
r e k l a m a

rek
lam

a

22 marca 2017 r. nr 31

IS
SN

 2
45

0-
62

65

To miejsce na reklamę
kosztuje 90 zł netto

cena z rabatem

zadzwoń: 603 122 338

Park survivalowy
„Fort Gwiazda”

Fuszerki przy Folwarcznej

Ścieżki i park linowy 
powstaną w tym roku. 
Jest to pierwszy etap prac 
związanych z budową 
Parku survivalowego.

Do urzędu miasta 
wpłynęło kilkadziesiąt 
skarg.

str. 4

str. 11



2    22 marca 2017 r.  •  www.glogowextra.pl 

r e k l a m a

aktualności

Policjanci Wydziału 
Kryminalnego 
zatrzymali 26 – 
letniego głogowianina. 
Mężczyzna usłyszał 
zarzuty włamania 
i kradzieży do altanki 
na terenie jednego 
z ogrodów działkowych.

Łupem włamywacza padły 
głównie elektronarzędzia i na-
rzędzia działkowe. Wartość 
skradzionych przedmiotów 
wynosiła ponad 1000 złotych. 
Policjanci odzyskali część skra-
dzionych przedmiotów.
W dniu 16 marca br. policjanci 
otrzymali zgłoszenie o wła-
maniu i kradzieży jaka miała 
miejsce na terenie ogrodów 
działkowych. Sprawca włamał 

się do altanki. Jego łupem padły 
przedmioty i narzędzia jakie 
najczęściej przechowuje się na 
ogrodach działowych. Zniknęła 
kosiarka spalinowa oraz inne 
narzędzia ogrodnicze. Starty 
jakie wywołał sprawca wyniosły 
ponad 1000 złotych.
Już na drugi dzień policjanci za-
trzymali sprawcę tego włamania 
i odzyskali część skradzionych 
przedmiotów. Mężczyzna usły-
szał zarzuty dokonania kradzie-
ży z włamaniem. Grozi mu za to 
kara pozbawienia wolności od 
roku nawet do 10 lat.
Działkowcom przypominamy 
o należytym zabezpieczeniu 
mienia oraz prosimy o wzmo-
żony nadzór nad nim.

 � oficer prasowy KPP w Głogowie 
podinsp. Bogdan Kaleta

Włamał się
do altanki

W czwartek około 
godziny 6:45 na 
drodze serwisowej 
prowadzącej do Polkowic 
na odcinku między 
rondem a wiaduktem 
doszło do poważnego 
zdarzenia drogowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
ruchu drogowego głogowskiej ko-
mendy wynika, że obywatel Czech 
kierujący ciągnikiem siodłowym 
z naczepą zaczął hamować przed 
zbliżającym się korkiem, kierujący 
audi również zwolnił i zatrzymał 
się za zestawem natomiast kie-

rowca autobusu nie zachował 
ostrożności i z dużą siłą uderzył 
w tył samochodu osobowego. 
W wyniku uderzenia audi została 
zakleszczona pomiędzy tirem a au-
tobusem. Autobusem podróżowało 
około 50 osób które jechały na 
1 zmianę do pracy. Jedna osoba 

z autobusu wymagała wykona-
nia badań. Pomimo ogromnych 
uszkodzeń kierującemu audi nic 
poważnego się nie stało. Wszy-
scy kierujący byli trzeźwi. Dla 
pracowników poruszających się 
autobusem został podstawiony 
inny pojazd.

Zderzenie koło SW-1

Ostatni weekend dał się we znaki ciężki 
warunkami atmosferycznymi silny wiatr 
oraz deszcz wywołały sporo szkód.

Do najpoważniejszej sytuacji doszło w sobotę 
popołudniu około godziny 17 w Kozich Dołach 
gdzie porywisty wiatr zerwał dach z budynku 
mieszkalnego.
Strażacy z głogowskiej jednostki odebrali zgłoszenie 
od mieszkańców Kozich Dołów którzy usłyszeli 
ogromny huk, jak się okazało wiatr zerwał część 
poszycia dachu z jednego z domów. 
Na miejsce przybyli strażacy z Głogowa, Kotli, Cho-
ciemyśli oraz Grochowic. Przy pomocy autodrabiny 
oraz lin blacha została zdjęta a dach zabezpieczony 
folią. Nikomu nic się nie stało.

 �PM

Zerwany dach w Kozich Dołach
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1 kwietnia obchodzić będziemy 
72 rocznicę zakończenia walk 
o Głogów. Obchody upamięt-
niające to wydarzenie uświet-
nione zostaną widowiskiem 
militarnym „ Bitwa o Głogów”.
Prezydent Miasta Głogowa Rafael 
Rokaszewicz zaprasza wszystkich 
mieszkańców miasta na widowi-
sko militarne z okazji 72 rocznicy 
zakończenia walk o Głogów. 
W Fosie Miejskiej o godz. 15 roz-

pocznie się widowisko militarne 
. Weźmie w nim udział 60 rekon-
struktorów i kaskaderów z bronią 
palną. Inscenizacja oparta jest 
o pokazy pirotechniczne, pojazdy 
militarne i popisy kaskaderskie. 
Od godz. 12.30 w Centrum Infor-
macji Turystycznej czynna będzie 
wystawa militarna. Natomiast 
w Fosie od ulicy Rzeźniczej 
będzie można zobaczyć zdjęcia 
pojazdów historycznych. 

Od końca stycznia do 1 kwietnia 
1945 roku trwały walki o miasto 
pomiędzy stacjonującymi w Gło-
gowie wojskami hitlerowskimi 
a nacierającą Armią Radziecką. 
W czasie walk miasto zostało 
zniszczone w 95%. 1 kwietnia 
był obchodzony jako rocznica 
wyzwolenia Głogowa. Od kilku-
nastu lat jest dniem zakończenia 
walk wojennych.

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów

Wielkie widowisko militarne w Fosie Miejskiej

Rocznica Bitwy o Głogów

Trzy miliony zł Gmina 
Jerzmanowa zapłaciła 
za pałac z całym jego 
zapleczem. Po remoncie 
planuje się tam umieścić 
między innymi GOPS, ZGK 
i GOK. Prowadzone są 
konsultacje w zakresie 
przeprowadzanej 
inwentaryzacji pałacu 
jak i określenia jego 
stanu technicznego.

Gmina nabyła całą nieruchomości 
w skład której wchodzą: działka 
gruntu wraz z posadowionym 
na niej budynkiem zabytkowego 
pałacu, zabytkowy park i stodołę 
z oborą oraz pozostałymi zabudo-
waniami będącymi częścią zespołu 
pałacowo-parkowego.Za całą 
nieruchomość Gmina zapłaciła 
3 mln zł.
- Gmina już we wcześniejszych 
latach myślała o zakupie nieru-
chomości, która zanim została 
nabyta przez inwestora prywatnego 
należała do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych – mówi Waldemar 
Szpilewicz, Sekretarz Gmniny 
Jerzmanowa. - Widząc na co dzień, 
jak prywatny inwestor postępuje 
z obiektami zabytkowymi, jak ule-
gają one dewastacji zdecydowano 
się o przejęciu tej nieruchomości. 

