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Karambol
na Obrońców Pokoju

Koniec z kolejkami  do łazienki
Głogowski szpital przygotowuje się do remontu 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Remont 
podzielono na dwa etapy. W tym roku zmiany 
będą na części ginekologicznej.
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reklama 
za 60 zł

603 914 338
oferta ograniczona 

We wtorek, 11 kwietnia około 
godziny 18 na skrzyżowaniu 
drogi 329 z ulicą Tęczową 
w Ruszowicach doszło 
do zdarzenia drogowego. 
Do szpitala trafiły dwie 

osoby z samochodu 
marki skoda. Z ustaleń 
policjantów wynika, że 
jeden z kierujących wymusił 
pierwszeństwo skręcając 
z drogi 329 w ulicę Tęczową.

Wymuszenie

Do nieszczęśliwego 
zdarzenia doszło 
w świąteczny poranek 
w garażu jednego 
z domów przy ulicy 
Wiśniowej w Głogowie.

Około godziny 6 rano doszło tu 
do potrącenia dwóch osób. Na 
miejsce skierowano straż po-
żarną, 2 karetki oraz 3 patrole 
policji.
Po przybyciu na miejsce 

policjanci stwierdzili, że do 
potrącenia doszło w garażu 
w momencie gdy kobieta po-
myliła gaz z hamulcem i zamiast 
cofnąć z dużą siłą ruszyła do 
przodu przyciskając męża i syna 

do ściany. Przybyli na miejsce 
ratownicy zabrali obu mężczyzn 
do szpitala. Ich życiu nie zagra-
ża niebezpieczeństwo jak się 
dowiedzieliśmy przebywają na 
oddziale ortopedii.

Pracowity dzień mieli 
głogowscy strażacy oraz 
policjanci. Około godziny 
10 (5 kwietnia) z miejsca 
zamieszkania na skuterze 
oddalił się około 75-letni 
mężczyzna, informując 
swoją rodzinę, że zrobi 
sobie coś złego.

Rozpoczęła się akcja poszu-
kiwawcza na szeroką skalę. 
Telefon zaginionego ostatni 
raz logował się w rejonie drogi 

między Borkiem a Wojszynem. 
Mężczyzny szukało kilkanaście 
patroli policyjnych oraz strażacy 
z Głogowa, Szczyglic, Borku oraz 
Specjalistyczna Grupa Poszuki-
wawczo-Ratownicza. Na szczę-
ście po 7 godzinach poszukiwań 
ratownicy trafili na mężczyznę 
który znajdował się w lesie w oko-
licy miejscowości Zabornia, był 
cały i zdrowy. Policja ustala co 
wywołało takie postępowanie 
u mężczyzny.

 � (dgl24.pl)

Dramatyczny świąteczny poranek

Poszukiwali mężczyzny
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Głogowski szpital 
przygotowuje się do 
remontu Oddziału 
Ginekologiczno-
Położniczego. Remont 
podzielono na dwa etapy. 
W tym roku zmiany będą 
na części ginekologicznej.

O potrzebie remontu Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 

mówi się od wielu lat. W tym roku 
odcinek ginekologiczny zostanie 
dostosowany do potrzeb pacjentek. 
Środki na remont zapewniła Gmi-
na Miejska w Głogowie.
- Oddział Ginekologiczno-Po-
łożniczy będzie remontowany 

etapami – mówi Edward Schmidt, 
Prezes Zarządu Głogowskiego 
Szpitala Powiatowego. – W tym 
roku rozpoczniemy remont od-
cinka ginekologicznego. W przy-
szłym roku przeprowadzony 
zostanie remont na położnictwie.
Projekt zmian na Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym 

jest w trakcie opracowywania. 
Z wstępnych ustaleń wynika, 
że będzie to generalny remont, 
nie kosmetyka. Nareszcie nie 
będzie problemu z dostaniem się 
do łazienki. Zaplanowano jedną 
łazienkę na dwa pokoje. Wszyst-
kie zmiany mają zapewnić 
komfort pacjentkom i podnieść 
standard oddziału. Po remoncie 
ginekologia i położnictwo do-
posażone zostaną w niezbędny 
sprzęt medyczny. Modernizacja 
oddziału wpłynie także na po-
prawę warunków pracy lekarzy 
i personelu medycznego.
Gmina Miejska w Głogowie na 
realizację zadań inwestycyjnych 
w szpitalu przekazała ponad 7,2 
mln zł. Środki wykorzystane 
zostaną na rozbudowę Oddziału 
Intensywnej Terapii, remont Od-
działu Ginekologiczno-Położni-
czego. Prezydent Głogowa   Rafael 
Rokaszewicz, przedstawiciele 
Zarządu Głogowskiego Szpitala 
Powiatowego w lutym podpisali 
stosowną umowę.

 �Zdjęcie: ANJA

10. jubileuszowa edycja 
Festiwalu Reżyserii 
Filmowej trwać będzie 
od 13 do 18 maja. Do 
Głogowa przyjadą między 
innymi Daniel Olbrychski, 
Marian Opania, Joanna 
Brodzik, Magdalena 
Boczarska, Jan Nowicki, 
Robert Więckiewicz, 
Piotr Gąsowski.  

