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kosztuje 90 zł netto

cena z rabatem

zadzwoń: 603 122 338

Budynek zawalony 
pod naporem śmieci

Karetka do kasacji
Dwóch rannych ratowników, 
zniszczona karetka takie są 
skutki zderzenia z ciężarówką.
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Dziecko jechało bez fotelika 
i zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa. Po kolizji jaką spowodował 
39–latek, kobieta wsiadła za 
kierownicę i jak gdyby nigdy 
nic odjechała oplem wraz z dziec-
kiem z miejsca zdarzenia.
Cała sytuacja miała miejsce 25 
marca br. około godziny 21.00. 
Kierowany przez 39 – latka opel 
vectra, jadąc główną ulicą miej-
scowości, wypadł z drogi i uderzył 
w zaparkowanego na poboczu opla 
tigrę. Siła uderzenia była spora. 
Ponieważ do kolizji z oplem tigra 
dochodzi pod domem właściciela 
tego pojazdu, ten błyskawicznie 
pojawia się na miejscu i zatrzymuje 
kierowcę opla vectry. Badanie wy-
kazuje u niego prawie 3 promile 

alkoholu w organizmie.
Niestety całe zdarzenie nie 
kończy się na tym fakcie. Bo 
vectra jest cały czas w drodze, 
a za jej kierownica siedzi kolejny 
pijany kierowca – tym razem 
26-letnia mamusia, która ze 
swoim dzieckiem odjechała 
z miejsca stłuczki. Daleko nie 
odjechała. Szybko trafiła w ręce 
policjantów. Badanie wykazuje 
w jej organizmie ponad 2 promile 
alkoholu, a dziecko nadal jechało 
autem bez fotelika i zapiętych 
pasów. Jak się również okazuje 
kobieta nie posiada uprawnień 
do kierowania. 
Lekarze zbadali malucha, na szczę-
ście był tylko poobijany. Stłuczka 
nie spowodowała poważnych 

obrażeń. Matka dziecka i jej kon-
kubent zostali po wytrzeźwieniu 
przesłuchani i przedstawiono im 
zarzuty kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwym. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do 2 
lat. Dodatkowo matce grozi zarzut 
narażenia go na utratę życia lub 
niebezpieczeństwo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, gdyż 
sprawując nad nim opiekę dopu-
ściła do sytuacji, przewożenia go 
w samochodzie przez nietrzeźwego 
kierowcę, dziecko uczestniczyło 
w kolizji. Potem sama matka 
kierowała pojazdem w stanie nie-
trzeźwym i bez uprawnień. Grozi 
za to kara pozbawienia wolności 
nawet do lat 5.

 � (KPP Głogów/pit)

Nietrzeźwi prowadzili samochód. Pasażerem było
5 – letnie dziecko. Pojazd uczestniczył w kolizji.

Pijani kierowcy,
dziecko i stłuczka
39 – letni mężczyzna oraz jego 26 – letnia konkubina, zostali zatrzymani 
przez policjantów po zdarzeniu drogowym do jakiego doszło na terenie 
jednej z podgłogowskich miejscowości. Obydwoje byli nietrzeźwi 
a w samochodzie przewożony był 5–letni synek kobiety.

Strażacy mają pełne 
ręce roboty. Płoną 
nieużytki niemal 
w każdej miejscowości 
powiatu głogowskiego.

Strażacy są codziennie wzywani 
do płonących traw. Mimo wielu in-
formacji dotyczących szkodliwości 
wypalania traw, do podpalaczy nie 
docierają żadne argumenty. Nie ma 
znaczenia, że gleba zostaje wyjało-

wiona, nie ma też dla podpalających 
znaczenia, że zajęta „gaszeniem 
głupoty” jednostka straży może nie 
dojechać na czas do ludzi faktycznie 
potrzebujących pomocy...

 � (inf), fot. Piotr Michalik

Późnym popołudniem 
(28.03) na ul. Chrobrego 
doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów.

Stłuczka miała miejsce na wyso-
kości wejścia głównego na stadion 
Chrobrego. Z ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący citroenem 
nie zachował należytej ostroż-

ności i uderzył w renault które 
zatrzymało się przed pasami, aby 
przepuścić pieszego. W wyniku 
uderzenia lekko ranny został 
kierujący renault. 

Wiosenna głupota

Stłuczka na Chrobrego
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Dwóch rannych 
ratowników, zniszczona 
karetka takie są skutki 
zderzenia z ciężarówką. 
Ratownicy jechali na 
wezwanie na ratunek... 
Ostatecznie sami 
potrzebowali ratunku.

Do wypadku doszło w miejscowości 
Buczyna w gminie Radwanice na 
drodze krajowej nr 12 (Głogów-Prze-
mków). Karetka jechała korzystając 
z sygnałów przewidzianych dla 
samochodów uprzywilejowanych. 
W Buczynie na łuku w ratowników 
uderzyła naczepa ciężarówki. Obaj 

ratownicy zostali ranni. Stan jednego 
z nich był na tyle poważny, że na 
miejsce wezwano śmigłowiec LPR. 
Przetransportował on rannego do 
szpitala w Zielonej Górze. Drugi 
trafił do szpitala w Głogowie, jego 
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Wstępne ustalenia przyczyn 

wypadku są bezwzględne dla 
kierowcy ciężarówki. Kierowca 
nie dostosował prędkości do 
panujących warunków i na łuku 
drogi naczepa do przewozu kon-
tenerów np. na złom, zjechała na 
przeciwległy pas ruchu i uderzyła 
w karetkę. 

Karetka do kasacji

Gmina Miejska 
w Głogowie przedłużyła 
nabór do przedszkoli. 
Rekrutacja potrwa 
do 4 kwietnia. 

Urzędnicy przejrzeli dokumen-
ty i okazało się , że w Głogowie 
jest więcej dzieci w wieku 3-4 
lat niż wniosków złożonych 
w przedszkolach zarówno 
państwowych i miejskich. Prze-
prowadzono także rozeznanie 
w placówkach. Urzędnicy 
zachęcają rodziców do zapi-
sywania dzieci do przedszkoli. 
- Czekamy na trzylatków i czte-
rolatków, są jeszcze wolne 
miejsca w naszych placów-
kach – mówi Beata Stachak, 
Naczelnik Wydziału Edukacji 
w Urzędzie Miasta Głogów. 
– W naszych przedszkolach 

pracuje bardzo wykwalifikowa-
na kadra. Mamy także bardzo 
dobre zaplecze edukacyjne. 
Misją każdego głogowskiego 
przedszkola jest wychowanie 
pewnego siebie człowieka. 
Przedszkola są bardzo do-
brze wyposażone w sprzęt 
edukacyjny oraz różnorodne 
zabawki. Gdy jest na dworze 
ładna pogoda dzieci wychodzą 
na plac zabaw. W tym roku 
powstaje nowy plac zabaw 
przy przedszkolu nr 10, ul. 
Obr. Pokoju. 
Prowadzenie przedszkoli przez 
Gminę Miejską Głogów jest 
zadaniem własnym gminy, 
dlatego do głogowskich przed-
szkoli przyjmowane są tylko 
dzieci zameldowane na terenie 
Gminy Miejskiej Głogów. 