Znajduje się ona w centrum wsi, 
jest wizytówką miejscowości jak 
i gminy – dodaje sekretarz.
Samorządowcy sugerują, iż w pała-
cu po odbudowie mogłyby funkcjo-
nować: Gminne Centrum Kultury, 
biblioteka, sala filmowa lub sal 
dla jerzmanowskiej filmówki, 
GOPS, ZGK. Pałac stanie się także 
miejscem spotkań, będzie w nim 
kawiarnia, sala konferencyjna oraz 
sala naukowo-dydaktyczna. Gmina 
zaproponowała , aby mieszkańcy 
składali swoje propozycje doty-
czące zagospodarowania zespołu 
pałacowego. Wpłynęła jedna 
ankieta. 
- Występowaliśmy do konserwato-
ra zabytków w Legnicy z pismami 
o udostępnienie wszystkich mate-
riałów dotyczących zabytkowych 

obiektów posadowionych na terenie 
nieruchomości - mówi Waldemar 
Szpilewicz.- Obecnie jesteśmy na 
etapie dalszych konsultacji w za-
kresie przeprowadzanej inwenta-
ryzacji pałacu jak i określenia jego 
stanu technicznego.
Mieszkańcy gminy z niecierpliwo-
ścią czekają na wynik zabiegów 
samorządowców. Nie wierzą, że 
pałac zostanie odrestaurowany. 
Mówią, że gmina przecież nie ma 
pieniędzy, a remont to kosztowne 
przedsięwzięcie. 
- Stoi i coraz bardziej popada w ru-
inę – mówi jeden z mieszkańców 
Jerzmanowej. – Remont, za co? 
Gmina nie ma pieniędzy. A Unia, 
nie wiadomo czy da. Ale coś trzeba 
robić. To ciekawy zabytek.

 �Zdjęcia: ANJA

Podsumowanie Roku 
Sportowego do okazja 
do nagrodzenia 
sportowców, trenerów 
i osób, działających 
na rzecz rozwoju 
głogowskiego sportu. 
W tym roku nagrodzono 
117 zawodników, 30 
trenerów i 13 sponsorów. 
Był to dobry rok 
owocujący w sukcesy.

Po raz 25 w Głogowie zorgani-
zowano Podsumowanie Roku 
Sportowego. Z tej okazji Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa i Bożena Kowalczykow-
ska, Zastępca Prezydenta Miasta 

Głogowa wręczyli nagrody dla 
sportowców, trenerów i spon-
sorów. W tym roku nagrodzono 
117 zawodników z głogowskich 
klubów reprezentujących nasze 
miasto osiągając dobre wyniki 
w sporcie na arenie miejskiej, wo-
jewódzkiej, ogólnopolskiej a często 
też międzynarodowej. Nagrodzono 
30 trenerów, którzy swoją wiedzą 
wspierają i kształtują młodych 
ludzi. Podziękowania skierowa-
ne zostały także do sponsorów, 
którzy wspierają sport, pomagając 
młodym zawodnikom robić to, co 
przynosi im zadowolenie i promuje 
Głogów. W tym roku nagrodzono 
13 sponsorów.
Prezydent miasta otwierając galę 

Podsumowania Roku Sportowego 
podziękował zawodnikom trenerom 
i sponsorom za wkład jak włożyli 
w rozwój sportu. Dziękował także 
rodzicom, którzy na co dzień zaj-
mują się i inwestują w swoje dzieci. 
Sponsorom podziękował za pomoc 
w rozwój głogowskiego sportu. Za 
to, że przeznaczają swoje prywatne 
pieniądze, biznesy na sport. 
- Miasto Głogów inwestuje w sport 
od zawsze. Warto inwestować 
w sport, bo to procentuje i daje 
satysfakcję. To wielka szansa dla 
młodych ludzi uprawiających sport. 
Dziękuję Wam za 2016 rok i życzę 
wielu sukcesów w 2017 roku. - 
mówił Rafael Rokaszewicz.

 �Fot: UM Głogów

Trenerzy, sponsorzy i zawodnicy otrzymali statuetki

Nagrodzono głogowskich

sportowców

Gmina Jerzmanowa kupiła nieruchomość w trosce o jej stan

Centrum kultury i rekreacji

w pałacu
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Ścieżki i park linowy powstaną w tym roku. 
Jest to pierwszy etap prac związanych 

z budową Parku survivalowego.

Park Piastowski zostanie zagospodarowany. Powstaną miejsca 
rekreacyjne dla każdej grupy wiekowej. W tym roku głogowianie 
będą mogli skorzystać z części planowanego wyposażenia. Park 
survivalowy „Fort Gwiazda” ze względu na duży zakres prac 
realizowany będzie etapowo. 
- W tym roku zrealizujemy pierwszy etap prac. Powstanie park 
linowy i część ścieżek – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa. 
W skład Parku survivalowego „Fort Gwiazdy” wchodzić będzie 
między innymi park linowy, tor bobslejowy, tory przeszkód, trasy 
do biegania i nordic walking, tor rowerowy MTB, place zabaw dla 
dzieci, parking. Planowane jest także zaplecze sanitarne. Obiekty 
fortyfikacji , które znajdują się na terenie Parku survivalowego 
zostaną zrewitalizowane.
Całkowity koszt realizacji tego zadania szacuje się na około 
5 mln zł. 

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów

W tym roku zrealizowany zostanie
pierwszy etap prac

Park survivalowy
„Fort Gwiazda”

Od 20 marca do 31 marca ulica Piotra Skargi od skrzyżowania z ulicą Długą 
do skrzyżowania z ulicą Nadodrzańską będzie całkowicie wyłączona z ruchu. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzić będzie roboty budowlane 
związane z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej 
w ulicy Piotra Skargi”.

Metalowa konstrukcja, 
która od kilku miesięcy 
stoi na Placu Generała 
Jana Nepomucena 
Umińskiego zostanie 
usunięta. 

Głogowianie z wielkim zainte-
resowaniem obserwują zmiany 

na swoich osiedlach. Większość 
z nich akceptują, do innych pod-
chodzą sceptycznie, a jeszcze inne 
krytykują. 
- To żelazne monstrum stoi tu od 
dłuższego czasu – mówi Pan Karol, 
mieszkaniec Starego Miasta. – Nie 
wiem , po co to jest i czy to już tak 
zostanie?

Uspokajamy mieszkańców 
Starego Miasta. Konstrukcja, 
która stoi na Placu Generała, 
to szalunek. PWiK wykorzysta 
go pod zabezpieczenie wykopu 
podczas prowadzonych prac. Po 
zakończeniu zadania obiekt ten 
zostanie usunięty. 

 �Zdjęcia: ANJA 

„Ozdobniki” znikną
ze Starego Miasta

Ulica Piotra Skargi zamknięta dla ruchu
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Ćwiczenia dla rezerwy
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Do końca marca potrwa 
w Głogowie kwalifikacja 
wojskowa. Komendant 
WKU ppłk Piotr 
Mielniczuk przypomina 
o obowiązku stawienia 
się przed komisją. 
Obowiązek wynika 
z Ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony . 