Od 24 kwietnia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury będzie można nabyć 
bilety na Festiwal.
 Plan Festiwalu: 13 maja, godz. 
19.30 - Gala otwarcia  z programem 
artystycznym „FILM GRAVITY” 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy 
im. H. Tomaszewskiego. Galę po-
prowadzą Magdalena Boczarska 

i Piotr Gąsowski
14 maja o godz. 18 - „The Best of” 
Teatru Naszego 
15 maja godz. 18. 30 - „Lwowska 
Tęsknota” w wykonaniu Jana 
Nowickiego 
16 maja godz. 18.30 -  „Mój boski 
rozwód” w wykonaniu Krystyny 
Podleskiej 
17 maja godz. 19 - „Muzyka 
i Poezja” w wykonaniu Daniela 
Olbrychskiego. 
Gala zakończenia Festiwalu od-
będzie się 18 maja o godz. 19.30. 
W programie między innymi  
wręczenie nagrody Grand Prix 
zwycięzcy konkursu filmowego 
oraz Robertowi Więckiewiczowi.  
Galę poprowadzą Joanna Brodzik 
i Robert Gonera.

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów.

Bilety
na Festiwal
Reżyserii Filmowej

Wysoki standard na oddziale ginekologii

Koniec z kolejkami do łazienki 
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Stowarzyszenie Patriotyczny 
Głogów 1 maja organizuje Wielki 
Festyn Sportowo-Historyczny. Maj 
to miesiąc, w którym wspominany 
jest rtm. Witold Pielecki. 

Już po raz drugi w Głogowie Stowarzyszenie 
Patriotyczny Głogów organizuje Patriotyczna 
majówkę dla Rotmistrza Witolda Pileckiego. 1 i 2 
maja organizatorzy zapewniają dla każdej grupy 
wiekowej wiele atrakcji.  I tak 1 maja w Klubie 
Muzycznym Mayday odbędzie się koncert zespo-
łów Apokalipsa i Pozytywka. Natomiast 2 maja 
na obiektach Chrobrego Głogów zorganizowany 
zostanie turniej piłki nożnej dla dzieci. Organiza-

torzy zapewniają, że poza turniejem będzie jeszcze 
dużo innych ciekawych atrakcji.
- Podczas koncertu w Klubie Mayday odbędzie 
się akcja charytatywna wspierająca Stowarzy-
szenie dla Osób z Autyzmem Niebieska Przystań 
– mówi Marcin Marcisza, Stowarzyszenie 

Patriotyczny Głogów.- Zapraszamy na majówkę 
z Patriotycznym Głogowem. 
Na zorganizowanie majówki Stowarzyszenie 
Patriotyczny Głogów pozyskało środki z Urzędu 
Miasta Głogów.

 �Zdjęcia: Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

II Głogowski Festiwal Patriotyczny

Majówka z Apokalipsą i Pozytywką

Urząd Miasta podpisał 
już umowę na budowę 
drogi gminnej, łącznika 
pomiędzy ul. Perseusza i ul. 
Oriona w ramach realizacji 
zadania pn.: „Budowa 
miejsc postojowych 
i remont ul. Perseusza”. 
Prace potrwają dwa lata. 

W bieżącym roku na zadanie gmina 
przeznaczyła 500 tys. zł. W ramach 
tych środków  planuje się wykonać 
odcinek od ul. Oriona do klubu May-

day wraz z parkingiem zaprojekto-
wanym pomiędzy blokiem Oriona 
2-4 a klubem Mayday. Pozostała 
cześć drogi od klubu Mayday do ul. 
Perseusza  wykonana zostanie w roku 
2018.  W ramach zadania wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia jezdni 
z kostki betonowej. Natomiast chod-
niki,  miejsca postojowe oraz parking 
będą z kostki betonowej. W ramach 
inwestycji powstanie 112 miejsc 
postojowych.  
- Miejsca postojowe są bardzo po-
trzebne – mówi Stefan Kowalczyk, 

kierowca Toyoty. – Przyjeżdżam 
z pracy i przed moim blokiem nie ma 
już miejsca na auto. Jeżdżę po osiedlu 
i szukam. Z roku na rok samochodów 
przybywa. Pochwalam budowę miejsc 
parkingowych. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
RAGEN Sp. z o.o.  z ceną   790.000,00 
zł brutto. Gmina Miejska w Głogowie 
podpisała umowę, zgodnie z którą 
zadanie będzie realizowane w cyklu 
2  letnim, a termin zakończenia reali-
zacji zadania ustalono  do 31.08.2018r. 

 �Zdjęcia: ANJA

Na osiedlu Kopernika nowe miejsca postojowe

Rusza remont ulicy Oriona

Na miejscu pojawiły się dwie karetki strażacy oraz policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący mercedesem 
jadąc ulicą Kościuszki nie zatrzymał się na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie i uderzył w BMW, które 
zjechało na przeciwległy pas ruchu i i tu zderzyło się z fordem. Następnie ford wjechał jeszcze w volkswagena.
Strażacy oraz ratownicy medyczni udzielili pomocy  3 osobom. Ze względu na obrażenia do szpitala trafiły dwie kobiety. 
Na miejscu czynności wyjaśniające prowadzili funkcjonariusze z głogowskiej komendy. Do zdarzenia doszło w środę 
(12.04) przed godziną 15.