 � (red)

Do klasy I w Jaczowie 
uczęszczać będą dzieci 
z Jaczowa i Smardzowa. 
Starsze roczniki klasy VII 
i VIII dowożone będą do 
szkoły w Jerzmanowej. 

Rada Gminy Jerzmanowa 
podjęła uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolne-
go, wynikającego z reformy 
w oświacie. Ustalono sieć pu-
blicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę. 
- Od 1 września 2017 r. w gmi-
nie funkcjonować będą dwie 
ośmioletnie szkoły podstawowe 
w Jaczowie i w Jerzmanowej – 
wyjaśnia Waldemar Szpilewicz, 
Sekretarz Gminy Jerzmanowa. 
- Do szkoły w Jaczowie uczęsz-
czać będą dzieci zamieszkujące 
w Jaczowie i Smardzowie. Do 

szkoły w Jerzmanowej dzieci 
zamieszkujące w Bądzowie, 
Gaikach, Golowicach, Jerzma-
nowej, Kurowicach, Kurowie 
Małym, Maniowie, Modłej, 
Potoczku i Zofiówce – dodaje 
sekretarz. 
Zajęcia dydaktyczne dla dzieci 
uczęszczających do szkoły 
w Jaczowie będą prowadzone 
w Jaczowie oraz w Jerzma-
nowej w budynku po byłym 
Gimnazjum. 
- Gmina zapewni dowóz dzieci 
z Jaczowa i Smardzowa do 
Jerzmanowej – mówi sekre-
tarz.- Kurator Oświaty we Wro-
cławiu pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwały.
Do placówki w Jerzmano-
wej gmina będzie dowoziła 
uczniów klas VII i VIII. Nato-
miast nie wiadomo jeszcze, nie 
ma ostatecznej decyzji, gdzie 
będą uczyli się szóstoklasiści. 

W przedszkolach są
miejsca dla trzylatków

Reforma szkolnictwa dotarła do Jaczowa i Jerzmanowej

Gmina dowiezie 
dzieci do szkoły

Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się - 726 88 70 70

r e k l a m a
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Rola położnej w opiece 
okołoporodowej jest bar-
dzo istotna. W Polsce od 

2014 roku prowadzony jest konkurs 
„Położna na Medal”. Pacjentki 
głosując na tą najlepszą wybierają 
położną na medal zarówno w ka-
tegorii województwa, jak i całego 
kraju. Spośród kilkunastu kandy-
datek na terenie Dolnego Śląska 
„Położną na Medal” okazała się 
Barbara Majchrzak, pracująca na 
co dzień w Przychodni MCZ S.A. 
w Lubinie.
- Tak się stało, że przypadło mi 
w tym roku pierwsze miejsce na 
Dolnym Śląsku, dzięki pacjentkom. 
W zeszłej edycji miałam trzecie 
miejsce, a dzisiaj jest pierwsze. 
Wszystko wskazuje na to, że 
jest tylko lepiej. Organizatorem 
konkursu jest „Akademia Malu-
cha „Alantan”. Są też partnerzy 
merytoryczni - Fundacja „Dobrze 
urodzeni”, „Rodzić po ludzku”, 
„Polskie towarzystwo położnych”. 
Zaś głównym patronatem medial-
nym jest „M jak Mała” - mówi Bar-
bara Majchrzak. Lubińska położna 
do konkursu została zgłoszona 
przez swoje pacjentki. Potwier-
dziła chęć udziału, a jej pacjentki 
uznały, że warto na nią zagłosować 
w konkursie. Barbara Majchrzak 
zdobyła tytuł „Położnej na Medal” 
spośród kilkunastu kandydatek 
z takich miejscowości jak Wro-
cław, Dzierżoniów czy Legnica. 

Skromnie twierdzi, ze nie robi nic 
wyjątkowego, po prostu wykonuje 
swoją pracę. - Robię to, co lubię, 
najlepiej jak potrafię. Jeżeli ktoś 
to docenił w ten sposób, to bardzo 
miło. W role dobrej położnej wczuć 
się nie jest trudno, bo sama jestem 
matką trójki dzieci. Jest mi o tyle 
łatwiej, że czerpię wiele z własne-
go doświadczenia. Wiele rzeczy 
wiem, coś co wykorzystywałam 

przy moich dzieciach i coś co się 
sprawdziło w moim przypadku 
mogę polecić dalej – dodaje lubiń-
ska położna.
Barbara Majchrzak obecny za-
wód wykonuje od 8 lat. Wcześniej 
pracowała na intensywnej terapii 
w Legnicy, intensywnej terapii 
noworodka i wcześniaka, potem 
w Lubinie na oddziale nowo-
rodkowym i ginekologicznym. 

- Teraz jestem tutaj od trzech lat 
w Miedziowym Centrum Zdrowia. 
Moja praca polega na odwiedzaniu 
pacjentek po porodach, pacjen-
tek ciężarnych w celu edukacji 
przedporodowej. Jaka powinna 
być położna na medal według 
mnie? Na pewno empatyczna, 
troskliwa, opiekuńcza, odpowie-
dzialna, z kompetencjami, bo teraz 
trzeba mieć na uwadze, że położne 
w większości mają wykształcenie 
wyższe więc na pewno liczą się 
kompetencje. Ważne jest udoskona-
lanie swojej wiedzy, uczestniczenie 
w wielu konferencjach, szkole-
niach. Położna musi być stale na 

bieżąco. Na pewno wiele pacjentek 
nie wie, że może skorzystać z takiej 
opcji edukacji przedporodowej , 
indywidualnej w domu. Większość 
woli w szkole rodzenia, ale fajnie 
by było gdyby wiedziały o tym, że 
mają taką możliwość. Nie każdy 
może uczestniczyć w szkole ro-
dzenia, bo na przykład ma jakieś 
problemy, które nie pozwalają 
wychodzić z domu, musi leżeć 
w łóżku, na przykład gorzej się czu-
ją i niekoniecznie chcą wychodzić 
więc powinny wiedzieć, że mają 
taką możliwość – uczestniczyć 
w szkole rodzenia w domu – mówi 
Barbara Majchrzak, która takiej 

pomocy i rady udziela.
Warto wspomnieć, że lubińska 
położna na medal późno zaczęła 
kształcić się w tym kierunku. Jak 
mówi miała 27 lat, gdy zaczęła 
studia dzienne. Sama miała już 
wtedy dzieci więc łatwo nie było, 
ale efekt jaki osiągnęła mówi jasno 
– na naukę nigdy nie jest za późno, 
a jeśli się kocha to, co robi, można 
osiągnąć szczyt doskonałości. 
Lubinianki na pewno cieszy fakt, 
że ta najlepsza, na medal jest w ich 
pobliżu. Gratulujemy pani Barba-
rze sukcesu i życzymy dalszych 
osiągnięć na drodze zawodowej 
i nie tylko.

