być 
może wielu z nich nie zdecyduje 
się na taką inwestycję. 
- Nie znam szczegółów. Nie wiem 
więc jakie środki trzeba będzie 
przygotować na podłączenie gazu 
do domu – mówi jeden z mieszkań-
ców gminy. – Mój dom jest stary. 
Myślę, że ekonomiczniej jest palić 
węglem niż gazem. Będę musiał 
się nad tym wszystkim dobrze 
zastanowić. 
- Gmina nie będzie nam finansowo 
pomagać – mówi kobieta z gminy 
Jerzmanowa. 
Gmina Jerzmanowa już zrobiła 

rozeznanie wśród mieszkańców 
siedmiu wiosek, w których planu-
je się podłączenie do sieci gazo-
wej. Mieszkańcy zadeklarowali 
chęć podłączenia i tym samym 
wyrazili zgodę na poniesienie 
kosztów związanych z przyłą-
czeniem do domu.
- Rozważa się wprowadzenie 
w Gminie programu wspierania 
przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska, w tym wsparcia 
budowy przyłączy gazowych. 
Na dzień dzisiejszy nie ma takich 
możliwości mówi Waldemar 
Szpilewicz, Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa. 

 �Zdjęcia: ANJA

Urząd zabiega o umieszczenie inwestycji w planach 

Estakada nad torami
do remontu

Gazyfikacja na własny rachunek
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Stalówka, kałamarz, 
atrament, gęsie pióro 
to atrybuty uczniów 
SP nr 7 podczas zajęć 
w bibliotece. Głogowianie 
poznają sztukę starannego 
i estetycznego pisania.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
Agnieszka Żeglarska prowadzi za-
jęcia z kaligrafii. Zanim rozpoczęła 
uczyć innych sama przeszła kurs 
pod okiem specjalisty z Krakow-
skiej Szkoły Kaligrafii. Uczniowie 
VI klasy Szkoły Podstawowej nr 7 
w Głogowie przyszli do biblioteki, 
aby poznać tajniki kaligrafii.
- W godzinach przedpołudnio-
wych prowadzimy warsztaty dla 
uczniów głogowskich szkół – mówi 

Agnieszka Żeglarska. - Jeżeli znaj-
dzie się grupa osób chętnych do 
udziału w warsztatach kaligrafii 
organizujemy zajęcia po południu. 
Wcześniej jednak trzeba zadzwonić 
i się umówić.
Zajęcia są bezpłatne. W godzinach 
popołudniowych warsztaty od-
bywają się jeden raz w miesiącu 
o godz. 16. Zanim uczestnik warsz-
tatów dostanie do ręki gęsie pióro 
lub stalówkę wysłucha wykładu na 
temat kaligrafii. Wśród uczniów 
głogowskich szkół i osób starszych 
wzrosło zainteresowanie sztuką 
pisania. Systematyczne warsztaty 
kaligrafii, 30 dni przez 4 godziny 
dziennie, mogą zmienić charakter 
pisania. Kaligrafia wymaga sku-
pienia i wyciszenia. Bo wbrew 

pozorom to bardzo trudna sztuka. 
Wielu głogowian ubolewa nad 
charakterem swojego pisma.
- Piszę jak kura pazurem. W szkole 
podstawowej pisałem ładniej, na 
studiach nauczyłem się pisać 
szybko i niekoniecznie czytelnie 
dla innych – mówi Zenon, inżynier 
elektryk. - Teraz piszę na kompu-
terze, więc jest zawsze czytelnie. 
Pochwalam jednak zamysł warsz-
tatów kaligrafii. 
Kaligrafia jest to sztuka estetycz-
nego i starannego pisania, czasem 
również zdobionego artystycznie. 
Nauka kaligrafii kształtuje charak-
ter i uczy cierpliwości. W latach 
60-tych kaligrafia była podsta-
wowym przedmiotem w szkołach. 

 �Zdjęcia: ANJA

Dużo cierpliwości, gęsie pióro i kałamarz

Uczniowie z siódemki kaligrafują

W tym roku w sześciu 
placówkach oświatowych 
kończy się kadencja 
dyrektorom. Władze 
powiatu następców 
wybiorą w drodze 
konkursu. 

Dyrektorzy II LO, Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi, 
Zespołu Szkół Politechnicznych, 
Zespołu Szkół Samochodowych 
i Budowlanych, Technikum nr 
6 oraz Głogowskiego Centrum 
Edukacji Zawodowej mogą 
spodziewać się końca kontraktu. 
Starosto Powiatowe w Głogowie 
następców wyłonić może w drodze 
konkursu. Jeszcze w ubiegłym roku 
dyrektorom można było przedłużyć 
kadencję. Przepisy wprowadzające 
ustawę Prawo oświatowe z dniem 

25 stycznia 2017r. uchyliły moż-
liwość przedłużania kadencji 
dyrektorom na kolejny okres.
Każdy dyrektor, który chce nadal 
zarządzać placówką musi przy-
stąpić do konkursu. W komisji 
konkursowej zasiądzie 12 osób: 
trzech przedstawicieli ze Starostwa 
Powiatowego w Głogowie, trzech 
przedstawicieli z kuratorium, 
dwie osoby z rady pedagogicznej, 
dwóch rodziców, po jednej osobie 
ze związków zawodowych: ZNP 
i „Solidarność” głogowskich 
nauczycieli. 
- Konkurs to dobre rozwiązanie. 
Uważam, że przedłużanie kadencji 
to nie był dobry pomysł. Niektórzy 
nie musieli się wykazywać, aby 
zarządzać szkołą – mówi nauczy-
cielka z jednej z głogowskich szkół. 

 �Zdjęcie: ANJA

Głogowianie pamiętają 
okres świetności 
budynku nad Odrą, 
w którym kiedyś 
mieściła się restauracja 
Neptun. Odbywały się 
w niej zabawy, wesela 
i uroczystości rodzinne. 
Budynek z biegiem lat 
popadł w zapomnienie.

Głogowianie z rozrzewnieniem 
wspominają lata świetności 
Neptuna. 
- Pamiętam, pamiętam gdy w re-
stauracji Neptun były organizowa-
ne wspaniałe zabawy - mówi Józef 
Wieczorkowski – Razem z żoną 
i przyjaciółmi dobrze się tam 
bawiliśmy. Czasem żal, że taki 
niegdyś piękny obiekt niszczeje. 
Teren przy Neptunie porósł wy-
soką trawą, leżą tam zwały ziemi. 