Karambol
na Obrońców Pokoju

Cztery samochody zderzyły się na skrzyżowaniu 
Obrońców Pokoju z Kościuszki. Byli ranni.
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W piątkowy wieczór 
(14.04) około godziny 
18:30 strażacy zostali  
zadysponowani do pożaru 
budynku w miejscowości 
Dobrzejowice. 

Po przybyciu na miejsce okazało 
się, że pożarem objęty jest niewiel-

ki drewniany budynek gospodar-
czy oraz szklarnia. Występowało 
duże ryzyko rozprzestrzenienia się 
pożaru na kolejny, również drew-
niany budynek. Przed przybyciem 
strażaków udało się wyprowadzić 
ciągnik rolniczy. W działaniach 
udział wzięły 3 zastępy strażackie.

 �Fot: OSP Brzeg Głogowski

W Gminie Wiejskiej 
Głogów odbędą się wybory 
uzupełniające. Radny 
z KWW AK Nasza Gmina 
zrzekł się mandatu. 

Zgodnie z zarządzeniem Wojewo-
dy Dolnośląskiego mieszkańcy 
Gminy Głogów 2 lipca, w niedzielę 
wybiorą radnego, który zajmie 
miejsce Sebastiana Stanisława 
Urbańskiego. Radny z okręgu wy-

borczego nr 14 z listy nr 19 KWW 
Andrzeja Krzemienia Nasz Gmina 
pisemnie zrzekł się mandatu. 
Udało nam się dodzwonić do 
radnego. Nie chce komentować 
swojej decyzji. 
Do 4 maja zgodnie z komunikatem 
Komisarza Wyborczego w Legni-
cy przyjmowane są zgłoszenia 
i oświadczenia osób, które chcą 
zasiąść w komisji wyborczej. 

 �Zdjęcia: ANJA

Głogowscy seniorzy, którzy mają Kartę Seniora lub Kartę Miejskiego 
Seniora z MCK Mayday, mogą nabyć bilety ze zniżką 25%, na 
wydarzenia w ramach 10. Festiwalu Reżyserii Filmowej.  
10. jubileuszowa edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej trwać będzie od 
13 do 18 maja. Wszystkie spotkania odbędą się w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Zgodnie z informacja pozyskana z Urzędu Miasta w Głogowie 
seniorom przygotowano specjalną ofertę. Każda osoba posiadająca 
Kartę Seniora lub  Kartę Miejskiego Klubu Seniora (z MCK Mayday) na 
każde wydarzenie bilet z 25% zniżką.  Bilety do nabycie od 24 kwietnia 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Dziewczętom urodzonym 
w roku 2001 i 2002 
Gmina Jerzmanowa 
zafunduje szczepionki 
HPV. Pierwsze 
spotkanie z rodzicami,  
w poniedziałek 
24 kwietnia. 

Gmina Jerzmanowa z własnego 
budżetu pokryje koszty szczepień 
dziewczynek urodzonych w latach 
2001 i 2002. Koszt zaszczepienia 
jednej dziewczynki to kwota około 
720 zł. Szczepionka składa się 
z trzech dawek.  
– Dotychczas dziewczynki za-
mieszkałe na terenie gminny Jerz-
manowa poddawane były szcze-
pieniom przeciwko wirusowi HPV 
organizowanym przez ZGZM. 
W roku 2017  w związku z zakoń-

czeniem realizacji powyższego 
programu przez ZGZM,  Gmina 
Jerzmanowa podejmuje  działanie 
w ramach własnych środków bu-
dżetowych – mówi Lesław Golba, 
Wójt Gminy Jerzmanowa.
W trosce o zdrowie dziewcząt 
przyjęty został Gminny Program 
profilaktyki raka szyjki macicy 
szczepienia HPV na lata 2016-
2017.  Urzędnicy zachęcają rodzi-
ców, aby przed podjęciem decyzji 
zapoznali  się z Programem, którego 
szczegóły zawarto  w Uchwale nr 
XXIX/212/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowa z dnia 01 grudnia 
2016r. Gmina w celu rozpropa-
gowania bezpłatnych szczepień 
organizować będzie spotkania 
informacyjne. Pierwsze z nich 
skierowane do dziewcząt objętych 
Programem odbyły się 24 kwiet-

nia o godz. 11.45 w Publicznym 
Gimnazjum im. Bohaterów Naro-
dowych w Jerzmanowej. Spotkanie 
poprowadzili specjaliści zatrudnieni 
w Polkowickim Centrum Usług 

Zdrowotnych, które jest wykonawcą 
Programu i posiada wieloletnie 
doświadczenie w realizacji tego 
typu Programów.

 �Fot: Urząd Gminy Jerzmanowa

W maju dwie 
rodziny z Zofiówki 
zamieszkają w Potoczku 
w komunalnych 
mieszkaniach.  Gmina  
przed zasiedleniem 
lokale wyremontuje. 

Dwie rodziny z Zofiówki, które 
w lutym straciły dach nad głową 
zamieszkają w Potoczku. Gmina 
na ich potrzeby przeznaczyła dwa 
mieszkania po około 50 m kw. 
każde. 
- Rodziny wyraziły zgodę na prze-
prowadzkę do Potoczka – mówi 
Lesław Golba, Wójt Gminy Żu-
kowice. – Zanim jednak oddamy 
do użytkowania mieszkania ko-
munalne musimy przeprowadzić 
remont. 
Prace remontowe w obu miesz-
kaniach potrwają do końca maja. 