W tym roku kwalifikacją wojsko-
wą objęty jest rocznik podstawo-
wy , czyli urodzeni w 1998 roku. 
Wezwanie otrzymało także 70 
osób z rocznika starszego, któ-
rzy nie ukończyli jeszcze 24 lat, 
a z różnych powodów nie stawili 
się na wcześniejsze kwalifikacje. 
W roczniku podstawowym jest 
7 kobiet. Zgłosiły się także 2 
ochotniczki, które chcą otrzy-
mać kategorie zdrowia, być może 
swoje życie zwiążą z wojskiem. 
- Stawienie się przed komisją 
jest obowiązkiem , który wynika 
z przepisów prawa– mówi ppłk 
Piotr Mielniczuk, Wojskowy 
Komendant Uzupełnień. – Jeżeli 
ktoś się nie zgłosi z własnej wi-
ny, z zaniedbania, to wówczas 
wójt, burmistrz, prezydent czy 
komendant WKU mogą wystąpić 
z wnioskiem o doprowadzenie 
na kwalifikację. Na wezwaniu 
znajduje się informacja, co należy 
zrobić jeżeli wezwany nie może 
się stawić w wyznaczonym dniu. 
Dokument należy przeczytać do-
kładnie – mówi ppłk Mielniczuk. 
Każdy wezwany po przejściu 
badań lekarskich i otrzymaniu 
dokumentów wojskowych otrzy-
ma kategorie zdrowia, zgodnie 

z wynikiem badań. Po dwóch 
tygodniach od kwalifikacji, 
wszyscy, którzy stanęli przed 
komisją automatycznie z ustawy 
zostają przeniesieni do rezerwy. 
Każdy wezwany stawiając się na 
kwalifikację wojskowa powinien 
mieć przy sobie dokument tożsa-
mości i jedno aktualne zdjęcie do 
książeczki wojskowej. 
Po otrzymaniu kategorii zdrowia 
A wszyscy chętni mogą już się 
zgłaszać do Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień z wnioskiem 
o skierowanie ich na szkolenie 
przygotowawcze , które zaczyna 
się 04.05.2017 roku. W tym roku 
do dyspozycji ochotników są bar-
dzo atrakcyjne miejsca w ośrod-

kach szkolenia we Wrocławiu, 
Poznaniu , Koszalinie , Zegrzu, 
Świnoujściu , Gdyni , Ustce 
i w wielu innych. Ukończenie 
szkolenia przygotowawczego jest 
przepustką do służby zawodowej.
Komendant WKU przypomina 
, że wszyscy chętni którzy chcą 
rozpocząć studia w Akademiach 
Wojskowych i Wyższych Szkół 
Oficerskich muszą zdecydować 
się do 31.03. br i do tego dnia zło-
żyć stosowne wnioski . Wszelkie 
informacje na ten temat znajdują 
się na stronie internetowej WKU 
. Szczegółowe informacje w Ko-
mendzie, specjaliści przedstawią 
stosowną ofertę .

 �Zdjęcia: ANJA

Na dwutygodniowe 
ćwiczenia wezwani 
zostaną żołnierzy rezerwy, 
którzy posiadają karty 
mobilizacyjne. Żołnierze 
będą szkoleni miedzy 
innymi w Głogowie, 
Świętoszowie, Bolesławcu 
lub Sulechowie. 
Obecność na ćwiczeniach 
obowiązkowa. Za unikanie 
ćwiczeń grozi kara 
grzywny lub areszt. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w tym roku już rozsyła wezwania 
na ćwiczenia żołnierzy rezerwy. 
Każdy mężczyzna, który ma kartę 
mobilizacyjną może liczyć się 
z tym, że zostanie powołany do 
wojska na szkolenie.
- Jeżeli żołnierz rezerwy otrzymuje 
kartę powołania na ćwiczenia to 
ma obowiązek stawienia się w wy-
znaczonym dniu i miejscu - mówi 
ppłk Piotr Mielniczuk, Wojskowy 
Komendant Uzupełnień. - To 
nie jest dowolność. Obowiązek 
stawienia się wynika z ustawy 
o powszechnym obowiązku 
obrony. Jeżeli wezwany się nie 
stawi, podlega każe grzywny lub 
karze aresztu.
Rezerwista, który będzie unikał 

stawienia się w jednostce wojskowej, 
musi liczyć się także z tym, że zo-
stanie doprowadzony na ćwiczenia. 
Gdy nie zostanie ustalone jego miej-
sce pobytu, to wniosek o ściganie 
trafi do prokuratora. Zdarzają się 
jednak przypadki, które utrudniają 
lub uniemożliwiają rezerwiście 
stawienie się na wezwanie.
- Na wezwaniu, które żołnierz re-
zerwy otrzymuje jest wyjaśnienie, 
co powinien zrobić, gdy nie może 
się stawić na ćwiczenia w wyzna-
czonym terminie - mówi ppłk Piotr 
Mielniczuk.
Po dokładnym przeczytaniu 
wezwania rezerwista dowie się, 
że może się odwołać. Gdy będą 

uzasadnione podstawy, odwo-
łanie może zostać rozpatrzone 
pozytywnie. Żołnierze rezerwy, 
którzy powołani zostaną przez 
WKU w Głogowie na ćwiczenia 
trafią do różnych jednostki w Gło-
gowie, Świętoszowie, Bolesławcu 
, Sulechowie i innych . Żołnierz 
rezerwy podczas ćwiczeń jest 
umundurowany , zakwaterowany 
i żywiony na koszt wojska .Po-
nadto jest ubezpieczony na czas 
ćwiczeń , a za każdy dzień pobytu 
na szkoleniu otrzymuje gratyfika-
cję pieniężną zależną od stopnia 
wojskowego posiadanego przez 
żołnierza rezerwy.

 �Zdjęcia: WKU Głogów

Prace remontowe ulic Piotra 
Skargi, Kołłątaja i Piekarskiej 
potrwają jeszcze kilka tygodni. 
Koszt zadania to ponad 1.800 
tys. zł.
Nowego oblicza nabiera Stare 
Miasto. Większość placów, skwe-
rów i ulic jest już po remoncie. 

Za kilka tygodni do użytko-
wania, po remoncie, oddane 
zostaną kolejne ulice Piotra 
Skargi, Kołłątaja i Piekarska. 
Na ulicy Kołłątaja trwa ubijanie 
przełożonej wcześniej kostki 
brukowej oraz budowane są 
nowe chodniki. Natomiast na 

ul. Piekarskiej trwa tzw. kory-
towanie pod ułożenie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 
z kostki.
Prace prowadzi firma BRUK ART. 
Koszt zadania to 1.837.890,40 
złotych.

 �Zdjęcie: ANJA

Rocznik podstawowy i starsze roczniki poddają się badaniom

Kobiety i mężczyźni 
do kwalifikacji

W kwietniu przez dwa tygodnie powalczą o formę

Remonty na Starym Mieście
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Przygoda związana 
z podróżą zaczyna się na 
lotnisku. Nasze Okęcie to 
swojski klimat mimo wielu 
niedogodności, jednak 
nie wszędzie tak bywa.

Jak dotąd największym naszym 
wyzwaniem było Szeremietiewo 
w Moskwie. Kilka lat temu utknę-
liśmy tam na kilkanaście godzin 
w drodze do Bangkoku. Słysze-
liśmy wiele na temat Aerofłotu, 
ale to była najtańsza oferta, więc 
z niej skorzystaliśmy. Mieliśmy 
czekać 2 godz., lecz już po godzinie 
pojawiła się informacja, że lot bę-
dzie opóźniony. Na każdej tablicy 

podano inny czas, a w informacji 
w ogóle nic o tym nie wiedzieli. 
Oburzona pani wykonała kilka 
telefonów i potwierdziła, że będzie 
opóźnienie ok. 2 godz. 
Na tablicy informacyjnej pojawił 
się dwukrotnie dłuższy czas, więc 
postanowiliśmy się przespać. 
Siedzenia na lotniskach poprze-
dzielane są podłokietnikami, chyba 
celowo, by na nich nie spać. Ale 
gdy się dobrze poszuka, można 
znaleźć miejsca „sypialne”. Wła-
śnie znaleźliśmy spokojny zakątek, 
a tu komunikat, by zgłosić się po 
vouchery do jednego ze sklepów. 
Skorzystaliśmy z nich wybierając 
głównie napoje, które na lotniskach 