Budynki , dawniej mieszkalne, 
to już rudery z powybijanymi 
oknami . W bardzo upalne dni , 

gdy woda opadła, na dnie Zatoki 
można było zobaczyć szkielety 
starych barek, które kiedyś pły-

wały po Odrze. Zatokę Neptuna 
odwiedzają mieszkańcy Starówki, 
wędkarze, miłośnicy historii 
i wodniacy. 
- Nad Zatoką Neptuna jestem 
codziennie. Przychodzę z psa-
mi na spacer – mówi Grzegorz 
Szustkowski. – Nie pamiętam 
czasów świetności tego miejsca, 
ale moi rodzice pamiętają. Ojciec 
przyjeżdża tutaj na wędkowanie. 
Gmina Miejska w Głogowie przy-
gotowuje się do zagospodarowania 
terenu nad Odrą. Zgodnie z pla-
nami zmian doczeka się Bulwar 
Nadodrzański. Zakres prac obej-
muje przygotowanie Bulwaru na 
potrzeby rekreacji i wypoczynku 
oraz na organizację miejskich 
imprez. W tym roku, zgodnie 
z opracowaną dokumentacją, 
planuje się zrealizować I etap prac. 

 �Zdjęcia: ANJA

Uczniowie klas piątych Szko-
ły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kotli ry-
walizowali z drużynami SP 6 
i SP 10, z najlepszymi szkołami 
z Głogowa o tytuł Mistrza Po-
wiatu Głogowskiego w Mini 
Piłce  Siatkowej  Chłopców. 
Turniej odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Głogowie. 

- Chłopcy z Kotli pokonali 
mistrza i wicemistrza miasta, 
zajmując pierwsze miejsce 
w powiecie. Teraz będą repre-
zentować Powiat Głogowski 
w dalszym etapie rozgrywek 
– mówi Kamila Suchocka-Szperlik 
z Urzędu Gminy w Kotli. 
Opiekunem zwycięskiej drużyny 
z Kotli jest Lilla Sobolewska.

 �Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla 

W sześciu placówkach odbędzie się konkurs

Kończy się kadencja 
dyrektorom

Głogowianie wspominają lata świetności Zatoki

Walczą o tytuł Mistrza Powiatu Głogowskiego

Neptun popadł w zapomnienie

Młodzież z Kotli najlepsza w powiecie
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r e k l a m a

Fotostopem przez świat to nie tylko 
spotkania podróżnicze i budowa 
studni w Afryce, to także coroczne 
święto w Sali Rajców. Pierwsze 
spotkanie pt. „Gdzie ci mężczyź-
ni” odbyło się w restauracji Pod 
Starym Głogiem. Obawialiśmy 
się, że nikt nie przyjdzie. Za-
prosiliśmy ówczesnego starostę 
Rafaela Rokaszewicza, ks. Rafała 
Zendrana, Jerzego Górskiego 
i Emila Pietrzaka. Wszyscy byli 
zdenerwowani, bo nie wiedzieli 
co ich czeka. Wystąpili uczniowie 
Szkoły Muzycznej (młodzi muzycy 
uświetniają coroczne spotkania). 
Prowadzącym był Mateusz Jędraś, 
który teraz pracuje w jednej z war-
szawskich rozgłośni. Sala pękała 

ze śmiechu kiedy prowadzący po 
raz kolejny zwracał się do księdza 
per pan i po raz kolejny za to prze-
praszał. Nieźle bawiliśmy się kiedy 
panie wywołane do musztry robiły 
w tył zwrot. Jedne przez lewe ramię 
inne przez prawe, a niektóre ze 
śmiechem czekały na zakończenie. 
Kolejne spotkanie pod takim 
samym tytułem odbyło się już 
w Sali Rajców. Goście byli ci sami, 
dodatkowo zaprosiliśmy prezyden-
ta Jana Zubowskiego. Ze względu 
na ważne spotkanie nie przybył 
starosta. Magda Skiba pytała gości 
jakie zmiany zaszły w ciągu roku. 
Było mnóstwo śmiechu, kwiaty, 
kawa i ciastka. Po spotkaniu panie 
mówiły, że gdyby nie ta impreza 

pewnie nie wiedziałyby jak wyglą-
da najważniejsza sala w Ratuszu. 
Dwa lata temu pomyśleliśmy, 
żeby przedstawić wyjątkowe pa-
nie. Na spotkanie „Być kobietą” 
zaprosiliśmy posłankę Ewę Drozd, 
zastępcę prezydenta Bożenę Ko-
walczykowską, dyr. biblioteki Iza-
belę Owczarek, naczelnik Wydz. 
Ruchu Drogowego Magdę Banc, 
mistrzynię w boggi Magdalenę 
Owczarz i kick bokserkę Patrycję 
Krawczyk. Znaliśmy te panie 
tylko z pierwszych stron gazet. 
Prowadzący Bartek Adamczak 
pokazał je jako zwykłe kobiety 
i matki, które na co dzień zmagają 
się z takimi samymi problemami 
jak my wszystkie.
Ubiegłoroczne spotkanie „Kto 
to mówi” do końca było wielką 
niewiadomą. Zaproszeni goście 
przeczytali tekst, jedni wiersz na-
pisany przez Tadeusza Kolańczyka, 
inni notatkę prasową. Zajęli miej-
sca wśród publiczności, ich głosy 
zostały odtworzone, a sala miała 
wskazać kto czyta tekst. Głosy były 
tak charakterystyczne, że z rozpo-
znaniem nie było najmniejszego 
problemu. A gośćmi byli: Barbara 
Mareńczak Piechocka, Anna 
Mazurkiewicz, Monika Sagan, 

Krzysztof Jeleń, Ireneusz Mamrot 
i Leszek Wspaniały. Opowieści 
związane z głosem wywoływały 
salwy śmiechu. Był piękny koncert, 
kwiaty i poczęstunek.
Minął rok, zbliża się kolejny Dzień 
Kobiet i Dzień Mężczyzn. Mamy 
coś dla pań ale również dla panów. 
Tytuł zaczerpnięty z komedii 
Aleksandra Fredry „Damy i huza-
ry”świetnie pasuje do składu gości. 
Z jednej strony delikatne kobiety 
twardo stojące na ziemi, z drugiej 
silni i wyjątkowi mężczyźni. Panie 
wykonujące zawody, o których do 
niedawna dziewczyny nie mogły 
nawet marzyć. Sportowcy, mi-
strzowie w swoich dyscyplinach, 
którzy jednocześnie są wzorem 

do naśladowania dla dzieci i mło-
dzieży. Spotkanie rozpocznie się 
koncertem gitarowym uczniów 
Arkadiusza Stachowskiego ze 
Szkoły Muzycznej. Gośćmi ho-
norowymi będą prezydent Rafael 
Rokaszewicz i starosta Jarosław 
Dudkowiak. Za gościnnym sto-
łem zasiądą: Jolanta Sarzyńska 
z Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, por. Karolina 
Berbeć z Wojska Polskiego, mjr 
Teresa Hentosz z Zakładu Kar-
nego i mistrzowie sportu: Maciej 
Domińczak, Wiesław Kiwacki 
i Adrian Olszewski. Całość 
poprowadzi Bartek Adamczak, 
więc dobra zabawa zapewniona. 
Pewnie nie zabraknie kwiatów 
dla pań, słodkiego poczęstunku, 
kawy i herbaty. 
Te nasze spotkania pozwalają 
poznać ludzi z pierwszych stron 
gazet, którzy w rzeczywistości są 
tacy jak my. Mają rodziny, radości, 
kłopoty i codzienne obowiązki. 
Wieczór spędzony w pięknej sali, 
w której zapadają ważne decyzje 
pozwoli nam poczuć się wyjąt-
kowo w tym świątecznym dniu. 
Zapraszamy panie i panów 9 marca 
o 18.00.