Przypominamy iż w lutym pod-
czas silnego wiatru zerwany został 
dach z domu w Zofiówce, gm. 
Jerzmanowa. Inspektor Nadzoru 
Budowlanego po przeprowadzonej 
kontroli nakazał właścicielom 
przeprowadzić remont domu 
i doprowadzić  budynek do stanu 
zgodnego z obowiązującymi prze-
pisami techniczno- budowlanymi 
. Fachowcy po przeprowadzeniu 
Stepnej ekspertyzy ustalili, że 
budynek jest w bardzo złym stanie 
technicznym.  Koszty remontu 
domu oszacowana na 300-350 
tys. zł. W związku z tak dużymi 
nakładami finansowymi, jedna 
z właścicielek podczas spotkania 
z wójtem powiedziała, że nie ma 
pieniędzy na remont. Wówczas 
wójt zaproponował mieszkania 
komunalne obu rodzinom. 

 �Zdjęcia: ANJA 

Gmina przydzieli rodzinom mieszkania komunalne

Podmuch wiatru pozbawił dachu nad głową

Piętnastolatki i szesnastolatki w gminnym programie

Bezpłatne szczepienia HPV

Seniorzy mają zniżki

Pożar wędzarni

Radny zrzekł
się mandatu
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Nakarmić głodnego 
i napoić spragnionego to 
niesamowite uczucie, 
którego nie można 
porównać z żadnym 
innym. Widok maluchów 
w kolejce do wielkiego 
kotła wypełnionego 
świątecznym jedzeniem 
pozostanie w naszej 
pamięci na zawsze.

Nie planowaliśmy wyprawy do 
Kenii, przypadkiem znaleźliśmy 
super ofertę i z niej skorzystaliśmy. 
Przy okazji postanowiliśmy odwie-
dzić szkołę w Kwademu, której od 
kilku lat pomagamy, planujemy też 
zbudować tam studnię. Pomyśla-
łam o spotkaniu z mieszkańcami 
połączonym z poczęstunkiem. 
Niestety koszt tego marzenia prze-
rósł nasze możliwości finansowe. 
Poprosiłam o pomoc kilka firm 
i wtedy odezwała się pani Wio-
letta znana z miłości do ogrodów 
i dobroczynności, która pomogła 
zrealizować nasz plan. 
Wszystkie szczegóły trzeba było 
opracować przed wyjazdem, bo 
w Kenii różnie bywa z Internetem, 
a rozmowy telefoniczne nie wcho-
dziły w grę ze względu na cenę 

połączeń. Ustaliliśmy, że należy 
zakupić kozę lub dwie, worek ryżu, 
dużą butlę oleju, fasolę, cebulę 
itp. Dobrze, że wcześniej padał 
deszcz i można było gotować na 
zebranej w ogromnym pojemniku 
deszczówce.
Kiedy przyjechaliśmy do szkoły 
powitała nas trójka nauczycieli 
i odświętnie ubrane dzieci w wieku 
3-8 lat. Ich ubrania były brudne 
i zniszczone, ale to najlepsze ja-
kie miały. Pod wielkim drzewem 
kilka kobiet gotowało w dużych 
kotłach posiłek, który dla tych 
ludzi miał być wystawną ucztą, bo 
mięso jadają zazwyczaj raz w roku. 
W cieniu siedziało kilka kobiet, 
które przyjaźnie uśmiechały się 

do nas. Nauczyciele oprowadzili 
nas po szkole, która jest w budowie. 
Kilka ubogich klas, w których 
oprócz ławek i czarnej tablicy nie 
ma nic. Dzieci specjalnie dla nas 
przygotowały program artystycz-
ny. W Afryce czas płynie inaczej 
i przygotowanie posiłku trwa 
kilka godzin, dlatego tez wybra-
liśmy się do wioski na spotkanie 
z umówionymi rodzinami. Chaty 
rozrzucone są w buszu, musieliśmy 
pokonać kilka km. w palącym 
słońcu. W pierwszej powitała nas 
wdowa (w Kenii można mieć wiele 
żon), w chacie obok mieszkała 
druga żona zmarłego niedawno 
mężczyzny. W sumie osierocił 
11 dzieci. Kobiety zmagają się 

z ogromną biedą. Byliśmy też 
u wielopokoleniowej rodziny, 
w której wielkim szacunkiem 
otacza się dziadków. Tu również 
się nie przelewa. U wszystkich od-
wiedzonych rodzin zostawiliśmy 
prezenty: mąkę, sól, cukier, środki 
czystości, koszulki itp. Wracając 
mijaliśmy kobiety niosące na gło-
wach ogromne pojemniki z wodą. 
Po kilku minutach doszliśmy do 
prawie wyschniętego jeziorka, 
z którego kobiety czerpały brudną, 
gliniastą ciecz. Jedna z nich piła tą 
wodę zaczerpniętą bezpośrednio 
z kałuży. Wtedy pomyśleliśmy 
o naszej zbiórce na budowę studni 
„Głogów i okolice budują studnie 
w Afryce”.
Po powrocie do szkoły zastaliśmy 