kosztują krocie. Nasze opóźnienie 
zwiększyło się o kolejną godzinę, 
więc wszyscy ułożyliśmy się do 
snu. Po jakimś czasie usłyszeliśmy, 
że zostaniemy przewiezieni do 
hotelu. Część z nas chciała zostać 
na tych zaadoptowanych na łóżka 
krzesłach, ale ostatecznie poszli-
śmy pod wskazane wyjście. I tu 
zaczęła się nasza droga przez mękę.
Najpierw przy jednym z okienek 
wpisano nas w komputer, zanoto-
wano w jakiejś księdze, dodatkowe 
dane przekazano krótkofalówką. 
Poszliśmy do drzwi wyjściowych, 
a tam okazało się, że powinniśmy 
mieć karteczki z pieczątkami. 
Wróciliśmy do punktu wyjścia 
i grzecznie czekaliśmy na wypi-
sanie nieszczęsnych świstków. 
Wszędzie pohukiwano na nas jak 

na podkomendnych w wojsku. 
Kiedy umęczona pisaniem pani 
wydała nam potrzebne papierki, 
okazało się, że musimy iść do in-
nego wyjścia i w tym celu należy 
przejść na drugi koniec terminalu. 
Temperatura na zewnątrz wynosiła 
minus 20 stopni, a my byliśmy 
w krótkich rękawkach i cieniutkich 
bluzach, bo przecież lecieliśmy 
w tropiki. Autobus nie nadjeżdżał, 
nasza opiekunka co chwilę otwie-
rała ogromne drzwi i wypatrywała 
pojazdu, a nam było coraz zimniej. 
Po kilkudziesięciu minutach uka-
zał się wreszcie upragniony przez 
wszystkich wehikuł z połowy 
ubiegłego wieku. Miał pootwie-
rane na oścież okna i drzwi więc 
temperatura w nim była równa 
tej na zewnątrz. Byliśmy pewni, 

że już teraz szybko ruszymy do 
wymarzonego hotelu. Ale gdzież 
tam. Z hotelu zadzwonili z py-
taniem ile osób przyjedzie. Pani 
kilkakrotnie nas przeliczyła, co 
wydawało się dziwne, bo było nas 
tylko 12 osób. Połączenie przez 
krótkofalówkę trwało kilkanaście 
minut i wreszcie ruszyliśmy kory-
tarzem wydrążonym w śniegowych 
zaspach. Każdy marzył o ciepłym 
pokoiku hotelowym i wygodnym 
łóżku. Przejechaliśmy zaledwie 
kilkaset metrów za ogrodzenie 
lotniska i nasz horror rozpoczął 
się od nowa. Wyglądało na to, że 
recepcjoniści są totalnie zasko-
czeni naszą wizytą. Czekaliśmy 
w zimnym autobusie z pootwie-
ranymi drzwiami na wyjaśnienie 
sytuacji. Poprosiliśmy kierowcę 
żeby zamknął drzwi, odpowie-
dział, że nie wolno.
Minęła godzina zanim wypełniono 

odpowiednie dokumenty i otrzy-
maliśmy klucze do pokoi. Zdążyli-
śmy usnąć, gdy obudził nas telefon. 
Usłyszeliśmy, że nasz samolot star-
tuje za półtorej godziny. W wielkim 
pośpiechu przetransportowano nas 
na lotnisko. Musieliśmy przejść 
kontrolę celną, na której odebrano 
nam wszystko to, co wcześniej za-
kupiliśmy za vouchery. Wsiedliśmy 
do ogromnego Iła, w którym nawet 
nie było numerów siedzeń, każdy 
zajmował miejsce według uznania. 
Podczas lotu przeżywaliśmy chwile 
grozy, kiedy nasz samolot trzeszczał 
jakby za chwilę miał się przełamać 
na pół. Do Bangkoku dolecieliśmy 
z 17 godzinnym opóźnieniem, tam-
tejsze lotnisko to inny świat. Pobyt 
na moskiewskim Szeremietiewie 
zapamiętamy na całe życie, a tanią 
ofertę Aerofłota omijamy odtąd 
szerokim kołem.

 �Tekst i foto: Grażyna Sroczyńska

Terminal
Lotnisko - miejsce, w którym jesteśmy tylko przez 
chwilę, lecz nieraz ta chwila wydaje się wiecznością
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Zaczerwienione spojówki, 
ciągły katar, często też 
kaszel - to główne objawy 

alergii wziewnych, które wraz 
z kwitnieniem roślin lada moment 
się zaczną. Ci, którzy wiedzą, że 
są uczuleni wiedzą, jak sobie z tym 
radzić. Co z maluchami, u których 
diagnozy jeszcze nie było? Jak 
rodzice mogą pomóc dziecku?
 - Jeżeli są jakieś niepokojące 
objawy, które się przedłużają, to 

pierwsze kroki trzeba kierować do 
lekarza rodzinnego, w przypadku 
dzieci do pediatry. Co może świad-
czyć o alergii? Na pewno może być 
to okresowość. Jeżeli w tamtym 
roku o tej samej porze występowało 
na przykład łzawienie oczu, katar 
a może przewlekający się kaszel 
i teraz o tej samej porze znowu się 
zaczyna, to możemy mieć duże 
podejrzenie, że to podłoże alergicz-
ne. Wiadomo, że jest to okresowe, 
bo najpierw kwitną drzewa, jak 
leszczyna czy wierzba. Potem 
zaczynają trawy, a potem zboża. 
Latem kwitną byliny typu pokrzy-
wa, babka. Zaostrzenia objawów 
w tych okresach mogą świadczyć, 
że dziecko może być uczulone na 
pyłki danej rośliny. Gorzej jest 
jeśli alergia jest alergią pokarmo-
wą. Wtedy obecna jest cały rok. 
Związane jest to z przyjmowaniem 
różnych pokarmów . W tej chwili 
jednak największa zgłaszalność 
problemów alergicznych związana 
jest z alergiami powietrznymi, 
czyli pyłkowymi – informuje 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
i lekarz rodzinny Poradnia Opieki 
Zdrowotnej MCZ S.A.
 Zdiagnozowana alergia powinna 
być leczona. U młodych pacjen-
tów, którzy osiągają odpowiedni 

do tego wiek można rozpocząć 
odczulanie. To sposób na to, by 
alergii pozbyć się zupełnie. - Jest 
to proces bardzo skomplikowany, 
ponieważ odczulanie prowadzone 
jest na kilka, a nawet kilkanaście 
alergenów. Jeżeli organizm jest 
uczulony na różnorodne alergeny 
nieujęte w szczepionkach, to jeśli 
nawet uodporni się na alergeny np. 
brzozy czy wierzby, a będzie dalej 
uczulony na trawy, to wiadomo, 
że objawy chorobowe będą dalej 
występowały. Mimo wszystko jest 
to metoda, która powoduje, że część 
pacjentów pozbywa się alergii na 
stałe. Pozostali borykający się 
z alergią muszą brać leki wziewne, 
przeciwdziałające alergiom. Jest 
to sposób na zaleczenie. Rezul-
taty nie są w stu procentach, ale 
80-90% pacjentów takie leczenie 
przynosi ulgę – zapewnia doktor 
Dariusz Dębicki. Wśród leków 
stosowanych podczas alergii są 
lekarstwa doustne, krople miej-
scowe i te do oczu. - Objawy typu 
kataru siennego czy łzawienia oczu 
możemy ewentualnie zlikwidować 
nawet w 90 % lecząc sezonowo – 
tłumaczy Dariusz Dębicki. - Dzieci 
można poddać różnym testom 
i sprawdzić czy są faktycznie 
alergikami. Są podstawowe testy 