 �Grażyna Sroczyńska 
 � fot. S. Sroczyński i J. Popiel

Damy i huzary
Dzień Kobiet w Ratuszu to już tradycja. Po raz piąty w Sali Rajców będziemy mogli spotkać się z wyjątkowymi 
mieszkańcami naszego miasta
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Gmina Miejska w Głogowie 
przygotowuje się do 
uzbrojenia terenów 
pod budownictwo 
jednorodzinne. Nowe 
działki powstaną 
na osiedlu Piastów 
Śląskich i Żarków. 

Działki pod budownictwo jedno-
rodzinne wolnostojące i w zabu-
dowie szeregowej, wielorodzinne 
i z usługami powstaną na dwóch 
głogowskich osiedlach. W ciągu 
dwóch lat 2017 i 2018 powstanie 
66 działek. Głogowian ucieszyła 
taka polityka mieszkaniowa. Wielu 
czeka na rozpoczęcie budowy 
własnego M.
- Nie dostanę mieszkania socjal-
nego ani komunalnego – mówi 
Wojciech Myszkowski, 35-letni 
handlowiec. - Planujemy z żoną 
wybudować coś swojego. Domek 
przy ul Księżnej Mechtyldy byłby 
odpowiednim miejscem dla naszej 
rodziny. 
Gmina Miejska w Głogowie 
tereny przy nowych ulicach 
Generała Okulickiego i Generała 
Komorowskiego na osiedlu Żarków 
planuje uzbroić i przygotować do 
sprzedaży pod zabudowę domkami 
jednorodzinnymi wolnostojącymi 
i w zabudowie szeregowej. Ko-

lejne mieszkania między innymi 
w ramach rządowego programu 
Mieszkanie PLUS oraz developer-
skie mogą powstać na działkach 
w okolicach ulic Książąt Żagań-
skich i Książąt Oleśnickich, teren 
przy budynkach TBS. 
- Półhektarową działkę planujemy 
przekazać do banku Gospodar-
stwa Krajowego jako nasz wkład 
w rządowy program Mieszkanie 
PLUS – mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. – Może 
na niej powstać blok ze 100 miesz-
kaniami. 
Ponad 30 działek pod budownictwo 
mieszkaniowe urząd miasta planuje 
przygotować na przedłużeniu ulicy 
Księżnej Mechtyldy. Zakłada się, 
że na tych terenach mogą powstać 
także działki pod budownictwo 
jednorodzinne z usługami. 
- Na osiedlach Piastów Śląskich 
i Żarków w ciągu dwóch lat po-
wstanie 66 działek pod budownic-
two jednorodzinne – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. 
Pod zabudowę mieszkaniową pla-
nuje się także tereny powojskowe. 
W ramach TBS powstaną docelowo 
cztery budynki, w których znajdzie 
się 120 mieszkań. 

 �Zdjęcia: ANJA, Urząd Miasta 
Głogowa 

Nowe chodniki, nowa 
nawierzchnia jezdni, 
przejścia dla pieszych, 
znaki drogowe i zieleń. 
Takie między innymi 
zmiany będą na 
ulicach Piotra Skargi , 
Piekarskiej i Kołłątaja. 
Urząd miasta na tę 
inwestycję zarezerwował 
około 2 mln zł. 

W ramach zadania „Infrastruktura 
na Starym Mieście” urząd zlecił 
wykonanie remontu ulicy Piotra 
Skargi, Piekarskiej i Kołłątaja oraz 
przejść dla pieszych wraz z dojścia-
mi i oznakowaniem. Wymienione 
zostaną chodniki, nawierzchnia 
jezdni, zamontowane będą ogrodze-
nia łańcuchowe, słupki do znaków 
drogowych i nowe trawniki . Teren 
ten nabierze innego, ładniejszego 
oblicza. Urząd Miasta spośród zło-
żonych ofert wybrała firmę BRU-
KART z Jaczowa. Koszt zmian na 

tych trzech ulicach Starego Miasta 
to kwota ponad 1.8 mln zł. 
- Bardzo podobają mi się zmiany 
– mówi Marian Bosakowski.- Na 
Starym Mieście coraz więcej ład-

nych miejsc, bardziej zagospodaro-
wanych. Systematycznie Starówka 
staje się wizytówką miasta. Moje 
oko cieszą także ruiny kościoła 
św. Mikołaja. To wspaniałe przed-

sięwzięcie. Chciałbym dożyć tego 
czasu, gdy w ruinach będą wystawy, 
koncerty. Kiedyś słyszałem o takich 
planach. 

 �Zdjęcia: ANJA

Przedszkole Publiczne 
nr 7 zostanie zburzone. 
Powstanie od podstaw 
nowy budynek. 
Urzędnicy starają się 
o środki zewnętrzne.

PP nr 7 w Głogowie zostało 
wybudowane 1976 r. Od tamtej 
pory placówkę odnawiano, jednak 
konstrukcja jest przestarzała. 
Urzędniczy zaplanowali, iż 
budynek przedszkola zostanie 
zburzony. Stanie się to jednak 
dopiero po wybudowaniu nowej 
placówki, obok istniejącego bu-

dynku. Dzięki temu rodzice zatem 
nie muszą się martwić. Ich dzieci 
do czasu uruchomienia nowego 
obiektu będą uczęszczać tam gdzie 
dotychczas. Nowe przedszkole 
będzie większe, przystosowane 
dla większej liczby maluchów. Na 
wybudowanie i przystosowanie 
nowej placówki pod potrzeby 
przedszkolaków potrzeba około 
7 mln zł. Urząd przygotował już 
niezbędne dokumenty. Wystę-
puje też z wnioskami o pieniądze 
unijne.
- Realizacja zmian PP nr 7 będzie 
możliwa po pozyskaniu środków 

zewnętrznych – mówi Rafael Ro-
kaszewicz, Prezydent Miasta Gło-
gowa. – Zmiany są konieczne. Nie 

będziemy remontować budynku, 
wyburzymy i postawimy nowy. 