tłum kobiet, które przyszły na free 
food. Dzieci ustawiły się w kolejce 
przed zbiornikiem z deszczówką, 
a my spokojnie mogliśmy poroz-
mawiać z ich matkami. Maluchy 
odkręcały kranik, nalewały odrobi-
nę wody na miseczkę, opłukiwały 
ją i w tej samej wodzie myły rączki. 
Nie zmarnowały ani kropli. Ku-
charki nakładały ogromne kopce 
jedzenia, dzieci siadały na ziemi 
i stawiały przed sobą miseczkę, nie 
zmarnowało się ani jedno ziarno 
ryżu. Pomyślałam o pani Wiolecie, 
szkoda, że tego nie widzi. Po posił-
ku dzieci ustawiły się z kubkami po 
wodę. Piły deszczówkę, co dla nas 
jest niepojęte, ale dla nich lepsze to 
niż mętna woda z kałuży. Na koniec 
i my zostaliśmy zaproszeni na tę 

ucztę. Rozsądek mówił nie, serce 
podpowiadało spróbuj bo oczekują 
tego. Zaryzykowałam, okazało się, 
że wszystko było bardzo smaczne. 
Wizyta w wiosce , maluchy nio-
sące przed sobą miseczkę z ryżem 
i kobiety dźwigające ogromne 
pojemniki z wodą pozostaną na 
zawsze w naszej pamięci. To widok 
mobilizujący do pomocy, razem 
możemy zmienić los tych ludzi.
Nasza zbiórka na budowę studni 
trwa. W wielu miejscach stoją 
puszki, można też wpłacać na 
konta: 28 1560 0013 2063 3392 
8000 0005 lub 11 1750 0012 0000 
0000 2508 9828 z tytułem wpłaty 
– STUDNIA  

 �Tekst i foto: Grażyna Sroczyńska

Z wizytą w afrykańskiej wiosce
U wszystkich odwiedzonych rodzin zostawiliśmy prezenty: mąkę, sól, cukier...
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Generalny remont ulicy 
Tęczowej w Ruszowicach 
rozpocznie się 
w kwietniu. Środki na 
realizację inwestycji 
zapewniają powiat, gmina 
i urząd marszałkowski. 

Droga powiatowa od skrzyżowa-
nia z ulicą Piłsudskiego do ronda 
poddana zostanie generalnemu 
remontowi. Zaplanowano między 
innymi wymianę nawierzchni, 
przebudowę chodników, regulację 
studni oraz rewitalizację zielonego 
pobocza. 
- 10 kwietnia  została podpisana 
umowa na długo zapowiadany 
remont ulicy Tęczowej w Ru-
szowicach. Starosta Głogowski 
podpisał i wymienił dokumenty 
z wyłonionym w przetargu Gło-
gowskim Przedsiębiorstwem 
Budowy Dróg – mówi Kinga 
Dziopko z Urzędu Gminy Głogów. 

Powiat Głogowski na remont 
ulicy Tęczowej otrzymał dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki 
partnerstwu z Gminą Głogów po-
zyskano dodatkowy punkt, który 
zadecydował o przyznaniu dotacji. 
Po przetargu koszt inwestycji usta-

lono na 1mln 300 tysięcy złotych. 
63% tej kwoty pokryje Urząd 
Marszałkowski a dwa samorządy 
powiat i gmina przekażą po 18% . 
Prace remontowe zgodnie z umo-
wą potrwają do końca lipca br.

 �Zdjęcie: Urząd Gminy Głogów

Jeden punkt zadecydował o dofinansowaniu Kompleksowa opieka lekarska i rehabilitacja

Rusza remont ul. Tęczowej Oddział dla chorych po udarach
W głogowskim szpitalu 
w kwietniu ruszy oddział 
dla chorych po udarach. 
Lekarze i rehabilitanci 
zajmą się kompleksowo 
leczeniem pacjentów.

Szpital jest już po konkursie 
w NFZ. Głogowska placówka 
zdrowotna została wybrana do 
świadczenia   kompleksowych 
usług dla chorych po udarach.  
Jest to dobra wiadomość dla le-
karzy i potencjalnych pacjentów. 
Po podpisaniu kontraktu z NFZ 
w szpitalu będzie można leczyć 
wszystkie udary. Będzie można 
także podawać specjalne leki 
rozpuszczające zatory.
- Takie leki można podawać   
tylko w oddziałach udarowych, 
są to drogie leki. Po podpisaniu 
umowy,  NFZ będzie je refun-
dował – mówi Edward Schmidt, 
Prezes Zarządu Głogowskiego 
Szpitala Powiatowego . -   Nie 

będziemy już musieli  wysyłać 
pacjentów do oddziałów  w innych 
placówkach. Dla chorego i lekarza 
ważny jest czas. Im szybciej lek 
będzie podamy, tym jego działanie 
będzie skuteczniejsze. Udary, to 
jedna z chorób w których czas 
interwencji lekarskiej jest bardzo 
istotny.
Oddział udarowy powstanie 
w części wydzielonej na Oddziale 
Neurologii.  Uruchomiona zosta-
nie sala intensywnego nadzoru 
z pięcioma łóżkami neurologicz-
nymi i łóżkami rehabilitacji neu-
rologicznej stacjonarnej. Pacjent 
po udarze, po dotarciu do szpitala 
skierowany zostanie na salę inten-

sywnego nadzoru. Gdy jego stan 
się poprawi przeniesiony zostanie 
na salę rehabilitacji neurologicznej 
wczesnej.
- Będziemy starali się o kontrakt 
na rehabilitację neurologiczną 
stacjonarną – zapewnia Prezes 
Zarządu Głogowskiego Szpitala 
Powiatowego. –  Rehabilitacja 
jest koniecznym uzupełnieniem 
leczenia.
Udary  występują coraz częściej, 
bez względu na wiek. Jest to jeden 
z czynników powodujących naj-
częściej zgony pacjentów. Koszty 
pomoc pacjentom po udarach 
w całości pokrywa NFZ.  