naskórkowe, ale i te wykonywane 
z krwi pacjenta. W zależności 
od tego, jaki wykonany będzie 
panel badań czy to skierowany 
na alergeny pokarmowe, czy też 
wziewne, można pewne rzeczy 
wykluczyć, a pewne potwierdzić. 
Pamiętajmy jednak, że alergii nie 
można bagatelizować – podkre-
śla stanowczo doktor Dębicki 
– Nieleczona alergia sprawia po 
pierwsze, ze komfort życia jest 
bardzo utrudniony. Ciężko jest 
chodzić przez kilka miesięcy 

z załzawionymi i opuchniętymi 
oczami czy ciągłym katarem 
czy kaszlem. To objawy, których 
każdy pacjent chce się pozbyć. 
Po drugie jednak zaostrzająca 
się alergia może doprowadzić do 
poważniejszych schorzeń, jak 
astma oskrzelowa, która bardzo 
obniża komfort życiowy. Warto 
powiedzieć jeszcze o tym, że na 
schorzenia alergiczne, a co za 
tym idzie astmę chorują pacjenci, 
którzy nie przestrzegają pewnych 
zasad dietetycznych. W przypadku 

dzieci mowa tu o ich przekarmia-
niu słodyczami, czyli cukrami pro-
stymi oraz nadmiar w pożywieniu 
produktów mącznych. Biała mąka 
jest w tej chwili tak modyfikowana, 
że zawiera bardzo dużo glutenu. 
Z tym wiążą się nietolerancje glu-
tenu przez organizm. Ci pacjenci, 
którzy spożywają więcej owoców 
i warzyw podnoszą odporność 
swojego organizmu i mniej chorują 
na różne alergie - mówi na koniec 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
z przychodni MCZ S.A. w Lubinie.

Uwaga alergicy – nadchodzi wiosna

Po czym poznać, że to alergia
i co robić?

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią trudne chwile dla tych, którzy cierpią na wziewne alergie. 
Z tym schorzeniem można sobie radzić. Ważne jest, by zdiagnozować alergię i przyjmować 
odpowiednie leki. W wielu przypadkach specjaliści prowadzą również odczulanie, które 
pozwala pozbyć się alergii.

r e k l a m a
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Zapłacą z własnego budżetu

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Biblioteka przy ul. 
Budowlanych ma bardzo 
dużo propozycji dla 
seniorów. Głogowianie 
chętnie przychodzą, 
aby w towarzystwie 
czytać gazety. 

Rano o godzinie 8 rozpoczyna 
się kurs komputerowy. O go-
dzinie 10 biblioteka otwiera 
swoje podwoje dla wszyst-
kich głogowian. Seniorzy są 
częstymi gośćmi w bibliotece. 
Siadają przy stołach i czytają 
gazety. Dyskutują , wymieniają 

myśli i poglądy. Pracownice 
biblioteki zapraszają seniorów. 
Zapewniają, że nudzić się nie 
będą. W bibliotece jest wiele 
propozycji, z których mogą 
skorzystać. Poza nauką obsługi 
komputera, można czytać ga-
zety, książki. Można korzystać 
Internetu i drukować teksty. 
Filia przy ul. Budowlanych ma 
na swoim stanie kilkadziesiąt 
periodyków: między innymi: 
Auto Świat, PC Format, Cogi-
to, Cztery Kąty, Działkowiec, 
Fokus, Gazeta Wyborcza, 
Newsweek Polska, Polityka, 

Przegląd Sportowy, Rzeczpo-
spolita, Fakty, Świerszczyk, 
Zdrowie, Zwierciadło, Wprost, 
Wiedza i Życie. 
- Czytanie gazet to pretekst, 
aby spotkać się ze znajomy-
mi – mówi pani Zosia. - Moim 
pretekstem jest basen, chodzę 
tam, aby spotkać się z koleżan-
kami i poprawić swoją formę. 
Czytam w zaciszu domowym. 
Lubię skupić się nad tym, co 
czytam. Rozwiązuję krzyżówki 
i czytam porady. Periodykami 
wymieniam się z koleżanką.

 �Zdjęcia: ANJA

Seniorzy chętnie przychodzą do biblioteki

Czytanie gazet w towarzystwie
Gmina Jerzmanowa 
zamierza wybudować 
nową przychodnię przy 
ulicy Lipowej. Budynek 
powstanie nieopodal 
Urzędu Gminy. 

Gmina posiada już projekt ar-
chitektoniczny . Został złożony 
wniosek o pozwolenie na budowę. 
- Uzyskane pozwolenie nie sprawi, 
że w tym roku przystąpimy do 
budowy – mówi Waldemar Szpi-
lewicz, Sekretarz Gminy Jerzma-
nowa. - Wcześniej należy dokonać 
skablowania linii energetycznej 

średniego napięcia przebiegającej 
przez działkę, na której planowana 
jest budowa ośrodka. Ta inwestycja 
zostanie wykonana w tym roku.

Całe przedsięwzięcie związane z bu-
dową ośrodka zdrowia finansowane 
będzie ze środków budżetu gminy.

 �Zdjęcia: ANJA

głogowskie firmy

Nowa przychodnia w Jerzmanowej
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W połowie XIX wieku 
nowy wynalazek kolei 
otwierał nową epokę 

w rozwoju ludzkości. W 1844 
roku Dolnośląskie Towarzystwo 
Kolei Bocznej (Niederschlesische 
Zweigbahn-Gesellschaft) rozpo-
częło pierwsze prace przy budowie 
infrastruktury kolejowej w rejonie 
głogowskim a już dwa lata później 
do Głogowa przyjechał pierwszy 
pociąg, który kursował na linii 
Głogów – Jankowa Żagańska. 
Dzisiejszy dworzec jest już trzecim 
gmachem kolejowym w Głogo-
wie. Pierwszy dworzec w powstał 
w okolicach dzisiejszej bocznicy 
przy ul. Elektrycznej a drugi 
położony był bardziej na wschód 
w miejscu dzisiejszego peronu II 
W Głogowie przełomu XIX i XX 
wieku funkcjonowały przedsię-
biorstwa znane w całej Europie. 
Jednym z nich był zakład Carla 
Weissa, w którym produkowano 
zegary wieżowe. Jego wyroby 
zyskały sporą renomę nie tylko 
na Śląsku, ale też na terenie całej 
Europy. Efektem tego były wyróż-
nienia i nagrody na międzynaro-
dowych wystawach oraz liczne 
zamówienia z całego świata, m.in. 
z Rosji, Węgier, Turcji, Francji, 
Australii, Indii i Azji Mniejszej.
Natomiast wydawnictwo Carla 