Najlepsza położna na Dolnym Śląsku pracuje w Miedziowym Centrum Zdrowia

Położna na medal
Już trzeci rok z rzędu w Polsce odbyła się kampania „Położna na Medal”. Na terenie 
województwa dolnośląskiego pacjentki zdecydowały – najlepszą położną na medal jest 
Barbara Majchrzak, młodszy asystent i położna środowiskowa w przychodni MCZ S.A. 
w Lubinie.

r e k l a m a
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Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się - 726 88 70 70

Kuratorium oświaty nie wyrazi-
ło zgody na zlokalizowanie SP nr 
7 w dwóch budynkach. W SP nr 2 
przy al. Wolności uczyć się będą 
dzieci od klasy I do IV. 
Za kilka dni mija termin dostoso-
wania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów na terenie Gminy 
Miejskiej Głogów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą - Prawo oświatowe na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r. 
Na najbliższej sesji radni podejmą ko-
lejna uchwałę dotycząca sieci szkół 

podstawowych. Poprzednia uchwała 
nie uzyskała pozytywnej opinii kura-
torium oświaty. Kurator nie wyraził 
zgody na łączenie szkół. SP nr 2 al. 
Wolności zgodnie z wcześniejszą 
uchwałą miała mieścić się w dwóch 
budynkach, w obecnie zajmowanym 
budynku i budynku Gimnazjum nr 
1 przy ul. Sikorskiego. SP7 przy 
ulicy Daszyńskiego miała mieścić 
się także w budynku Gimnazjum nr 
4 przy ul. Niedziałkowskiego. Bu-
dynek Gimnazjum nr 2 miał zostać 
włączony do SP nr 3. Urząd Miasta 
po otrzymaniu negatywnej opinii 

starał się argumentami przekonać 
kuratorium o słuszności podjętej 
uchwały dot. sieci placówek. 
- Podjęliśmy rozmowy z kurato-
rium oświaty. Przedstawiliśmy 
swoje argumenty – mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. – Wizytatorzy przyje-
chali do Głogowa i sprawdzili stan 
techniczny i warunki w naszych 
placówkach. Na tej podstawie 
kurator połowicznie przychylił 
się do naszych wniosków. 
Po kontroli wizytatorów, kurator 
wyraził zgodę na połączenie G1 

z SP2 oraz G2 z SP3. Nie wyraził 
natomiast zgody na połączenie 
SP7 z G4. 
- Nie jest to dla nas idealne rozwią-
zanie. Nie mamy wyjścia, reformę 
w takiej postaci musimy wdrożyć 
w Głogowie – mówi Prezydent 
Miasta Głogowa. 
Po włączeniu budynku G1 do SP2 
uczniowie klas I-IV uczęszczać 
będą do budynku placówki przy al. 
Wolności. Natomiast starsi ucznio-
wie klasy V-VIII do budynku przy 
ul. Sikorskiego. 

 �Zdjęcia: ANJA

W Jaczowie budynek 
gospodarczy został 
uszkodzony pod naporem 
wielkogabarytowych 
śmieci. Gmina podjęła 
starania w celu 
udzielenia pomocy 
właścicielce posesji.

Punkt zbiórki śmieci w Jaczo-
wie znajduje się przy prywatnej 
posesji. Odpady z gospodarstwa 
domowego odbierane są zgodnie 
z planem. Natomiast raz na jakiś 
czas gmina ustala termin odbioru 

śmieci wielkogabarytowych. Tym 
razem samochód miał podjechać 
po śmieci 31 marca. Jednak z uwa-
gi na wielkie zainteresowanie 
pozbyciem się z domu niepotrzeb-
nych rzeczy, przedmiotów oraz 
uszkodzeniem ściany stodoły, 
pod którą śmieci były składowane, 
termin odbioru został skrócony. 
- Pod naporem ciężkich lodó-
wek, mebli uszkodzona została 
ściana gospodarczego budynku 
prywatnego– mówi mieszkaniec 
Jaczowa. – Kiedyś w gminie 
było wysypisko śmieci. Wójt je 

zlikwidował i teraz jest problem. 
Od kilku dni śmieci zalegają na 
chodniku, nie jest to przyjemny 
widok. Centrum wioski zaśmie-
cone. Radni gminy zabiegali, 
aby wysypisko na śmieci wiel-
kogabarytowe, wójt zorganizował 
w miejscu nieco odleglejszym od 
centrum wioski miejscu. 
Gmina Jerzmanowa po uzy-
skaniu informacji o sytuacji 
w Jaczowie podjęła niezbędne 
kroki. Zmieniono termin odbioru 
nieczystości. 
- Podjęliśmy już niezbędne kroki 

, aby uporządkować miejsce na 
którym składowano nieczystości 
– mówi Waldemar Szpilewicz, 
Sekretarz Gminy Jerzmanowa. 
- Dzisiaj śmieci zostaną uprząt-
nięte. Podjęliśmy także starania 
mające na celu pomoc właścicie-
lowi zniszczonego budynku. 
Urząd Gminy w sprawie zadość-
uczynienia dla właściciela znisz-
czonej stodoły będzie rozmawiał 
ze Związkiem Gmin Zagłębia 
Miedziowego. Nie wiadomo 
jeszcze, kto będzie ponosił koszty. 

 �Zdjęcia. Mieszkaniec Jaczowa

Gmina Jerzmanowa 
otrzyma ponad 700 tys. 
zł na remont dachu 
zabytkowego pałacu. 
Wartość inwestycji 
zgodnie z kosztorysem 
to kwota 865 941,35 zł. 

 Na I etap rewitalizacji pałacu 
Gmina Jerzmanowa otrzyma 
dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. 
I etap prac, na który zostały przy-
znane środki obejmie naprawę 
dachu. Wykonana zostanie także 
rozbiórka pokrycia dachowego, 
naprawa uszkodzonych elemen-
tów, wzmocnienie, uzupełnienie 
oraz naprawa uszkodzonych 
drewnianych elementów więźby 
dachowej. Elementy konstrukcyj-

ne nadpalone w czasie pożaru zo-
staną wymienione i uzupełnione – 
więźba zostanie uporządkowana, 
wyprostowana zostanie połać 
dachowa, zlikwidowane zosta-
ną nadmierne ugięcia krokwi 
w płaszczyźnie dachu, wykonany 
zostanie pas nadrynnowy i pas 
nad belką mansardową, zostaną 
wykonane systemowe rynny 
z blachy cynkowo tytanowej na 
hakach mocowanych do krokwi. 
Zamontowane zostanie brakujące 
okno dachowe. Pozostałe okna 
zostaną wyremontowane i uzu-
pełnione. Belka mansardowa 
profilowana zostanie uzupełniona 
i wymieniona, oraz zaimpregno-
wana. Również lukarny mansardy 
zostaną wyremontowane. Za-
bezpieczone zostaną ościeżnice 
skrzynkowe okien. 
- Wykonane zostanie nowe syste-
mowe pokrycie dachu z dachówki 

ceramicznej karpiówki w łuskę 
układanej na sucho- mówi Wal-
demar Szpilewicz, Sekretarz 
Gminy Jerzmanowa. - Dachówki 
będą w kolorze naturalnej czer-
wieni cegły. Otrzymane środki, 
pokryją 85% wartości prac 
związanych z odbudową dachu 
Pałacu w Jerzmanowej. Wartość 
inwestycji zgodnie z kosztory-
sem inwestorskim to kwota 865 
941,35 zł, z czego ponad 735 tys. 
zł pochodzić będzie z funduszy 
europejskich. 
Wniosek w ramach Projektu pn. 
„Rewitalizacja Pałacu w Jerzma-
nowej etap I - Remont dachu oraz 
uporządkowanie działki” złożony 
został przez gminę w 2016 roku. 
Znalazł się na 3 miejscu listy 
rankingowej i uzyskał rekomen-
dowaną wartość dofinansowania 
w kwocie 735.715,58 zł.