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów 

Agencja Nieruchomości 
Rolnej przekaże działki 
dla Gminy Jerzmanowa. 
W tym roku gmina 
i Agencja spotkają 
się u notariusza. 

Około 4 ha ziemi leżącej wokół 
Pomnika Ludziom Ziemi, a na-
leżące do Agencji Nieruchomości 
Rolnej przejdzie na własność 

Urzędu Gminy Jerzmanowa. 
Urzędnicy ustalają zasady prze-
jęcia. ANR grunt ma przekazać 
bezpłatnie. - W tym roku zostanie 
podpisany akt notarialny – mówi 
Waldemar Szpilewicz, Sekretarz 
Gminy Żukowice. 
ANR kilka lat temu przekazała 
również nieodpłatnie gminie nie-
ruchomości położone w Potoczku. 
Na zagospodarowanie terenów 

wyznaczono kilka lat. Termin 
upłynął a działki przeznaczone 
na Gminne Centrum Rekreacji, 
Rehabilitacji i Sportu nie są 
w 100% zagospodarowane. Po 
kontroli sposobu zagospodaro-
wania działek Agencja w piśmie 
skierowanym do UG zażądała 
kwoty 534 tys. zł. 
- Gmina nie musi tych terenów 
oddawać. Nie została też na Gminę 

nałożona kara za brak ich zagospo-
darowania. Kwota, którą ustalono 
do zapłaty wynika z przepisu prawa 
i stanowi równowartość przekaza-
nych nieruchomości. Zaproponowa-
no Agencji wydłużenie terminu na 
zagospodarowanie terenu i odstą-
pienie od żądania zapłaty – mówi 
Waldemar Szpilewicz, Sekretarz 
Gminy Żukowice. 

 �Zdjęcia: ANJA

Działki pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu 
Piastów Śląskich 

Miasto uzbroi tereny
Dbają o infrastrukturę na Starym Mieście

Przedszkole nr 7 będzie miało nowy budynek

Pomnik Ludziom Ziemi na gminnej działce

Jerzmanowa przejmie działki od ANR

Urzędnicy szukają pieniędzy

Głogowianom podobają się zmiany
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Koniec minusowych tempe-
ratur, białego puchu, krótkich 
dni. Czas już na krótsze noce, 
wiosenny powiew wiatru i więcej 
promieni słońca. Za zmianą aury 
za oknem idzie zmiana diety, 
o której mało kto pamięta i wie. 
- Dieta wiosenna powinna być 
bardziej orzeźwiająca, byśmy 
mieli poczucie, że zbliża się 
wiosna. Niech to będzie powiew 
świeżości. Zalecamy dużo soków 
warzywnych i owocowych, ale ta-

kich robionych samemu w domu, 
z wyciskarki czy sokowirówki, 
by było, jak najwięcej witamin. 
Trzeba pamiętać, że wiosenna 
dieta powinna być lżejsza. To już 
nie pora na rozgrzewające posiłki. 
Zalecamy więcej sałatek. Ważne 
jest pieczywo pełnoziarniste, 
chrupkie i tostowe. Nie zapo-
minajmy o nabiale, czyli chude 
twarożki i jogurty. Pamiętajmy 
o dodatku musli. Można same-
mu je zrobić i nie zapominać 

o nasionach. Mogą być pestki 
dyni, słonecznika czy orzechy. 
To będzie dodatek kaloryczny, 
zawierający tłuszcze. Dzięki 
dobremu żywieniu usposobimy 
się, by być bardziej aktywnym, 
pełnym życia i energii. Pamiętaj-
my o jarmużu, selerze naciowym 
i szpinaku - mówi Alicja Soko-
łowska, specjalista ds. żywienia 
w MCZ S.A. w Lubinie.
Jednym słowem warto wspierać 
się na piramidzie żywienia, która 

mówi, że podstawą są warzywa 
i owoce, później produkty pełno-
ziarniste zbożowe, potem nabiał, 
a na końcu tłuszcze i niewielka 
ilość mięsa. - Wszyscy za dużo 
jemy mięsa. Powinniśmy je 
planować nie częściej niż trzy 
razy w tygodniu. Nie możemy 
zapominać natomiast o rybach. 
Mogą być też jajka i warzywa 
strączkowe suche, jako dodatki do 
sałatek, ale niekoniecznie fasolki 
po bretońsku i kapusty. To już są 

za ciężkostrawne posiłki i nie 
pora na nie. To wczesna wiosna 
i marzec i choć nie ma jeszcze 
sezonu na świeże warzywa 
i owoce, to trzeba pamiętać, że 
są dostępne w sklepach przez cały 
rok. Mamy też warzywa mrożone, 
które mogą wypełnić pewien 
deficyt. Pamiętajmy też o ziołach. 
Nasze potrawy będą bardziej 
aromatyczne i świeższe oraz 
łatwiej strawne, gdy pojawią się 
w nich zioła – mówi Alicja Soko-
łowska, ale przypomina również, 
by nie objadać się smażonym 
i nie zapiekać mięs w dużej ilości 
tłuszczu i panierkach. - Odpo-
wiednio przygotowane mięsa 
sprawią, że będziemy się czuli 
lżejsi, łatwiej strawimy posiłki 
i będziemy mieć więcej ochoty na 
aktywność fizyczną – zaznacza 
specjalistka od żywienia.
Jak się okazuje, coraz więcej po-
zytywnych działań dla ludzkiego 
organizmu przypisuje się kawie. 
Specjaliści zalecają wręcz, by 
o niej pamiętać. - Nie musimy 
się bać kawy. Nie pijemy jej już 
w celach rozgrzewających, ale 
pijmy ją, bo jest zdrowa. Przy-
pisuje jej się dobre działania i na 
szczęście wciąż lubimy wypić 
filiżankę kawy dla przyjemności 

z przyjaciółką. Kawa to zdrowy 
napój. Nie powinno się od niej 
stronić, o ile nie ma się przeciw-
wskazań zdrowotnych – mówi 
Alicja Sokołowska.
Pozostając w temacie płynów 
w diecie przypominamy, że 
podstawą jest woda. Kobiety 
powinny spożywać jej około 1,5 
litra dziennie, mężczyźni zaś 2,2 
litra. - Woda jest niezbędna. Nie 
można liczyć, że zastąpią ją inne 
płyny. To nie wystarczy. - pod-
kreśla na koniec specjalistka od 
żywienia w MCZ S.A. w Lubinie.