Flemminga słynęło głównie z dru-
ku map i atlasów historycznych 
oraz geograficznych. Drukowało 
również książki, kalendarze, druki 
artystyczne oraz prasę, w tym cza-
sopisma dla kobiet i młodzieży. 
Publikacje z Głogowa, drukowane 
w różnych językach, docierały 
do odbiorców nawet pozaeuro-
pejskich.
Miasto rozrastało się i w XX 
wiek wkraczało z liczbą ponad 20 
tysięcy mieszkańców. Niestety 
zabudowa twierdzy powodowała 
coraz większą ciasnotę. Negocjacje 
włodarzy miasta z władzami woj-
skowymi dotyczące wyburzenia 
przestarzałych umocnień przynio-
sły skutek w 1902 roku. Wówczas 
nastąpił okres rozbudowy Głogowa 
i powstania nowych dzielnic.
Wielka Wojna z lat 1914-1918 bez-
pośrednio Głogowa nie dotknęła 
a w pogrążonej w powojennym 
kryzysie Republice Weimarskiej 
dwukrotnie prezydentem został 
były mieszkaniec Głogowa – Paul 
von Hindenburg, który w 1933 
roku powierzył utworzenie nowego 
rządu Adolfowi Hitlerowi.
Niepomyślny dla hitlerowskich 
Niemiec przebieg walk na frontach 
II wojny światowej spowodował, 
że w lipcu 1944 roku kanclerz III 
Rzeszy zadecydował o utworze-

niu „Festug Glogau” – [Twierdzy 
Głogów], którą rozpoczęto for-
tyfikować i przygotowywać do 
ostatecznej obrony przed zbliżającą 
się ofensywą radziecką. Od lutego 
do kwietnia 1945 roku przez prawie 
7 tygodni trwały ciężkie walki o tę 
nadodrzańską twierdzę.
Ostrzał artyleryjski, bombardo-
wania lotnicze, a w ostatnim etapie 
walki o każdą kamienicę... Głogów 
stał się „małym Stalingradem”. 
Wraz z końcem walk, nastąpił też 
koniec miasta. Do zrujnowanego 
Głogowa wkroczyły oddziały 
radzieckie. Jak pisał regionalista 
Janusz Chutkowski: „Umarło 
miasto liczące 1000 lat historii, 
chlubiące się wspaniałymi za-
bytkami, cennymi zbiorami dzieł 
sztuki i licznymi śladami polskiej 
przeszłości”. Ale ta głogowska 
przyszłość należeć miała już do 
Polski!
Rok 1945 był punktem zwrotnym 
w dziejach Głogowa. Niemiecki 
Glogau, po 7 tygodniach ciężkich 
walkach, znalazł się w granicach 
Polski. Przybywający na Ziemie 
Zachodnie polscy osadnicy spoty-
kali w tym miejscu jednak morze 
ruin i zgliszczy. Miasto pełne za-
bytków i o ciekawej wielowiekowej 
historii było doszczętnie zniszczo-
ne. W Głogowie nie było bieżącej 
wody, kanalizacji i elektryczności. 
Nie było nawet budynku, który 
nie byłyby uszkodzony i w pełni 
nadawałby się do zamieszkania.
Ale wraz z napływem polskich 
pionierów Głogów podnosił się. Jak 
Feniks z popiołów. Przybywający 
tu osadnicy powoli przystępowali 
do pierwszych prac porządkowych. 
I choć warunki życia w powojen-
nym mieście były bardzo trudne, 
to jednak podjęli wyzwanie 
i wszystko zaczynali się na nowo... 
Pomagała im również przy tym 
pozostała w mieście ludność nie-
miecka, którą w kolejnych latach 
wysiedlano do Niemiec.
30 sierpnia 1945 roku powstał 
Powiatowy Komitet Obywatelski 
Odbudowy Głogowa. Napływający 
mieszkańcy wraz z porządko-
waniem Głogowa uruchamiali 
wśród jego ruin pierwsze prywatne 
sklepy, lokale gastronomiczne 
oraz zakłady rzemieślnicze: był 
więc fryjzer, krawiec, szewc, nie 
brakowało też osób prowadzących 
usługi budowlano-szklarskie. Po-

czątkowo więc głogowski handel, 
gastronomia i rzemiosło były uspo-
łecznione i działały wyłącznie 
dzięki zaangażowaniu osadników 
przybyłych do Głogowa z wielu 
terenów przedwojennej Polski.
Dużym wysiłkiem uruchomiono 
głogowską elektrownię, która stała 
się tuż po wojnie największym 
zakładem w mieście. Ruszyły też 
miejskie wodociągi a w dalszej 
kolejności odległe od centrum 
duże zakłady: Stocznia Rzeczna 
i Cukrownia. Funkcjonować 
rozpoczęły też spółdzielnie 
„Samopomocy Chłopskiej” oraz 
Powszechna Spółdzielnia Spo-
żywców „Społem”. Ważną sprawą 
stało się skomunikowanie Głogowa 
ze światem i ponowne połączenie 
obu części miasta mostami – dro-
gowym i kolejowym – na rzece 
Odrze.
W lata pięćdziesiąte miasto wcho-
dziło z liczbą prawie 4.000 miesz-
kańców co było nieco ponad 1/10 
stanu liczebnego głogowian przed-
wojennego Głogowa. Okres ten to 
dalsze porządkowanie miejskich 
terenów z gruzów. Największym 
wydarzeniem tamtego dziesięciole-
cia było trzykrotne zorganizowanie 
w mieście Powiatowej Wystawy 
Rolniczej, prezentującej dorobek 
lokalnego rolnictwa. Był to obraz 
pierwszych powojennych lat ziemi 
głogowskiej – będącej rolniczym 
zapleczem dla jej mieszkańców 
a stan taki trwał do pierwszych in-
westycji związanych z odkryciem 
złóż miedzi w 1957 roku przez Jana 
Wyżykowskiego. Od tego czasu 
następuje przeobrażanie charakteru 
Głogowa i powiatu głogowskiego 
z terenów rolniczych w centrum 
przemysłowe. Miedź spowodo-
wała dynamiczny rozwój nie tylko 
Głogowa i jego okolic ale i całego 
regionu Zagłębia Miedziowego. 
W podgłogowskich Żukowicach 
w 1971 roku uruchomiono hutę 
miedzi „Głogów”, a kilka lat póź-
niej obok niej powstała jej młodsza 
siostra, do dziś będąca jedną z naj-
nowocześniejszych tego typu za-
kładów na świecie. W sąsiedztwie 
Głogowa powstawały kopalnie, 
które do dziś są miejscami pracy 
dla wielu głogowian.
Miasto w szybkim czasie stało 
się infrastrukturalnym zapleczem 
górnictwa i hutnictwa miedzi. 
Diametralnie wzrosła mieszkań-

ców: z ponad 6.000 w 1955 roku 
do prawie 30.000 mieszkańców 
w 1972 roku. Dynamiczny rozwój 
Głogowa spowodował powsta-
nie nowych osiedli takich jak: 
Śródmieście, Matejki, Hutnik 
a w kolejnych latach następnych 
i największych: Kopernik i Pia-
stów Śląskich. W granice coraz 
ciaśniejszego miasta włączono 
w 1984 roku podgłogowskie miej-
scowości: Brzostów, Nosocicie, 
Krzepów i Widziszów a dalszych 
latach również Biechów, Wróblin 
Głogowski oraz tereny zajęte przez 
obie huty miedzi. Wspomniany 
rok był również ważny z innego 
powodu: podjęto wówczas decyzję 
o odbudowie serca Głogowa – 
Starego Miasta – które straszyło 
przez dziesiątki lat ruinami a po 
ich usunięciu pustą bezimienną 
przestrzenią. Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych powstały tam 
pierwsze kamienice a dziś Stare 
Miasto, kolejnymi zabudowanymi 
kwartałami – i przy zachowaniu 
średniowiecznej siatki ulic – zbliża 
się już ku Odrze.
Nie doszłoby jednak do tak dyna-
micznego rozwoju miasta gdyby 
nie ludzie – jego mieszkańcy, któ-
rzy często, w czynie społecznym, 
organizowali życie w pierwszych 
powojennych latach oraz podej-
mowali w kolejnych latach takie 
a nie inne decyzje o odbudowie 
i rozwoju tego nadodrzańskiego 
miasta. A przecież wraz z rozwo-
jem gospodarczym Głogowa szły 
w parze inne ważne dziedziny dla 
lokalnej społeczności: kultura, 
oświata, służba zdrowia, sport 
i rekreacja. Rozwijała się również 
sieć drogowa, znacznie poprawia-
jąc komunikację w Głogowie. Do 
dziś jednak największą bolączką 
całego regionu jest brak obwodnicy 
miejskiej wraz z drugą przeprawą 
mostową na Odrze.
Zmiany polityczne, jako miały 
miejsce w Polsce po 1989 roku 
spowodowały, że minęły czasy 