 �  Zdjęcia: ANJA 

Gmina otrzymała dotację na remont pałacu

XVI wieczny dach do wymiany

r e k l a m a

r e k l a m a

Gmina pomoże w naprawieniu szkody

Budynek zawalony pod naporem śmieci 

Nowa sieć szkół podstawowych w Głogowie

Połowiczna zgoda kuratora



www.glogowextra.pl  •  5 kwietnia 2017 r.     7

r e k l a m a

Nie potrafimy usiedzieć 
w jednym miejscu dłużej 
niż 2 dni, dlatego po kilku 
wycieczkach objazdowych 
postanowiliśmy 
spróbować czegoś innego. 
Przypadkowo trafiłam na 
informację, że lodowiec 
na Kilimandżaro stopi się 
w ciągu kilkunastu lat.

Postanowiliśmy więc wybrać się na 
safari do Kenii i zobaczyć tą słynną 
górę. Pierwsze zetknięcie z Czarnym 
Lądem było dość nieprzyjemne. Była 
noc, a powietrze tak gorące i wilgot-
ne, że oddychaliśmy z trudem. 

W hotelu wszystkim przydzielono 
pokoje, nam kazali czekać. Po 
chwili przyszedł młody chłopak 
i zaprowadził nas na odległe za-
plecze ze składem łóżek, krzeseł 
i innych sprzętów. Otworzył cięż-
kie drzwi, za którymi ukazały się 
obskurne metalowe schody zajęte 
przez wylegujące się jaszczurki. 
Zaprotestowałam, ale okazało 
się, że zabrakło dla nas pokoju 
i dostaliśmy apartament należący 
do właściciela hotelu. Niestety 
nie dane nam było cieszyć się tym 
luksusem. Była druga w nocy, 
o szóstej mieliśmy wyruszyć na 
safari, a nam jak na złość zacięła 

się kłódka w walizce. Straciliśmy 
mnóstwo czasu by uporać się 
z problemem.
Na śniadaniu przywitała nas pani 
w mini spódniczce, byliśmy zdzi-
wieni tym strojem, bo przecież 
wyruszaliśmy na safari. Okazało 
się, że była to przemiła, posia-
dająca ogromną wiedzę i dar jej 
przekazywania, pani Beatka. Po-
dróżowaliśmy w osiem osób autem 
z podnoszonym dachem, każdy 
mógł swobodnie robić zdjęcia. 
Zanim dotarliśmy do parku Tsavo 
musieliśmy pokonać wyboistą 
drogę prowadzącą w kierunku 
Tanzanii. Było tyle kurzu, że je-
chaliśmy jak we mgle. Napotykane 
autobusy ze stertami bagaży na 

dachu wprawiały nas w osłupienie, 
bo przewoziły również żywe kozy 
i owce. W parku zaskoczył nas ja-
skrawo pomarańczowy, miejscami 
czerwony kolor ziemi. Po kilku 
minutach zobaczyliśmy pierwsze 
zwierzęta. Stado czerwonych słoni 
stało w cieniu rozłożystej akacji. 
Mieliśmy wrażenie, że jakiś artysta 
celowo je pomalował, by stały 
się atrakcją dla turystów. Słonie 
posypują się ziemią w celu ochrony 
przed insektami i palącym słoń-
cem, dlatego kolor ich skóry jest 
tak wyjątkowy. Obok stał wielki 
czerwony kopiec, który okazał 
się ogromną termitierą. Wszystkie 
napotykane zwierzęta miały po-
dobny kolor, my również po kilku 

godzinach jazdy wyglądaliśmy jak 
pomarańczowe ludziki. Wieczorem 
zajechaliśmy do pięknego luksu-
sowego hoteliku, zbudowanego 
na skale. W restauracji byliśmy 
bardzo zaskoczeni, kiedy podszedł 
do nas kelner w smokingu. Pilotka 
wspominała o wystawnej kolacji, 
więc kobiety założyły sukienki, ale 
nikt nie przypuszczał, że to będzie 
królewska uczta. Samo nakrycie 
wprawiało w osłupienie, kilka 
łyżek, każda inna. Której użyć? 
Zamówiłam lokalne jedzenie, które 
polecił kelner. Po kilu minutach 
przyniósł ogromny półmisek 
z afrykańskimi przysmakami. 
Wszyscy żałowali, że zamówili 
dania tradycyjne, a ja zastanawia-
łam się których sztućców użyć, by 
nie popełnić gafy. Pierwsza noc na 
safari dostarczyła nam niezapo-
mnianych wrażeń. Wieczorem wy-
łączano prąd. W pokoiku mieliśmy 
świeczki, ich blask i zapach jeszcze 
potęgowały tajemniczy nastrój. 

W dzień obserwowaliśmy bawoła 
leżącego w pobliskim jeziorku. 
Ktoś z obsługi hotelowej powie-
dział, że zwierzę zostało poranione 
przez lwy, które na pewno przyjdą 
dokończyć dzieła. W nocy obudziły 
nas ryki lwów. Wydawało nam 
się, że są tuż pod naszym oknem. 
Brak światła, księżycowa poświata 
na zewnątrz i przerażające od-
głosy zwierząt wywołały ciarki 
na plecach. O świcie mogliśmy 
zobaczyć efekt dramatycznych 
nocnych zdarzeń. Lwy kończyły 
ucztę, w kolejce stały szakale, za 
nimi sępy i inne zwierzęta. Po 
śniadaniu wyruszyliśmy na poszu-
kiwanie lwów i lampartów. Udało 
nam się zobaczyć lwicę z dwoma 
maleńkimi lwiątkami. Kenia to 
przede wszystkim safari i Wielka 
Piątka: słoń, nosorożec, bawół, 
lampart i lew. Trójkę widzieliśmy, 
a nosorożca i lamparta przyjdzie 
nam tropić na następnej wyprawie.

 �Tekst i foto: Grażyna Sroczyńska

podróże

Czerwone słonie
Piękne hotele, plaże, baseny i opcje all inclusive są marzeniem wielu Polaków. Najczęściej wybierane kraje 
to Egipt, Turcja i Tunezja. Są tacy, którzy wracają każdego roku do tego samego hotelu, innym taka forma 
odpoczynku nie odpowiada i szukają czegoś innego.
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Na ostatniej sesji radni 
odwołali dotychczasową 
wiceprzewodniczącą 
Rady Miejskiej Głogowa 
Justynę Żołnierzyk. 
Wniosek o odwołanie 
złożyli radni prawicy. 
Na najbliższej sesji 
wybrany zostanie nowy 
wiceprzewodniczący.