Za zmianą aury za oknem idzie zmiana diety, o której mało kto pamięta i wie

Zdrowa wiosenna dieta, czyli co jeść, 
gdy pani zima odpuściła

Zimowy sposób żywienia powinien różnić się od wiosennego. Dietetycy zachęcają 
do wzbogacenia menu sokami, warzywami i odpuszczenia posiłkom, które miały nas 
rozgrzewać w zimową aurę. Podpowiadamy co jeść i pić, gdy za oknem pojawia się słońce 
i wiosenne temperatury.

r e k l a m a
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SM Nadodrze zmieni siedzibę

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Budynek przychodni przy ul. 
Sikorskiego zostanie przysto-
sowany pod potrzeby niepełno-
sprawnych. Powstanie winda na 
zewnątrz budynku. Radni nie 
zaakceptowali zmiany dachu. 
W budżecie miasta na prace 
remontowe w budynku przy-
chodni przy ul. Sikorskiego 
zarezerwowano 600 tys. zł. 
W tym roku wykonana zostanie 
termomodernizacja budynku, 
powstanie zewnętrzna winda 
a pomieszczenia w budynku przy-
chodni przystosowane zostaną dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zaplanowany przez urzędników 
dach dwuspadowy na budynku 
przy ul. Sikorskiego z wymu-
rowaniem kominów nie został 
zaakceptowany przez radnych. 
W związku z tym zakres prac 
został okrojony. 
- Dach dwuspadowy upiększyłby 

budynek i nawiązał do starej zabu-
dowy przy ul. Sikorskiego – mówi 
Rafael Rokaszewicz, Prezydenta 
Miasta Głogowa. – Radni nie 
zgodzili się na taki projekt. 
W 2016 roku wykonana została 
dokumentacja projektowo –kosz-
torysowa na termomodernizację 
budynku wraz z budową windy 
zewnętrznej oraz dostosowaniem 
pomieszczeń dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych uwzględniająca 
również wykonanie przebudowy 
dachu przychodni na dach dwu-
spadowy.

 �Zdjęcie: ANJA 

Budynek przychodni przy ul. Sikorskiego do remontu 

Nie ma zgody radnych na zmianę dachu 
Pomieszczeniom 
zajmowanych przez SM 
„Nadodrze” przy alei 
Wolności przywrócony 
zostanie ich pierwotny 
charakter. Powstanie 
kilka mieszkań. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad-
odrze” zakupiła budynek przy ul. 
Sikorskiego. Prowadzone są już 
prace adaptacyjne pomieszczeń, 
pod potrzeby spółdzielni. Obecnie 
jednostka ta mieści się w kilku 
mieszkaniach przystosowanych 
na biura oraz w pomieszczeniu po 

byłej Cepelii. 
- Jesteśmy na etapie projektowania 
– mówi Mirosław Dąbrowski, Pre-
zes Zarządu SM „Nadodrze”. – Po-
mieszczenia w budynku przy ulicy 
Sikorskiego musimy przystosować 

na nasze potrzeby. Mam nadzieję, 
że prace potrwają do końca roku 
i na początku przyszłego roku, 
może w styczniu zmienimy swoją 
siedzibę. 
Spółdzielnia od dawna nosiła 
się z zamiarem zmiany siedziby. 
Jednym z ważniejszych powodów, 
jest poprawa warunków pracy za-
trudnionym w niej pracowników. 
Obecnie zajmowane przez ten 
zakład pomieszczenia pierwotnie 
projektowane były na lokalne 
mieszkalne. W 11 małych miesz-
kaniach powstały biura. 

 �Zdjęcia: ANJA

głogowskie firmy

Adaptacja budynku przy ul. Sikorskiego na biura 
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Głogów to miasto o ponad 
1000-letniej historii. Już 
w X wieku, po podbiciu 
przez Mieszka I grodu 
plemiennego Dziadoszan, 
powstaje na prawym 
brzegu Odry nowy, 
silnie ufortyfikowany 
gród piastowski.

Od początków młodego państwa, 
Głogów odgrywał strategiczną 
rolę: chronił dogodnego przejścia 
przez rzekę na rozwidleniu dróg 
i szlaków handlowych, które 
wiodły z zachodu na wschód oraz 
z południa na północ. 
Już w 1010 roku kronikarz Tieth-
mar zanotował w swojej kronice 
o pochodzie cesarskich wojsk, któ-
re zatrzymywały się pod grodem 
zwanym Urbs Glogua w czasie 
konfliktu Bolesława Chrobrego 
z zachodnim sąsiadem. Natomiast 

najsłynniejszym wydarzeniem 
w pierwszych wiekach Głogowa 
jest jego udana obrona w trakcie 
wojny polsko-niemieckiej w 1109 
roku. Obszerny opis tego 3-ty-
godniowego oblężenia opisywał 
w swojej kronice nadworny skryba 
Bolesława Krzywoustego – Gall 
Anonim. Wydarzenie to upamięt-
nia odsłonięty w 1979 roku pomnik 
Dzieci Głogowskich. Natomiast 
w podziemiach kolegiaty przetrwa-
ły do naszych czasów pozostałości 
świątyni pamiętającej dramatyczne 
wydarzenia sprzed ponad 900 lat. 
W święta Bożego Narodzenia 
1208 roku na zaproszenie księcia 
Henryka Brodatego, do Głogowa 
przybyli książęta: Władysławo-
wie – Laskonogi i Odonic oraz 
elita polskiego duchowieństwa: 
arcybiskup Henryk Kietlicz, biskup 
wrocławski – Wawrzyniec, biskup 
lubuski – Wawrzyniec oraz biskup 
poznański – Arnold. Zjazd miał 

charakter polityczny a podczas 
jego obrad uregulowano szereg 
spornych kwestii dotyczących 
rozbitej na dzielnice Polski.
Konrad I głogowski – syn tragicz-
nie zmarłego w bitwie pod Legnicą 
Henryka Pobożnego – swoją 
determinacją doprowadził około 
1251 roku do powstania Księstwa 
Głogowskiego, a już 2 lata późnej 
nadał miastu prawa według modelu 
lokacji na prawie magdeburskim. 
Unormowało to funkcjonowanie 
Głogowa i zdecydowanie przyczy-
niło się do jego rozwoju, głównie 
jego lewobrzeżnej części. Najwy-
bitniejszym władcą Głogowa był 
syn Konrada – Henryk III, którego 
przedwczesna śmierć pozbawiła 
szans na uzyskanie korony polskiej, 
co niewątpliwie wykorzystał jego 
największy rywal – Władysław 
Łokietek. 
Syn Henryka – Przemko prowadził 
długą batalię o niezależność Głogo-