gwałtownego rozwoju Głogowa 
oraz szybkiego wzrostu liczby 
jego mieszkańców, osiągając 
maksymalną liczbę ponad 74 
tysięcy mieszkańców w 1996 
roku. Obecnie liczba ta oscyluje 
w granicach 67 tysięcy głogowian 
a warto dodać, że kilkadziesiąt 
lat temu urbaniści zakładali, iż 
Głogów w lata 90. wkraczał będzie 
jako ponad 100-tysięczne miasto.
W ostatnich kilkunastu latach 
znacząco poprawiła się estetyka 
miasta, odrestaurowano bądź 
zabezpieczano przed dalszą 
degradacją sporo głogowskich 
zabytków, w tym Miejską Fosę 
w której na wzór przedwojenny 
powstał ogród różany. Z niego, 
jak i fortyfikacji miejskich słynęło 
przedwojenne miasto a i dziś pozo-
stałości po głogowskiej twierdzy 
przyciągają coraz liczniejsze 
grono głogowian oraz turystów. 
W 2004 roku rozpoczęła swoją 
działalność Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Głogowie, 
uczelnia rozwijająca się z każdym 
rokiem akademickim, skupiająca 
coraz większą liczbę studentów 
i słuchaczy oraz otwierająca nowe 
kierunki kształcenia.
Ponad 1000-letni Głogów miał 
w swoich dziejach burzliwe mo-
menty jak i chwile chwały. Głogów 
to miasto wielu kultur i narodów. 
Władały nim przecież wielkie 
dynastie Piastów, Jagiellonów, 
Korwinów, Habsburgów czy 
Hohenzollernów. Obok Polaków, 
Czechów, Austriaków i Niemców 
władali nim również Węgrzy, 
Szwedzi i Francuzi.
Głogów to miasto Katolików, Pro-
testantów i Żydów, którzy przez 
wieki wspólnie tworzyli organizm 
miejski Głogowa. 
Głogów to w końcu miasto, w któ-
rym po odbudowie zniszczonej 
przez okrutną wojnę Nowego Sta-
rego Miasta znów w jego centrum 
bije serce . Dziś polskie serce...

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Warto wiedzieć jak to drzewiej bywało...

Ciekawe dzieje Głogowa (2)

Okolicznościowa kartka pocztowa z czasów III Rzeszy 
z widokiem głogowskiego sądu

Dworzec kolejowy w 1970 roku (fot. S.Arczyński)



www.glogowextra.pl  •  22 marca 2017 r.     11aktualności

Wydawca: ProjektMedia Piotr Krażewski, NIP 692-124-10-03, REGON, 390991847, Redaktor Naczelny: Piotr Krażewski – redakcja@glogowextra.pl, tel: 603-535-338. Reklama: Justyna Pępkowska, justyna@projekt-

-media.pl, tel. 603 122 338; Projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Wieczorek. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław. Redakcja: ul. Modrzewiowa 12 a, 59-300 Lubin. Nakład 5 000 egz. Redakcja i wydawca nie 

odpowiadają za treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych i sponsorowanych. Przedruk lub inna forma publikacji tekstów zamieszczonych w GłogówExtra! wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego. Cytowanie fragmentów 

dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. 

Odbudowa ruin 
głogowskiego teatru 
znalazła się na liście 
ważnych inwestycji 
Dolnego Śląska. Po 
podpisaniu kontraktu 
urzędnicy będą zabiegać 
o środki z ministerstwa.

Jest już pozwolenie na budowę 
i decyzje projektowe. Odbudowa 
głogowskiego zabytku została 
wpisana na listę najważniejszych 
inwestycji kulturalnych Dolnego 

Śląska. Prezydent czeka na pod-
pisanie kontraktu terytorialnego, 
który upoważni do zabiegania 
o środki unijne. 
- Jest to bardzo wartościowy bu-
dynek dla naszego miasta, regionu 
i Polski. Jeden z sześciu obiektów 

na Dolnym Śląsku, który został 
wpisany do kontraktu terytorial-
nego – mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa.- Cze-
kamy na podpisanie kontraktu, 
wówczas otwiera nam to drogę na 
aplikowanie o duże środki unijne 

w dyspozycji ministra kultury. 
W budynku teatru zaplanowano 
widownie na 300 miejsc. Będzie 
także duża sala na konferencje 
i spotkania. Gmina Miejska 
w Głogowie w tegorocznym 
budżecie na odbudowę teatru 
zarezerwowała ponad 5 mln zł. 
Zakłada się, że całkowity koszt 
odbudowy pochłonie ponad 20 
mln zł. Gmina na inwestycję może 
otrzymać dofinansowanie do 85% 
wartości zadania. 

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów

Na pl. Tysiąclecia można 
napić się smacznej 
woda prosto ze zdroju. 
Już od środy ujęcie 
będzie dostępne. 

Coraz bliżej wiosny a za chwile lat. 
Upalne dni w mieście sprawiają 
wiele uciążliwości dla mieszkań-
ców i podróżnych. Żar z nieba 
zwiększa pragnienie. Podróżni 
i mieszkańcy miasta dla ugaszenia 
pragnienia, noszą w torebce butelkę 
z wodą. Dodatkowy obciążenie 
jest kłopotliwe dla osób starszych. 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom głogowian i podróżnych 
pracownicy Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji roz-
poczęli prace przygotowujące do 
użytku, po zimowej przerwie, zdrój 
uliczny. W 2008 , z okazji stulecia 
istnienia głogowskich wodociągów 
, urządzenie zostało ustawione na 
Placu 1000-lecia.
- Już od środy, po uzyskaniu 
w naszym laboratorium wyników 
badania wody z tego ujęcia, wszy-

scy spragnieni będą mogli napić się 
z zdroju zimnej, smacznej i zdrowej 
wody - mówi Anna Białęcka spe-
cjalista ds. promocji i marketingu 
PWiK w Głogowie.

 �Zdjęcia: PWiK

Wilgoć, popękane 
ściany, woda w piwnicy, 
odpadający tynk, grzyb 
w mieszkaniach. Tak 
wyglądają mieszkania 
w niedawno oddanym bloku 
przy ulicy Folwarcznej 
nr 1-3. Naprawienie 
usterek to duży koszt, 
bo to nie remont ale 
poważna inwestycja. 
Podjęte zostaną kroki 
natury prawnej. 