 �Zdjęcie: ANJA

Kapsuła czasu otwarta. 
Niestety nie wiadomo 
co kryje umieszczony 
w jej środku ceramiczny 
słoik. Jego otwarcie 
uniemożliwiły mokra 
gazeta i papier, w które 
był owinięty. 

117 lat w cokole dawnego pomnika 
cesarza Wilhelma przeleżała me-
talowa tuba. Dzisiaj w muzeum  

pod nadzorem komisji w skład 
której weszli: Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa; Leszek 
Dobrzyniecki,  szef legnickiej de-
legatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków oraz Walde-
mar Hass, wicedyrektor Muzeum 
Archeologiczno – Historycznego 
w Głogowie ołowiana  kapsuła 
została otwarta. Katarzyna Ber-
naciak, konserwator zabytków 
z MAH nadzorowała jej otwarcie. 
Po rozcięciu ołowianej puszki 
okazało się, że jej wnętrze kryje 
porcelanowy słoik zawinięty w pa-
pier i gazetę na której widnieje data 
wydania 13 września 1900 roku. 
Niestety zarówno papier, jak i gaze-
ta, były wilgotne. Uniemożliwiło to 

odwinięcie słoika. Wieczko słoika 
było rozbite. Wewnątrz było widać 
zwój papieru. Zarówno muzealny 
konserwator zabytków, jak i szef 
legnickiej delegatury Wojewódz-

kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
uznali, że dalsze czynności należy 
przeprowadzić w  pracowni kon-
serwatorskiej. Na to by dowiedzieć 
się co skrywa wydobyty z kapsuły 
pamięci słój, trzeba więc jeszcze 
trochę poczekać.
- Tubę znaleziono podczas prac 
oceniających stan konstrukcji cokołu 
na placu Umińskiego, na którym 
przed wojną stał pomnik cesarza 
Wilhelma. Decyzją wojewódzkiego 
konserwatora zabytków znalezisko 
trafiło do Muzeum Archeologiczno 
– Historycznego w Głogowie – mówi 
Maciej Iżycki z Działu Organizacji 
Wystaw, Wydawnictw i Promocji 
głogowskiego muzeum. 

 �Zdjęcia: MAH Głogów

Wiekowe znalezisko przekazano do pracowni konserwatorskiej

Zawartość tuby nadal jest tajemnicą 
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Mieszkańcy subregionu 
legnicko-głogowskie-
go nie dość, że mogą 

poddać się bezpłatnym badaniom 
kolonskopowym bez dłuższego 
oczekiwania na wolne terminy, 
to jeszcze mogą być spokojni o to, 
pod czyją opiekę trafią. Jak się 
okazuje, specjaliści gastroente-
rolodzy w MCZ S.A. są wysoko 
notowanymi lekarzami aktywnie 
podnoszącymi swoją wiedzę 
i doskonale ocenianymi przez 
specjalistów w całym kraju. Ta-
kie opinie można było wysłuchać 
podczas Naukowo-Szkoleniowej 
Konferencji Gastroenterologicz-
nej zorganizowanej przez MCZ 
S.A. w Lubinie. To niecodzienne 
wydarzenie, które skupiło ponad 
120 uczestników przygotowano 
we współpracy z Katedrą i Kliniką 
Gastroenterologii i Hepatologii 
Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Można było na nim 
spotkać specjalistów z takich 
placówek medycznych, jak wspo-
mniany ośrodek wrocławski, 
Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie, Kliniki 
Gastroenterologii i Hepatologii 
Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego i Centrum Onkologii 

- Instytut im. M. Skłodowskiej - 
Curie w Warszawie czy Szpitala 
MSWiA w Szczecinie. - Bardzo 
się cieszymy, że wszystkim udało 
się znaleźć czas i do nas dołączyć 
- mówił Marek Ścieszka ordynator 
Oddziału Gastroenterologicznego 
w szpitalu MCZ S.A. w Lubinie, 
a zarazem wiceprezes ds. medycz-
nych w spółce. - Obecny jest cały 
zarząd Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. Omówimy 
dziś z kolegami z innych klinik 
kilka przypadków klinicznych. 
Dzisiejsze spotkanie kierowane 
jest do lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej, internistów i gastro-
enterologów z regionu Zagłębia 
Miedziowego. Około 40% chorób 
zgłaszanych w gabinecie lekarskim 
lekarza POZ związanych jest z do-
legliwościami gastroenterologicz-
nymi. Właśnie tego typu kwestie 
chcieliśmy poruszyć. Ostatnim 
razem łączyliśmy zagadnienia 
gastrologiczno – kardiologiczne, 
gastrologiczno – laryngologiczne, 
w tej chwili większość tematów 
jest dedykowana lekarzom POZ – 
mówił Marek Ścieszka.
Celem konferencji było zapoznanie 
uczestników z najnowocześniej-
szymi metodami diagnostyki 