wa przed naporem ze strony króla 
Czech Jana Luksemburskiego. 
Prawdopodobnie z inicjatywy 
czeskiej został w 1331 roku otruty. 
Wówczas mury obronne Głogo-
wa przekroczyły hufce czeskie 
a król Jan siłą wcielił księstwo 
głogowskie do swojego państwa. 
Spowodowało to koniec suwe-
renności księstwa głogowskiego 
i początek czeskiej dominacji w re-
gionie. W mieście należącym do 
Korony Czeskiej odbył się w 1462 
roku zjazd królewski, w którym 
udział wzięli: pełniący rolę go-
spodarza i zamieszkały na czas 
zjazdu w ratuszu król Czech: Jerzy 
z Podiebradów w towarzystwie 
2-tysięcznego orszaku dworzan, 
oraz król Polski – Kazimierz 
Jagiellończyk, przybyły wraz 
z 5-tysięcznym orszakiem dwo-
rzan i wojska, którego ugoszczono 
na czas obrad w zamku. Głogów 
liczył wówczas około 12 tysięcy 
mieszkańców, będąc znaczącym 
miastem na Śląsku, więc liczby 
przybyłych gości musiały robić 
ogromne wrażenie. Podczas prawie 
dwutygodniowego zjazdu omówio-
no kwestie zagrożenia tureckiego, 
konfliktu polsko-krzyżackiego, 
a jego zwieńczeniem był zawarcie 
sojuszu polsko-czeskiego.
XV-wieczne miasto nad Odrą 
słynęło z wybitnych głogowian. 
Jednym z nich był Jan Głogow-
czyk, który urodził się ok. 1445 
roku w zamożnej rodzinie Schil-
ling. Po wyjeździe z rodzinnego 
miasta, związał się na blisko 40 
lat z Akademią Krakowską. Był 
wykładowcą Mikołaja Koperni-
ka. Kolejnym jest Caspar Elyan, 
który urodził się po 1430 roku 
w głogowskiej rodzinie mieszczań-
skiej polskiego pochodzenia. Był 
pierwszym drukarzem we Wro-
cławiu i na Śląsku, jako pierwszy 
też wydrukował książkę, w której 
zawarł tekst w języku polskim.
Rządy Piastów głogowskich skoń-
czyły się pod koniec XV wieku, 
a miasto na krótko należało do 
węgierskiego roku Korwinów. 
Głogów w swoich dziejach ma 
również epizod jagielloński. Przy-
były tutaj w 1502 roku książę Zyg-
munt Jagiellończyk – późniejszy 
król Polski – otworzył w mieście 
mennicę, w której bito grosze 
głogowskie. Na awersie monety 
znajdował się orzeł w koronie oto-

czony napisem: SIGISMVNDVS 
DVX GLOGOVIE – „Zygmunt 
książę głogowski”. Natomiast na 
rewersie Pogoń – herb Litwy, data, 
oraz napis: KASIMIRI REGIS 
POLONIE NATVS – „Syn Kazi-
mierza króla Polski”. W pierwszym 
roku bicia monety, jej egzemplarze 
były pozbawione datowania, lecz 
już w kolejnym – 1506 roku na 
każdym pojawiła się data, dzięki 
czemu była to pierwsza datowana 
moneta na ziemiach polskich.
W 1526 roku czeski Śląsk prze-
szedł pod panowanie państwa 
Habsburgów, a Księstwo Gło-
gowskie zarządzane było przez 
starostów. Znana nam w herbie 
miejskim głowa byka, była godłem 
rodowym jednego z nich – Hansa 
von Loos. który miał nadzór nad 
mennicą głogowską i taki wizeru-
nek wybijał na monetach.
Do wybuchu wojny trzydziesto-
letniej Głogów był znacznym 
ośrodkiem handlowym, który 
rywalizował na Śląsku w tej dzie-
dzinie z Wrocławiem. Po wybuchu 
europejskiego konfliktu miasto 
stało się twierdzą, a decyzja ta 
nie tylko zatrzymała dalszy je-
go rozwój ale doprowadziła do 
likwidacji przedmieść. Wojna 

trzydziestoletnia i zmieniające się 
wojska w mieście, do tego liczne 
pożary i epidemie spowodowały 
zniszczenia i wyludnienie Gło-

gowa, a odbudowa nadodrzańskiej 
twierdzy trwała dziesięciolecia.
Wojny śląskie pomiędzy Habs-
burgami a Prusami doprowadziły 
w 1740 roku do przyłączenia mia-
sta do państwa pruskiego przez 
króla Fryderyka II. Głogowska 
twierdza w dalszym ciągu była 
rozbudowywana, a w mieście po-
wstały siedziby dwóch tzw. kamer 
wojenno-dominalnych oraz sądu 
zwierzeniowego. Jednak miejski 
spokój zaburzyły wojska Napo-
leona Bonapartego w 1806 roku, 
które zdobyły Głogów, okupując 
je do 1814 roku, a w tym czasie 
francuski bóg wojny odwiedził 
nadodrzańską twierdzę trzykrot-
nie. Dla głogowian wizyta francu-
ska była katastrofalna w skutkach. 
Ogromnie potrzeby okupantów 
oraz demografia wyniszczały mia-
sto. Uradowani mieszkańcy miasta 
żegnali Francuzów chorałem, 
odegranym z wieży ratuszowej 
„Dziękujemy wszyscy Bogu”, 
wybudowali również bramę trium-
falną dla wkraczających wojsk 
pruskich, a dziś jedną z pamiątek 
upamiętniających to wydarzanie 
są pozostałości tablicy w Fosie 
Miejskiej.
A co ciekawego działo się w Gło-

gowie w kolejnych latach, prze-
czytają Państwo już w następnym 
numerze „Głogów Extra!”.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Warto wiedzieć jak to drzewiej bywało...

Ciekawe dzieje Głogowa (1)

Najstarsza świątynia lewobrzeżnego Głogowa, nieistniejący już kościół św. Piotra – wg 
Fryderyka Bernarda Wernhera (za: www.dokumentyslaska.pl)

Okolicznościowy medal 
z 2003 roku z okazji 750. 
rocznicy lokacji Głogowa 
(fot. DAC)

Wybijany w mennicy Zygmunta Jagiellończyka grosz 
głogowski (za: wcn.pl)

Fragment panoramy przedstawiającej Głogów w 1755 roku, 
znajdującej się na ścianie tzw. Skarbka (Fot. DAC)
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Kurator oświaty 
negatywnie zaopiniował 
uchwałę radnych 
dotyczącą zamiaru 
likwidacji Technikum nr 6 
w Głogowie, dawnej szkoły 
przyrodniczej. Starosta 
będzie się odwoływał 
do ministerstwa. 