Radni wybrali trzyosobową 
komisję, która nadzorowała gło-
sowanie. Po podliczeniu głosów 
ogłoszono, iż Justyna Żołnierczyk, 
wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej Głogowa została odwołana 
z pełnionej funkcji. Za odwołaniem 
radnej głosowało 12 osób, przeciw 
było 6, natomiast radny Sławomir 
Majewski odmówił wzięcia udzia-
łu w głosowaniu. 
-Nie będę brał udziału , bo to jest 
próba upokorzenia Pani Justyny 
Żołnierczyk – powiedział radny 
Sławomir Majewski. – Uważam, 
że swoją funkcję pełniła bardzo 
dobrze. 
Radna Żołnierczyk, podczas 
głosowania w sprawie zakupu 
przez miasto udziałów szpitala 
poparła starania władz miasta 
i zagłosowała za przekazaniem 

środków. Większość radnych była 
temu przeciwna. Radny Michał 
Kumor twierdził, ze głosowanie 
dot. szpitala nie jest powodem 
odwołania radnej Żołnierczyk 
z funkcji wiceprzewodniczącej 
rady. 
- Przyczyną złożenie wniosku 
o odwołanie nie jest głosowanie 
dotyczące szpitala. Powody są inne. 
Pani Żołnierczyk nie przychodziła 

na spotkania, nie odbierała telefo-
nów. Brak konstruktywnego dia-
logu z Justyną Żołnierczyk, brak 
komunikacji i niewywiązywanie 
się z zobowiązań jakie Klub powie-
rzył Pani Justynie, brak zaufania 
i brak możliwości współpracy to 
są powody dzisiejszego odwołania 
z pełnionej funkcji. 
Radna Żołnierczyk, po ogłoszeniu 
wyników zabrała głos i podzięko-

wała wszystkim za dotychczasową 
współpracę. 
- Funkcje radnej będę pełniła 
nadal. Mandat zobowiązuje do 
reprezentowania mieszkańców 
naszego miasta – powiedziała 
Justyna Żołnierczyk. - Dla mnie 
ich głos jest najważniejszy. Skala 
kary jest ogromna i zaskakująca, 
jestem tą sytuacją zniesmaczona. 
Nowemu przewodniczącemu życzę 
zapału do pracy i sukcesów. 
Radni zaproponowali dwie osoby 
na funkcję wiceprzewodniczącego 
rady. Klub Lewicy i Bezpartyj-
nych zaproponował Ryszarda 
Golę –Sienkiewicza. Michał 
Kumor z prawicy przedstawił na 
kandydata Mariusza Kędziorę. 
W tajnym głosowaniu radni więk-
szością głosów wybrali Mariusza 
Kędziorę. Radny pełni już funkcję 
wiceprzewodniczącego komisji 
rewizyjnej. Zgodnie z wyjaśnie-
niem prawnika, nie może piastować 
dwóch funkcji. Dopóty będzie 
wiceprzewodniczącym komisji 
nie będzie piastował funkcji wice-
przewodniczącego rady. Andrzej 
Koliński, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Głogowa zaproponował, 
aby tym tematem radni zajęli się na 
najbliższej sesji.

Urząd Miasta otrzymał 
prawie 5 mln zł na 
odbudowę teatru. Po 
wyłonieniu wykonawcy 
ruszą prace. Prezydent 
Miasta nie kryje 
zadowolenia. 

Gmina Miejska w Głogowie ze 
środków unijnych otrzymała 
prawie 5 mln zł na odbudowę 
ruin teatru znajdującego się przed 
Ratuszem na Starym Mieście. 
- Nasze starania zakończyły się 
sukcesem. Otrzymaliśmy in-
formację, że projekt odbudowy 
teatru otrzymał dofinansowanie ze 
środków unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
To pozwala nam na rozpoczęcie 
inwestycji – mówi Rafael Rokasze-
wicz, Prezydent Miasta Głogowa. 
– Zadanie będzie przygotowane 
do ogłoszenia przetargu. To nie 
są jedyne środki, które chcemy 
pozyskać na odbudowę – dodaje 

Prezydent Miasta Głogowa. 
Dzięki staraniom władz miasta, 
projekt odbudowy teatru został 
wpisany do Kontraktu Terytorial-
nego. Otwierając tym samym drogę 
do pozyskania większych środków 
z ministerstwa kultury. Szacuje się, 
iż odbudowę ruin to koszt około 
20 mln zł. 
- Otrzymane z Urzędu Marszał-
kowskiego środki wkomponują 
się w nasz budżet i Wieloletnią 
Prognozę Finansowa – mówi Ra-
fael Rokaszewicz. – Przystąpimy 
do pełnej odbudowy teatru, nie 
małego etapu. Odbudowany zo-
stanie teatr pod jego kompleksowe 
użytkowanie.
Odbudowa teatru, czyli część 
historyczna budynku wraz z salą 
widowiskową i zapleczem oraz 
budynek południowy, pod którego 
fundamenty są już wykopy, potrwa 
dwa lata. Po tym okresie budynek 
stanie się obiektem kultury. 

 � (red)

Zarząd szpitala planuje 
przenieść wszystkie 
poradnie specjalistyczne 
na parter budynku. 
Prace adaptacyjne 
pomieszczeń potrwają 
do końca pierwszego 
półrocza. 

Na parterze budynku szpitala , 
w pomieszczeniach opuszczo-
nych przez okulistę będą funkcjo-
nowały poradnie specjalistyczne 
działające w szpitalu. Z wyż-
szych pięter budynku na parter 
przeniesione zostaną między 
innymi poradnia chirurgiczna, 
osteoporozy, gipsownia, poradnia 
ginekologiczna. Zarząd szpitala 
planuje dokonać zmian w I pół-
roczu, po remoncie i doposażeniu 
poradni. 
- Pomieszczenia są w dobrym 
stanie, nie wymagają dużego 

nakładu finansowego – mówi 
Edward Schmidt, Prezes Zarządu 
Głogowskiego Szpitala Powiato-
wego. – Poza drobnym remontem 
planujemy także doposażenie 
poradni. Zakupimy nowoczesny 
sprzęt, który wpłynie na pod-
niesienie jakości świadczonych 
usług. 

 �FOT: ANJA

W Głogowie powstanie kompleks 
saun. Radni na wczorajszej sesji 
przyznali 750 tys. zł na budowę 
nowego obiektu. Radny Norbert 
Penza sprzeciwił się przekaza-
niu środków na sauny. Uważał, 
że w Głogowie są ważniejsze 
zadania niż budowa kompleksu 
saun. Zasugerował, aby zaplano-
wane dla spółki Chrobry środki 
przekazać na boiska dla dzieci. 
-Powinniśmy zainwestować 
w płytę treningową na osiedlu 
Piastów Śląskich – mówił Radny 
Penza. – Powstaje już zaplecze, 
ładny budynek. Warto inwesto-
wać w młodzież i dać im szanse 
na ruch, aby nie siedzieli w domu 
przed ekranami komputerów. 