i leczenie chorób gastrycznych 
i nowotworowych oraz profi-
laktyki w tym zakresie. Można 
było wysłuchać wielu ciekawych 
wykładów prowadzonych przez 
najlepszych naukowców. - Te 
konferencje sprzyjają wymianie 
poglądów i dyskusji. Dzisiaj jest 
poruszanych bardzo wiele ważnych 
wątków, zarówno mikrobiomu 
jak i patologii wątroby, czy też 
przypadki kliniczne trudnych 
pacjentów. Uważam więc, że 
spotkanie jest niezwykle ciekawe 

i niesłychanie ważne – mówiła 
Grażyna Rydzewska, Prezes 
Polskiego Towarzystwa Gastro-
enterologii i kierownik Kliniki 
Gastroenterologii w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym MSWiA 
w Warszawie. - Zapraszamy do 
badania prewencji raka jelita gru-
bego. Jesteśmy w stanie wykonać 
6000 badań w ciągu 1,5 roku. 
Badania prowadzone są w naszych 
przychodniach w Legnicy, Lubi-
nie i Głogowie – dodawał Marek 
Ścieszka, Ordynator Oddziału 

Gastroenterologicznego w szpitalu 
MCZ S.A. w Lubinie i wiceprezes 
ds. medycznych w MCZ S.A.
Bezpłatnym i bez skierowania 
badaniom kolonoskopowym mogą 
poddać się zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni czynni zawodowo 
w wieku od 55 do 64 roku życia. 
Badania prowadzone są w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 

w zakresie projektu pod tytułem 
„Profilaktyka raka jelita grubego 
na terenie subregionu legnicko – 
głogowskiego”. Zgłosić mogą się 
mieszkańcy powiatów legnickiego, 
lubińskiego, polkowickiego, gło-
gowskiego i górowskiego. Zareje-
strować można się albo w Centralnej 
Rejestracji Endoskopowej pod nr 
telefonu 76 / 84 60 382, w Pracowni 
Endoskopowej w Przychodni 
Lekarskiej MCZ S.A. w Głogowie 
przy ul. Sportowej 1B tel. 76 / 72 
76 740, w Pracowni Endoskopowej 
w Przychodni Lekarskiej MCZ S.A. 
w Legnicy przy ul. Okrzei 14A , tel. 
76 / 74 39 540 lub Pracowni Endo-
skopowej przy Oddziale Gastroen-
terologicznym Szpitala MCZ S.A. 
w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej 
– Curie 54 budynek D - 40; V piętro; 
tel. 76 / 84 60 321. Poddający się 
badaniom nie muszą martwić się 
o środek do oczyszczenia jelita czy 
znieczulenie do badania. Otrzyma-
ją to bezpłatnie. Na pewno mogą 
liczyć na profesjonalne badanie 
endoskopowe na wysokiej klasy 
sprzęcie medycznym, usunięcie po-
jedynczych polipów stwierdzonych 
podczas badania i zlecenie badań 
histopatologicznych pobranych 
wycinków.

Rak jelita grubego – po pierwsze profilaktyka, po drugie w MCZ

Bezpłatne badania u najlepszych
specjalistów w Polsce

Wciąż trwają programy bezpłatnych badań profilaktycznych pod kątem wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego skierowane do mieszkańców subregionu legnicko – 
głogowskiego. Setki pacjentów mogą skorzystać z badań kolonoskopowych za darmo 
i bez skierowania. Mogą to zrobić pod okiem najlepszych specjalistów w MCZ S.A., których 
doskonale oceniają lekarze z całej Polski.

r e k l a m a
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Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Ponad kilometrowy odcinek 
drogi w miejscowości Gaiki 
został wyremontowany. 
W związku z robotami na S-3 
przez Gaiki będzie można 
dojechać do Głogowa. 
W związku z robotami pro-
wadzonymi na S-2,  droga nr 
1017D w miejscowości Gaiki 
Gmina Jerzmanowa została 
wyremontowana.  W przypad-
ku utrudnień na drodze kra-
jowej nr 3 przez Gaiki będzie 
można dotrzeć do Głogowa. 
- Drogę przez las o długości 
ok. 1,6km  wyrównano i na-

prawiono najbardziej   uszko-
dzone jej fragmenty – mówi 
Agnieszka Żukowska z Urzędu 
Gminy  Jerzmanowa. - Prace 
wykonywano   w formie bie-
żącego utrzymania.   
Droga nr 1017D została prze-
kazana Gminie Jerzmanowa 
w użyczenie przez Powiat Gło-
gowski na czas wykonywania 
prac remontowych. 
Droga ekspresowa S3 będzie 
miała ok 470 km długości. 
Połączy północ Polski z po-
łudniem. 