Ponad 30 mln zł wydano na rewita-
lizacje osiedla Żarków. Jedna z waż-
niejszych inwestycji w Głogowie 
wizualnie poprawiająca atrakcyjność 
osiedla. Lokatorzy, którzy otrzymali 
mieszkania w nowych blokach nie 
kryli radości odbierając klucze. 
Niestety radość zamieniła się w żal 
i smutek. W mieszkaniach przy ul. 
Folwarcznej 1-3 z biegiem czasu 
ujawniło się dużo usterek. W nie-

dawno oddanych blokach pojawiła 
się wilgoć, popękały ściany, woda 
przenika przez posadzki w piw-
nicach, grzyb. Do urzędu miasta 
wpływają skargi od lokatorów, teraz 
są ich już setki.
- Zleciliśmy sprawę biegłemu 
sądowemu z zakresu budownic-
twa- mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. – Zbadał 
sprawę od momentu wyłonienia 
projektanta do przekazania obiektu 
do użytkowania. 
Biegły z zakresu budownictwa 
powołał się na trzy podstawowe 
problemy, które doprowadziły do 
obecnej sytuacji w mieszkaniach 
przy ul. Folwarcznej 1-3 ; termomo-
dernizacja, konstrukcja budynków 
i występujące zawilgocenie. Samo-
rządowy uważają, że nie wystarczy 
remont budynku, aby poprawić 
warunki mieszkaniowe. Wymaga 
on ocieplenia, drenażu i naprawy 
stateczności konstrukcji. To już jest 

poważna inwestycja. Koszty nie są 
jeszcze znane. 
- Tu potrzebne są bardzo duże prace 
remontowe, a właściwie inwestycyj-
ne. Wymagało to będzie poniesienia 
dużych nakładów. Dziś stajemy 
przed problemem uratowania tych 
mieszkań. Podejmujemy działa-
nia zmierzające do opracowania 
dokumentacji, która określi jakie 
prace mamy wykonać – mówi Rafael 
Rokaszewicz.
Władze Głogowa nie ukrywają, 
że ten stan ich bardzo zaniepokoił. 
Ludzie skarżą się i mają rację bo 
ktoś , kiedyś, obiecał im mieszkania 
o standardach zapewniających godne 
warunki. Równolegle do działań 
zmierzających do przygotowania 
dokumentacji, urzędnicy zamierzają 
podjąć kroki natury prawnej.
- Ktoś nadzorował , ktoś był odpo-
wiedzialny za tę inwestycję – mówi 
Rafael Rokaszewicz.

 �Zdjęcia: ANJA

Do urzędu miasta wpłynęło kilkadziesiąt skarg

Fuszerki w blokach przy ulicy Folwarcznej

Przyszedł czas na odbudowę ruin teatru

Na widowni zasiądzie 300 osób

W budynku teatru zaplanowano 

widownie na 300 miejsc. Będzie także 

duża sala na konferencje i spotkania.

Na Placu 1000-lecia PWiK zamontowało zdrój 

Ugasi pragnienia
zdrojowa woda
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ośmiobi-
towca

framuga
obrazu

znajomy
kaflarza

kończy
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HOROSKOP EXTRAkrzyżówka
Baran 21.03-20.04
Zyskasz pewność siebie, a to 
pomoże w uporządkowaniu 
rzeczywistości i planów na 
przyszłość. Określ więc cel 
i dokonaj wyboru. Warto po-
myśleć o finansach, lecz nie 
ryzykuj nadmiernie licząc na 
duże zyski. Szansa na miłość. 
Końcówka tygodnia może być 
nerwowa.

Byk 21.04-21.05
Odczujesz spadek formy. 
Musisz teraz odkryć swoje 
najgłębsze potrzeby. One bo-
wiem gwarantują ci, że kolejny 
rok przybliży cię do właściwie 
obranego celu. Znajdź więc 
okazję do odpoczynku, szukaj 
tego, co daje ci wytchnienie. 
Potem zajmij się wiosennym 
sprzątaniem.

Bliźnięta 22.05-20.06
Łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów i osobisty urok 
przydadzą się w wielu sytu-
acjach. Bądź sobą, śmiało 
wypowiadaj swoje opinie. 
Wolny czas spędzaj tak, jak 
lubisz. W sprawach zawodo-
wych możesz liczyć na więcej, 
jeśli użyjesz swojego uroku. 
W sprawach sercowych wio-
senne klimaty.

Rak 21.06-22.07
W twoim życiu zapanuje 
pośpiech związany ze zbliża-
jącymi się świętami, pilnymi 
sprawami i dodatkowymi 
zajęciami. Nie pędź tak, 
bo bardzo tego nie lubisz. 
Odpocznij, bo nerwowe na-
stroje przenoszą się na grunt 
osobisty. Końcówka tygodnia 
może okazać się trudniejsza. 
W związkach po przejściach 
też poprawa. 

Lew 23.07-22.08
Będziesz spragniony emocji, 
czegoś, co ubarwi codzien-
ność i doda energii. W pracy 
szanse, więc zmobilizuj się! 
Warto czytać fachową lekturę, 
specjalistyczne pisma, zdawać 
egzaminy. W sercu zapanuje 
wiosenna aura. Realizuj swoje 
pragnienia i przyjemności- te-
raz masz na to szansę!

Panna 23.08-22.09
Masz przed sobą twórczy 
czas. Dalekowzroczność 
i dobra strategia to twoja 
recepta na sukces. W pracy 
myśl kreatywnie, nie według 
schematu, bo tylo prawdziwa 
pasja może się przełożyć na 
sukces, także finansowy. 
W miłości nastaw się na sub-
telne fale. Bliskość wyzwala 
dobre emocje.

Waga 23.09-23.10
To czas życiowych rema-
nentów. Twoje oczekiwania 
i czyjeś zachownie mogą się 
rozminąć, ale powstrzymaj 
się przed wypowiedzeniem 
krzywdzących słów. Przelotny 
kryzys w związku wymaga 
szczerej rozmowy. Ostatnio 
twoja droga życiowa obfituje 
w górki i dołki, a teraz masz 
przed sobą parę zakrętów.

Skorpion 24.10-21.11
Nie powinienieś się teraz 
z niczym spieszyć. Jeśli 
czujesz się zestresowany, 
spróbuj żyć na większym 
luzie, a przynajmniej od-
dzielaj sprawy ważne od 
drobiazgów. Zrób coś, co 
poprawi ci nastrój. Teraz 
łatwo określisz, czego na-
prawdę ci trzeba. Nie działaj 
impulsywnie. Otwórz serce.

Strzelec 22.11-21.12
Otworzysz oczy na wiele 
ważnych spraw. Interesować 
cię będzie więcej niż zwykła 
codzienność. Poszukaj inspi-
racji, motywacji, nowego celu. 
W pracy dobry moment na do-
kształcanie. Możesz liczyć na 
przypływ pozytywnej energii, 
która może objawić się jako 
stan zakochania. W stałych 
związkach dobre nastroje.

Koziorożec 22.12-19.01
Wykażesz się energicznym 
działaniem. Pozwól sobie na 
odrobinę szaleństwa, niech 
prowadzi cię intuicja. Bądź 
ostrożny w zawieraniu nowych 
znajomości, nie bądź bezkry-
tyczny. W już istniejących 
związkach możliwe spięcia. 
Trzymaj nerwy na grubszym 
sznurku i zachowaj ostrożność 
za kierownicą. Nie próbuj 
pomnażać gotówki w jakiś 
„cudowny” sposób.

Wodnik 20.01-18.02
Skomplikowane sprawy, któ-
re spowolniły bieg, jeszcze 
przed świętami nabiorą tempa, 
zachęcając cię do dalszej eks-
pansji. Możesz liczyć na duże 
zainteresowanie ze strony płci 
przeciwnej. 

Ryby 19.02-20.03
W sprawach męsko-damskich 
zacznie mocniej istrzyć. Twój 
urok osobisty wzmocni się. 
Lepsza komunikacja z ludź-
mi, lepszy nastrój zaowocują 
pozytywnymi rozwiązaniami. 
Zajmij się trudnymi sprawa-
mi, pokonuj przeszkody, jeśli 
trzeba powiedz to, co myślisz. 
Sytuacja finansowa ustabilizu-
je się na całkiem przyzwoitym 
poziomie.