Jeden z radnych planowany 
kompleks saun porównał do 
bizancjum- architektura bi-
zantyjska charakteryzowała 
się przepychem i bogactwem 
dekoracji. Dyskusja była bardzo 
ożywiona, ostatecznie radni, po 
chwili przerwy, podjęli decyzję 
o przeznaczeniu środków z bu-
dżetu miasta na nowy kompleks 
saun. 
Spółka zadanie to, sfinansuje ze 
środków uzyskanych z odszkodo-
wania po spaleniu saun, dotacji 
z urzędu miasta oraz pożyczki. 
Planuje się, iż w nowym obiekcie 
powstaną trzy sauny, jedna sucha 
i dwie parowe oraz grota solna, 
miejsce wypoczynku i rekreacji.

Pozyskano pieniądze na odbudowę teatru

Ruszą prace przy ruinach 

Zmiany w Radzie Miejskiej Głogowa

Wiceprzewodnicząca odwołana

Powstanie nowy kompleks rekreacyjny na obiektach 
Chrobrego

Radni przyznali
środki na sauny 

Zmiany w głogowskim szpitalu

Poradnie
specjalistyczne
na parterze
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Zmiany godzin urzędowania

Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Mieszkaniec osiedla 
Kopernik apeluje za 
naszym pośrednictwem 
o naprawę hydroforni. 
PWiK zapewnia, że do 
końca kwietnia prace 
zostaną zakończone. 

Na placu przed blokiem przy 
ul. Kosmonautów Polskich 
151 znajduje się budynek 
hydroforni. Właścicielem jest 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Głogowie. 
Mieszkaniec bloku postanowił 
za naszym pośrednictwem 

zaapelować do właściciela 
o remont. 
- Człowieka nerwy ponoszą 
– mówi mieszkaniec bloku 
przy Kosmonautów Polskich. 
– To taki bubel pod oknami, 
codziennie na niego patrzę. 
Uważam, że najwyższy czas, 
aby to naprawić. 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji zapewnia, 
że w przyszłym miesiącu 
dokończy prace związane 
z modernizacją hydroforni. 
- W ubiegłym roku przy ul. 
Kosmonautów Polskich prze-

prowadziliśmy modernizację 
hydroforni, która została 
wybudowana w latach 70 
– wyjaśnia Anna Białęcka, 
specjalista ds. promocji 
i marketingu PWiK - Nieste-
ty, prac wykończeniowych 
nie udało się przeprowadzić 
zgodnie z planem, ze względu 
na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne, występujące 
podczas prac. W najbliższym 
czasie, najpóźniej do końca 
kwietnia, wszystkie poprawki 
zostaną wykonane.

 �Zdjęcia: ANJA

Głogowianin apeluje o naprawę budowli 

Ład i porządek na osiedlu 

Od 1 kwietnia zmieniają się godziny przyjęć
w Biurze Obsługi Klienta w Galerii Glogovia. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców władze 
Glogowa ustaliły nowe godziny przyjęć

interesantów w BOM w galerii.
poniedziałek – nieczynne; wtorek - 8-16; środa - 8-16;

czwartek - 8-16; piątek - 10- 18; sobota - 10- 18; niedziela - 
nieczynne

głogowskie firmy
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Wójt Gminy Jerzmanowa, 
Lesław Golba rodzinom 
z Zofiówki, które 
straciły dach nad głową 
przydzielił mieszkania 
komunalne w Potoczku.

Duży podmuch wiatru w lutym 
zerwał dach z domu w Zofiówce, 
Gmina Jerzmanowa. Dwie rodzi-
ny zostały wysiedlone, na czasu 
remontu. Kilka dni po tragedii 
kontrolę domu przeprowadził In-
spektor Nadzoru Budowlanego. 
Nakazał właścicielom doprowa-
dzić budynek do stanu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz 
zakazał użytkowania do czasu 

usunięcia nieprawidłowości. Po-
przedzając działania remontowe, 
Gmina zleciła wykonanie wstępnej 
ekspertyzy w zakresie wykonania 
remontu. Fachowcy ustalili, że 
budynek jest w bardzo złym stanie 
technicznym i wymaga dużych 
inwestycji. 
- Wykonanie tylko remontu 
więźby dachowej bez stosownych 
wzmocnień i napraw pozostałych 
elementów budynku nie zapewni 
bezpiecznego użytkowania obiek-
tu. Zabezpieczenie budynku w celu 
jego bezpiecznego użytkowania 
wiąże się ze znacznymi kosztami. 
Wstępnie oszacowano je na około 
300-350 tys. zł. Koszt remontu 
może przekroczyć wartość nie-

ruchomości - mówi Waldemar 
Szpilewicz, Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa. 
Wójt Gminy podczas spotkania 
z właścicielami drugiej części 
uszkodzonego budynku oraz 
z lokatorami mieszkania komu-
nalnego, poinformował o decyzji 
inspektora nadzoru budowlanego. 
- Właścicielka części budynku 
powiedziała, że nie jest w stanie 
sfinansować tak wysokich kosztów 
jakie należy ponieść przy wykony-
waniu remontu – mówi sekretarz 
Gminy Jerzmanowa. 
Wójt zaproponował obu rodzinom 
mieszkania komunalne. Rodzina 
z lokalu komunalnego w Zofiówce 
otrzyma w Potoczku mieszkanie 
dwupokojowe z łazienką i kuchnia. 
Właścicielka części domu także 
zgodziła się na przeprowadzkę do 
lokalu komunalnego w Potoczku. 
- Obie rodziny zamieszkają 
w Potoczku – mówi Waldemar 
Szpilewicz. – Koszt naprawy 
domu jest dla jednej z rodzin za 
wysoki. Gmina natomiast nie może 
sama ponieść kosztów naprawy, 
ponieważ nie jest właścicielem 
całego domu. 

 �Zdjęcia: ANJA

Zajączki, palmy, kwiaty 
i inne świąteczne 
dekoracje były efektem 
współpracy dzieci 
z SP nr 2 w Głogowie 
z pracownikami Domu 
nad Strumykiem. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 pod czujnym okiem pracow-
ników Domu Nad Strumykiem 

uczyli się robić świąteczne de-
koracje. Dzieci chętnie podjęły 
wyzwanie i okazało się , że mają 
talent. Z kolorowej bibuły powsta-
ły między innymi piękne zajączki 
na palmach kwiatowych.
 - Nasza współpraca ze Szkołą 
Podstawowa nr 2 od dawna 
układa się bardzo dobrze - mówi 
Elżbieta Ruszkowska, Dyrektor-
ka „Domu Nad Strumykiem”- 

Uczniowie wiele naszych imprez 
uświetniają występami. W ra-
mach rewanżu zaprosiliśmy do 
nas, aby wspólnie przygotować 
dekoracje świąteczne. 
Podczas kilkugodzinnej wspól-
nej pracy powstały bardzo 
ciekawe ozdoby świąteczne 
między innymi palmy, zajączki 
z brązowymi uszkami. 