Na sesji Rady Powiatu Głogow-
skiego w lutym radni większością 
głosów podjęli uchwałę w sprawie 
systematycznego wygaszania 
Technikum nr 6 w Głogowie. 
Czynnik ekonomiczny był głów-
nym argumentem. Argumenty 
uczniów, rodziców i nauczycieli 
nie przekonały radnych. Podjęli 
uchwałę i informacja o zamia-
rze likwidacji placówki trafiła 
kuratorium oświaty. Kuratorium 
nie podzieliło zdania radnych 
powiatowych. To, co dla radnych 
było minusem, dla kuratorów było 
argumentem przemawiającym za 
pozostawienie placówki. Nadzór 
pedagogiczny uważa, iż atutem 
szkoły jest jej długoletnia trady-
cja nauczania, bardzo dobra baza 
i historia szkoły. Uważa też, że nie 
można ignorować głosu mieszkań-
ców powiatu, młodzieży, rodziców 
i grona pedagogicznego, którzy 

bardzo zabiegali o pozostawienie 
szkoły w sieci placówek. Kolejnym 
argumentem, na które powołuje się 
kuratorium jest charakter placówki. 
Na terenie województwa dolnoślą-
skiego niewiele jest szkół o profilu 
rolniczo-przyrodniczym. Starosta 
zapowiada odwołania do ministra.
- Powiat Głogowski otrzymał 
negatywną opinie Dolnośląskie-
go Kuratora Oświaty w sprawie 
stopniowej likwidacji Technikum 
nr 6 w Głogowie. Oznacza to 
wstrzymanie wykonania uchwały 
Rady Powiatu w tej sprawie. Nasz 
samorząd zamierza skorzystać 
z przysługującej w takiej sytuacji 
drogi - wniesienia zażalenia na 
opinię kuratora do Ministra Edu-
kacji Narodowej. Zażalenie takie 
zostanie złożone w ciągu siedmiu 
dni. - mówi Jarosław Dudkowiak, 
Starosta Powiatu Głogowskiego. 
Od kilku lat bowiem spadł nabór 
do Technikum nr 6. W tym roku 
w placówce uczy się 136 osób. 
Bywało, iż klasa liczyła 6-9 
uczniów, na 30 miejsc. Subwencja 
oświatowa (powiat otrzymuje ją 
z budżetu państwa) dla Technikum 
nr 6 wynosi 994 tyś. zł. I nie wy-
starcza nawet na wynagrodzenia 
Tymczasem utrzymanie tej szkoły 
to rzeczywisty koszt 2, 4 mln zł.

Gmina Miejska 
w Głogowie 
zarezerwowała 
w budżecie środki na 
remont ruin kościoła 
św. Mikołaja. W tym 
roku planuje się 
wykonać między innymi 
część posadzek. 

Od wielu lat trwają prace zabez-
pieczające i adaptacyjne ruin za-
bytkowej XII-wiecznej świątyni. 
W ubiegłym roku między innymi 
zabezpieczono korony murów 
wieży. W tym roku w budżecie 
gminy zarezerwowano 200 tys. zł 
na dalsze zabezpieczenie murów 
oraz ułożenie części posadzek. 
- Wykonano także słupy bramy 
wjazdowej i uporządkowano teren 
wokół kościoła – mówi Rafael 

Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. – W tym roku w ramach 
posiadanych środków wzmocnio-
ne zostaną kolejne partie murów 
i ułożona zostanie część posadzek.

W przyszłości miasto planuje 
zaadaptować ruiny XIII-wiecznej 
świątyni na potrzeby turystyki, kul-
tury i sztuki. W minionych latach 
opracowana została dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa na doko-
nanie adaptacji i zabezpieczenia 
kościoła św. Mikołaja na potrzeby 
turystyki, kultury i sztuki.

 �Zdjęcia: ANJA

W późnych godzinach 
popołudniowych saperzy 
z placu budowy zabrali 
amunicję z czasów 
wojny. Przed ich 
przyjazdem teren 
został zabezpieczony.

Na placu budowy przy kościele 
Bożego Ciała na Starym Mieście 
podczas wykonywania prac bu-
dowlanych robotnicy natknęli się 
na amunicję z czasów II wojny 
światowej. Do czasu przybycia sa-

perów teren został zabezpieczony.
- Pocisk artyleryjski usunęliśmy 
z placu budowy i zawieźliśmy na 
poligon - mówi starszy chorąży 
sztabowy Bogdan Pisarski, do-
wódcza patrolu saperów.
- Nasze miasto było twierdzą. Na 
Starówce podczas prac budowla-
nych wykopuje się niewybuchy 
i niewypały. – mówi Michał 
Piotrowski, mieszkaniec Śród-
mieścia. - Dobrze, że w naszym 
mieście są saperzy.

 �Zdjęcia: ANJA

Gmina Jerzmanowa 
nie podjęła jeszcze 
decyzji dotyczącej 
gospodarki ściekowej. 
W grudniu minął termin 
składania wniosków 
na dofinansowanie 
inwestycji. 

Ścieki z gminnych wiosek 
i Jerzmanowej odprowadzane 
są do obecnie funkcjonującej 
oczyszczalni i do oczyszczalni 
w Głogowie. Mieszkańcy Gminy 
Jerzmanowa zabiegają o wybu-
dowanie oczyszczalni, która 
zagospodaruje wszystkie ścieki. 
Radni kilka lat temu podjęli 

stosowną uchwałę dotycząca 
nowej inwestycji. Urzędnicy 
rozważają, dwa warianty zago-
spodarowania ścieków. Różnią 
się one nie tylko kosztami 
inwestycji.
– Rozważane są dwa warianty: 
budowa nowej oczyszczalni 
ścieków w Jerzmanowej , sza-
cowany koszt budowy około 6 
mln zł czy budowa rurociągu 
tłocznego ścieków z Jerzma-
nowej do Głogowa, szacowany 
koszt budowy około 2,5 mln zł 
. Jeszcze nie podjęto ostatecz-
nej decyzji – mówi Waldemar 
Szpilewicz, Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa.

Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa 
czekają z niecierpliwością na 
ostateczną decyzję. Ponad 20 
letnia oczyszczalnia nie spełnia 
wymogów. Jest już wyeksplo-
atowany. Radni podjęli uchwałę 
o wybudowaniu nowej oczysz-
czalni. W 2015 roku wykonano 
projekt. Gmina miała nadzieję, iż 
inwestycja zostanie umieszczona 
w Krajowym Programie Oczysz-
czania Ścieków i w związku z tym 
otrzyma dotację. Niestety tak się 
wówczas nie stało.
– W ubiegłym roku można było 
starać się o dofinansowanie tej 
inwestycji – mówi jeden z gmin-
nych radnych. – Niestety gmina 

nie złożyła wniosku w terminie, 
minął w grudniu.
Urzędnicy twierdzą, że nie mogli 
starać się o dofinansowanie inwe-
stycji ponieważ nie mają podstaw.
– Jeszcze nie podjęto decyzji do-
tyczącej gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy w części należącej 
do Aglomeracji Jerzmanowa tj. 
miejscowości: Jerzmanowa, 
Zofiówka, Gaiki, Potoczek, Ma-
niów, Łagoszów Mały. Gmina nie 
ubiegała się o dofinansowanie 
do tych przedsięwzięć. Wnioski 
o dofinansowanie składane są po 
podjęciu decyzji o przestąpieniu 
do realizacji inwestycji – mówi 
Waldemar Szpilewicz.

Dwa warianty odprowadzenia ścieków
Urzędnicy zastanawiają się nad budową oczyszczalni

Amunicja na Starówce

Ciąg dalszy remontu kościoła św. Mikołaja

Nowa posadzka w ruinach
Czynnik ekonomiczny nie przekonał 
kuratora oświaty

Nie ma zgody
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HOROSKOP EXTRAkrzyżówka

Baran 21.03-20.04
Zwróć większą uwagę na 
sprawy osobiste, poświęć 
swój czas najbliższym. W 
sprawach, które wydawały 
się przegrane, dostaniesz 
jeszcze jedną szansę. To 
dobry czas, by podjąć zo-
bowiązania, które dotyczą 
nie tylko ciebie. Jeśli ocze-
kujesz większej otwartości, 
ty także zaryzykuj. 

Byk 21.04-21.05
Tempo wydarzeń stanie się 
imponujące. Dobry czas dla 
spotkań, rozmów, pozyski-
wania nowych przyjaciół 
i dla miłości. Będziesz 
działać skuteczniej i z 
większą dozą szczęścia. 
Może się powieść coś 
bardzo ważnego. Pora na 
nowy cel. Zamknij stare 
sprawy. Niczego nie żałuj. 
Nie wchodzi się dwa razy 
do tej samej rzeki. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Pierwsza połowa tygodnia 
przyniesie więcej spokoju, 
szczególnie jeśli potrafisz 
wrzucić na luz i oderwać 
się trochę od wyzwań. W 
sprawach sercowych szansa 
na kompromis zwiększy 
się. Na koniec tygodnia 
napięcia. Bądź ostrożny, nie 
ryzykuj. Ostrożnie poruszaj 
się samochodem i nie tylko. 
Ćwicz swoją empatię. 

Rak 21.06-22.07
Nadchodzi dobry czas 
sprzyjający sukcesom i two-
jej popularności. To okazja, 
by bez wielkiego wysiłku 
stać się sobą, wyrazić swoją 
indywidualność, odnieść 
sukces. Masz szansę, by 
przezwyciężyć jakieś wcze-
śniejsze trudności. W końcu 
tygodnia nie spiesz się z 
niczym. 

Lew 23.07-22.08
Nie oczekuj od siebie zbyt 
wiele. Mimo ogólnego 
zadowolenia, chwilami 
odczujesz zmienne nastro-
je. Twoja energia życiowa 
wymaga regeneracji, więc 
na razie zajmij się jej 
gromadzeniem, a nie wy-
datkowaniem. Rozmowa z 
przyjacielem oczyści twój 
umysł i serce. 

Panna 23.08-22.09
Odczujesz większą swobodę 
i emocjonalny luz. Okolicz-
ności ułożą się zgodnie z 
twoimi życzeniami. Kon-
takty z otoczeniem przy-
niosą okazje do nawiązania 
nowych znajomości. Wśród 
nich może się trafić ta, na 
którą czekasz od dawna. W 
niedzielę jednak naciskaj 
mocniej na hamulec. 

Waga 23.09-23.10
Jeśli masz zamiar z kimś 
rywalizować, trzymaj się 
zasad fair play. Z końcem 
tygodnia lepiej trzymaj się 
z daleka od ryzykownych 
sytuacji i osób, które nie 
grają przepisowo. Jeśli 
planujesz jakąś rozmowę, 
chcesz przedstawić swoje 
argumenty, zrób to teraz. 
Trenuj siłę swojej intuicji. 

Skorpion 24.10-21.11
To czas, kiedy życie wydaje 
się przyjemne, pozbawione 
powodów do zmartwień. 
W dotąd skomplikowanych 
sercowych sprawach pora 
zacząć od nowa- coś prze-
kreślić lub komuś zaufać. 
Spodziewaj się dużego 
przyspieszenia w planach. 
Może otworzysz własną 
firmę, awansujesz lub 
weźmiesz ślub? Zrób coś 
dla innych. Dobra energia 
zawsze wraca. 

Strzelec 22.11-21.12
Niewykluczone spotkanie z 
kimś, kto postawi wyzwa-
nie twojej skali wartości 
lub zdarzy się sytuacja 
wymagająca rewizji planów. 
Potraktuj to jako szansę 
poszerzenia horyzontów. 
W niedzielę bądź ostrożny, 
nie prowokuj losu, ale za to 
nastaw się na konstruktyw-
ne rozwiązania. Z ważnymi 
decyzjami zaczekaj do 
kolejnego tygodnia. 

Koziorożec 22.12-19.01
To czas rozrywek, dobrych 
kontaktów z ludźmi, obie-
cujących spotkań i szans na 
realizację planów. Możesz 
liczyć na dobry obrót spraw, 
postęp w jakiejś ważnej 
kwestii. W niedzielę przy-
hamuj. Mogą się pojawić 
turbulencje, które nie muszą 
dotyczyć ciebie, ale może 
trzeba będzie okazać pomoc 
i wsparcie. 
Wodnik 20.01-18.02
To może być owocny czas 
w obszarze finansów. Za-
stanów się co chcesz w tej 
sferze osiągnąć, zaplanuj 
przychody i wydatki. In-
tuicja pomoże mądrze wy-
korzystać sznase. Zielone 
światło w obszarze spraw 
towarzyskich i sercowych. 
Zapowiada się prawdziwie 
wiosenny przypływ energii! 

Ryby 19.02-20.03
Określ swoje cele i priory-
tety. Postępuj ostrożnie, a 
kaprysy losu nie zdołają ci 
zaszkodzić. Nie podejmuj-
cie teraz żadnego ryzyka. W 
przyszłym tygodniu nastąpi 
poprawa. To powinien być 
czas waszego rozwoju 
wewnętrznego. Szukajcie 
prawdziwych wartości, jak 
miłość, rodzina. 