 �Zdjęcia: ANJA  

Sprawne ręce uczniów SP2Mieszkańcy uszkodzonego domu dostaną lokale komunalne

Przeprowadzka z Zofiówki

r e k l a m a
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Symboliczne 100-lecie 
stalowego mostu 
drogowego przez Odrę 
w Głogowie, będziemy 
obchodzić w czerwcu. 
Most Hindenburga otwarty 
w 1917 roku, zastąpił 
wówczas drewnianą 
przeprawę, jednak nie 
posłużył zbyt długo, 
ponieważ już w trakcie 
oblężenia miasta przez 
Armię Czerwoną, został 
zniszczony w 1945 roku.

Obecnie znany nam most był 
więc następcą mostu Hindenbur-
ga i pełni swoją zaszczytną rolę 
do dziś a głogowianie cały czas 
czekają na rozpoczęcie budowy 
nowej przeprawy drogowej przez 
Odrę. Jak na razie czekają, czekają 
i czekają... 
Pierwsze przeprawy przez Odrę 
w okolicy naszego miasta odby-
wały się przez bród, oczywiście 
w okresie, w którym na to pozwa-
lała rzeka. W miesiącach letnich 
jej stan był bardzo często na tyle 

niski, że nie było większych pro-
blemów z przeprawianiem się na 
drugi brzeg. Surowe zimy z kolei 
powodowały, że rzeka zama-
rzała, co również pozwalało na 
transport po lodzie. Zanotował 
to głogowski kronikarz Kaspar 
Borgeni w „Roczniku głogowskim 
do 1493 roku”.
Pierwsza wzmianka o moście 
w Głogowie pochodzi z 1291 roku. 
Pierwszy most był drewniany, jak 
wszystkie, które wówczas powsta-
wały. Z racji szerokości rzeki, 
głogowski łącznik obu brzegów 

Głogowa był jednym z najwięk-
szych na Odrze. Most wybudowany 
był nisko, co miało swoje minusy 
ale i plusy. Do tych pierwszych 
należy zaliczyć jego podatność 
na zniszczenia w czasie powodzi. 
Plusami natomiast była łatwość 
jego naprawy bądź rekonstrukcji 
w przypadku jego całkowitego 
zniszczenia. W przypadku nie-
sprawnego mostu uruchamiano 
w Głogowie prom, który łączył 
oba brzegi miasta. Pierwsze In-
formacje o promie, podobnie jak 

i o moście – pochodzą również 
z 1291 roku. Ciekawym faktem, 
że za korzystanie z mostu (bądź 
promu) mieszkańcy oraz przejezdni 
zobowiązani byli uiszczać opłaty, 
które trafiały początkowo do kasy 
księcia a w późniejszych wiekach 
stanowiły dochody miasta. 
Sprawa mostu stała się też kością 
niezgody pomiędzy duchowień-
stwem a mieszczanami głogow-
skimi, którzy walczyli o powstanie 
drugiej, obok przykolegiackiej, 
szkoły dla swoich pociech, ale 
na terenie lewobrzeżnego miasta. 
Jednym z argumentów mieszczan 
stały się ich tłumaczenia, że nie-
bezpieczną jest dla ich pociech dość 
daleka droga do szkoły, prowadzą-
ca dodatkowo przez drewniany 
most i niebezpieczną rzekę. 
W XIV wieku od strony Ostrowa 
Tumskiego powstał przy moście 

kościół św. Jerzego, który pełnił 
funkcję oratorium mostowego. 
Natomiast przy wyjeździe z Gło-
gowa w stronę północną w pobliżu 
zamku zbudowano Bramę Od-
rzańską, na której znajdowały się 
trzy gotyckie kamienne figury, 
przedstawiające Patronów Miasta 
– Świętego Mikołaja, Matkę Boską 
z Dzieciątkiem oraz św. Katarzynę. 
Brama ta uległa rozbiórce w drugiej 
połowie XIX wieku. 
Jeszcze w XIX wieku most 
głogowski był w dalszym ciągu 
drewniany, jednak wówczas był 
mostem zwodzonym, podnosiło się 
jedno – główne przęsło, co umoż-
liwiało żeglugę po rzece. Wraz 
z budową linii kolejowej z Głogowa 
do Leszna w 1857 roku w pobliżu 
istniejącego mostu drewnianego, 
wybudowano most kolejowy 
o konstrukcji stalowo-żelbetowej. 
Podobnie było również na starej 
Odrze. 
W połowie 1917 roku stary, 
drewnianą budowlę zastąpił 
most stalowy, nazwany imieniem 
Paula von Hindenburga – prezy-
denta Republiki Weimarskiej, 
ale również byłego mieszkańca 
Głogowa. Natomiast nowy most 
drogowy na starej Odrze powstał 
w latach trzydziestych XX wie-
ku. Wszystkie mosty zniszczono 
w trakcie oblężenie miasta w 1945. 
Mieszkańców przeprawiano łodzią 
a później promem. Na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych na 
Odrze zostały wybudowane nowe 
obiekty łączące brzegi Odry.

W połowie lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku miał miejsce 
plebiscyt zorganizowany przez 
Telewizję Głogów, w którym 
głogowianie mieli możliwość 
głosować jeden z proponowanych 
kolorów. Zwycięski kolor miał zo-
stać naniesiony na szarą do tej pory 
konstrukcję mostu drogowego. 
Do wyboru głosujący mieli pięć 
propozycji kolorystycznych, każda 
w trzech odcieniach: wrzosowo-
-różowy, żółty, niebieski, czerwony 
oraz zielony. W głosowaniu miesz-
kańcy zadecydowali o wyborze 
koloru wrzosowo-różowego, 
którym wkrótce pomalowano most. 
Natomiast w 2005 roku głogowska 

przeprawa rzeczna otrzymała na-
zwę „Mostu Tolerancji”.
Warto odnotować, że przy okazji 
symbolicznej setnej rocznicy 
stalowego mostu drogowego, 
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej 
wraz z Gimnazjum nr 4 ogłaszają 
dwa konkursy. Pierwszy z nich to 
konkurs historyczno–plastyczny 
młodzieży pt. „Most Hindenburga, 
Most Tolerancji i most przyszłości” 
i adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
głogowskiego; konkurs zostanie 
rozstrzygnięty w trzech katego-
riach wiekowych; a jego wykona-
nie będzie dotyczyć będzie pracy 
plastycznej w dowolnej technice 
(rysunek, malarstwo, kolaż, grafika 
komputerowa) bądź makiety.
Natomiast drugi konkurs – foto-
graficzny pt. „Głogowskie mosty”, 
adresowany jest dla młodzieży 
i dorosłych a jego celem jest 
zarejestrowanie obrazów ludzi 
i krajobrazu na tle przepraw mo-
stowych. Tematyką Konkursu są 
więc różnorodne przejawy życia 
mieszkańców Głogowa w związku 
z istnieniem mostów w mieście. 
Konkurs adresowany jest do osób 
powyżej 13 roku życia. 
Regulaminy obu konkursów 
znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej Towarzystwa Ziemi 
Głogowskiej. A my w imieniu 
organizatorów serdecznie zapra-
szamy do udziału!

 �Dariusz Andrzej Czaja 

redakcja@glogowextra.pl

W tym roku mija sto lat, jak na Odrze oddano do użytku pierwszy stalowy most drogowy.

Głogowskie mosty na Odrze

Na tle miasta most drewniany, funkcjonujący w Głogowie do 
pierwszych lat XX wieku (z arch. DAC)

Most Hindenburga, uroczyście uruchomiony w czerwcu 1917 roku (z arch. DAC)

Inne ujecie mostu Hindenburga, a w tle kolegiata (z arch. DAC)

Obecny most drogowy na Odrze w Głogowie (Fot. DAC)
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rozrywka

HOROSKOP EXTRA
Baran 21.03-20.04
Będziesz zmobilizowany 
do działania. Jest szansa 
sukcesu, więc nie odkładaj 
realizacji tego, co dla ciebie 
ważne. Pamiętaj jednak, że 
twoje projekty powinny być 
oparte na realnych podsta-
wach. Zebrane niedawno 
doświadczenia teraz zapro-
centują, a starania przyniosą 
efekty.

Byk 21.04-21.05
Twoje samopoczucie okaże 
się teraz chwiejne. Nie martw 
się, to nie są oznaki depresji. 
Nie poddawaj się swątpieniu. 
Powinieneś poprawić to, co 
wymaga korekty ale będzie 
dobrze. Poczujesz, że masz 
siłę i energię, a jeśli jesteś ze 
środka znaku, możesz liczyć 
na ekstra bonus.

Bliźnięta 22.05-20.06
Szykuje się przypływ pozy-
tywnej energii i inwencji. 
Nawet jak pojawią się ja-
kieś drobne zawirowania, 
wyjdziesz z nich obronną 
ręką. Na świat spojrzysz 
życzliwszym okiem, on 
zaś odwzajemni ci się tym 
samym. Nie siedź w domu, 
wyjdź ludziom naprzeciw. 
To może być dobry tydzień 
pod względem finansowym.

Rak 21.06-22.07
Bez problemu będziesz ra-
dzić sobie ze stresem. Pojawi 
się nowa pozytywna jakość- 
swoboda, pozytywne nasta-
wienie, lekkość bytu. Jeśli 
musisz podjąć decyzję- zrób 
to, wierząc w dobre zakoń-
czenia. Jeśli w związku masz 
burzliwy czas, nie rezygnuj 
jeszcze z wywieszenia białej 
flagi. Po burzy pojawia się 
tęcza. Sercowe sprawy usta-
bilizują się. 

Lew 23.07-22.08
Wzmocni się w tobie potrze-
ba wewnętrznego spokoju. 
Nie powstrzymuj chęci pod-
niesienia sobie poprzeczki, 
zainwestowania w edukację, 
skończenia jakiegoś ciekawe-
go kursu. To dobry kierunek. 
Warto teraz szukać pracy, 
przystąpić do egazminu, 
załatwić sprawę delikatnej 
natury. W finansach zielone 
światło, o ile nie wydasz 
wszystkiego, co zarobisz.

Panna 23.08-22.09
Zapragniesz doświadczać 
życia na poziomie emocji. 
W twoim życiu pojawi się 
więcej szczęścia, piękna, 
miłości i lekkości bytu. 
Kosmos wspiera kontakty 
z ludźmi, a także rozwój oso-
bisty. Możliwe, że zawrzesz 
znajomość, która przerodzi 
się w przyjaźń, a może nawet 
w miłość?

Waga 23.09-23.10
To nie jest dla ciebie naj-
łatwiejszy czas. Tworzy 
się wiele napięć i sytuacji 
sprawdzających twoją wy-
trzymałość. Jeśli utrzymasz 
równowagę, ludzie zauważą, 
że sprawdzasz się w warun-
kach podwyższonego stresu. 
Nagrodą okaże się umocnie-
nie twojej pozycji.  

Skorpion 24.10-21.11
Warto pomyśleć o uczuciach, 
poszukać odrobiny spokoju 
i harmonii wewnątrz siebie 
i we własnym domu. Warto 
teraz zająć się dopracowa-
niem szczegółów i własnym 
zdrowiem. Daj sobie trochę 
luzu. Dobra kondycja to wa-
runek skutecznego działania. 
Zrób badania, sprawdź, czy 
nie potrzeba ci większej 
dawki witamin i mikroele-

mentów.
Strzelec 22.11-21.12
Będzie więcej okazji do 
cieszenia się wiosną i do 
odczuwania radości. Chcąc 
wziąć od życia więcej, 
wrzucisz teraz szybszy 
bieg. Zwróć uwagę na sferę 
zawodową. W uczuciach 
przyjemne ocieplenie, ale 
na prawdziwy wybuch uczuć 
jeszcze musisz zaczekać. Nie 
bój się większej swobody 
w ubieraniu. Nie przejmuj 
się opiniami, rób to, czego 
naprawdę pragniesz. 

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz bardziej zadowo-
lony z siebie i spojrzysz na 
wiele spraw z odpowiedniej 
perspektywy. To będzie 
przyjemnie i aktywnie spę-
dzony tydzień. Odkryj teraz 
co w twoim życiu daje ci 
energię, a co ją ogranicza. 
Kiedy będziesz musiał wy-
bierać, zwróć się w kierunku, 
który daje ci siłę i pozwala 
się rozwijać. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz się dzielić swoją 
wiedzą, doświadczeniami, 
zostaniesz doceniony, po-
czujesz się potrzebny. Życie 
może także stworzyć ci moż-
liwość dalszego poszerzania 
horyzontów. Zrealizujesz się 
w dziedzinie zawodowej. 

Ryby 19.02- 20.03
Twoja uwaga będzie skie-
rowana na przyjemności 
posiadania. Jednak bądź 
ostrożny i nie szastaj pię-
niędzmi, mimo że święta to 
świetny pretekst. Sercowe 
sprawy nabiorą wyrazistości. 
Będziesz gotów przyznać 
się sam przed sobą, że ten 
ktoś wiele dla ciebie znaczy. 
Zaufaj sobie i swojej intuicji. 
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krzyżówka

Jest zgoda radnych na porozumienie 
w sprawie budowy ścieżki rowerowe 
na trasie Głogów – Grodziec Mały 
– Zabiele - Ceber- Chociemyśl – 
Kotla – Krążkówko – Kulów. 

Powstanie ona na nieczynnych już torach 
kolejowych.
Radni Rady Gminy Kotla wyrazili zgodę na 
zawarcie porozumienia międzygminnego 
Gminy Kotla z Gminą Miejską Głogów i Gminą
Głogów. Podstawowym warunkiem realiza-
cji inwestycji będzie pozyskanie pieniędzy 
zewnętrznych.
-  Mamy nadzieję, że uda się to dzięki wspólnej 

inicjatywie. Ścieżką dojechać będzie można 
na teren leśny w obrębie Kulowa – Głogówka 
– Leśnej Doliny, gdzie istnieją już ścieżki 
dydaktyczne – mówi  Łukasz Horbatowski, 
wójt Kotli

 �Zdjęcia: UG Kotla 

Rowerem po nasypach kolejowych