 �Zdjęcia: ANJA

Udogodnienia dla zmotoryzowanych 

Budowa S-3 zmobilizowała do remont drogi przez las 

głogowskie firmy
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Historia głogowskiej cu-
krowni rozpoczyna się 
w 1897 roku. Wówczas 

nowy zakład obsługiwał plantacje 
z dość rozległego terenu: powiatu 
głogowskiego, wschowskiego, 
żagańskiego, szprotawskiego, 
krośnieńskiego, gubińskiego oraz 
części powiatu wołowskiego. Na 
przełomie wieków Zuckerfabrik 
Glogau GmbH przerabiał 12 ty-
sięcy kwintali buraków na dobę, 
przed I wojną światową liczba ta 
wzrosła do 18 tysięcy kwintali, 
natomiast przed II wojną świato-
wą już do 25 tysięcy. Był to jeden 
z największych zakładów na ziemi 
głogowskiej, który w trakcie sezo-
nu potrafił zatrudniać ponad 500 
osób.
W trakcie oblężenia Głogowa 
w 1945 roku, zakład został uszko-
dzony. Ostrzału artyleryjskiego nie 
przetrwały budynki produktowni 
i suszarni. Magazyn nawozów 
sztucznych został spalony a ko-
miny zakładu mocno uszkodzone. 
18 kwietnia zniszczona cukrownia 
została przekazana przez Rosjan 
polskim władzom, które natych-
miast zorganizowały zespół ludzi, 
mający za zadanie zabezpieczać 
teren przed szabrownikami. Rok 
później zapadła decyzja dotycząca 
odremontowania zakładu i urucho-
mieniu produkcji, która ruszyła 25 
października 1947 roku.
Już w polskiej rzeczywistości 
pierwszym dyrektorem zakładu 
został Jerzy Otto, którego dość 
szybko zastąpił Zbigniew Kunce-
wicz. Pierwsza kampania trwała 
krótko, bo zaledwie miesiąc. Był 
to swoisty poligon doświadczalny 
dla młodej załogi, która w zde-
cydowanej większości nie miała 
wcześniej styczności z przemysłem 
cukrowniczym.
Wraz z rozpoczęciem odbudo-
wy cukrowni zaszła potrzeba 
zabezpieczenia zakładu przed 
ewentualnymi pożarami. Stąd też 
17 sierpnia 1946 roku powołana 
została ochotnicza jednostka straży 
pożarnej przy Cukrowni Głogów. 
Organizatorem i pierwszym 
opiekunem jednostki był druh 
Stanisław Kościński. Kolejnymi 
byli m.in.: Stanisław Musiałek, 
Mieczysław Płaza, Józef Chyczew-
ski, Antoni Sobczak i Jan Likus.
Z każdą kolejną kampanią, pro-
dukcja w zakładzie wzrastała. 

W latach 1947-1949 przerobiono 
w głogowskiej cukrowni średnio 
ponad 53 tysiące ton buraków, 
w latach 1950-1966 było to już 152 
tysiące, a w latach 1967-1979 ponad 
212 tysięcy. Łącznie, do 1996 roku 
przerobiono prawie 8.500.000 ton 
buraków.
We wrześniu 1997 roku głogowska 
cukrownia obchodziła podwójny 
jubileusz: 100-lecia istnienia 
zakładu oraz 50-lecia jego działal-
ności od ponownego uruchomienia 
w 1947 roku. Powoli jednak nad 
zakład napływały czarne chmury. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku doszło restruk-

turyzacji polskiego przemysłu 
cukrowniczego. Spowodowało to 
włączenie fabryki w skład Śląskiej 
Spółki Cukrowej. W 1999 roku 51 
proc. akcji zakładu przejął niemiec-
ki inwestor – Pfeifer und Langen, 
który 3 lata później zamknął 
cukrownię, pozostawiając w niej 
jedynie paczkowalnię cukru oraz 
dwa silosy, mogące zmieścić po 20 
tysięcy ton cukru każdy.
W dziejach głogowskiej cukrowni 
nie brakowało dramatycznych 
wydarzeń a opisy kilku z nich, 
znajdą Państwo poniżej. Pod koniec 
lat czterdziestych na terenie cu-
krowni działała tajna organizacja 

podziemia antykomunistyczne-
go, która został zdemaskowana 
i rozbita przez aparat Urzędu 
Bezpieczeństwa. Aresztowanych 
działaczy skazano na wieloletnie 
więzienia, natomiast dowódcę 
oddziału: Mariana Rączkę – ps. 
„Kościuszko”, skazano na karę 
śmierci. Dopiero w 2013 roku, 
dzięki zaangażowaniu Fundacji 
im. Bolesława Chrobrego upamięt-
niono działalność w Głogowie żoł-
nierzy Armii Krajowej „Zawisza”, 
działających na terenie zakładu. 
W marcu 2013 roku na budynku 
portierni Cukrowni Głogów 
została wmurowana, pamiątkowa 
tablica poświęcona żołnierzom. Co 
ciekawe, zanim jednak wniosko-
dawcy uzyskali zgodę na montaż 
tablicy, właściciel terenu kilkakrot-
nie odmawiał zgody na jej instalację. 
Rok później został nakręcony film 
dokumentalny, którego bohaterem 
był głogowianin Zdzisław Ściernicki 
–  ps. „Lis”, który przeżył wydarzenia 
z końca lat czterdziestych.
Niestety funkcjonują jeszcze inne 
tragiczne daty, jak choćby 1951 
rok, kiedy to w wyniku porażenia 
prądem zginął jeden z pracow-
ników – Jan Pakuła. Natomiast 
ponad dwadzieścia lat później, 
w październiku 1979 roku, na sku-
tek zatrucia tlenkiem węgla śmierć 
poniosło pięciu pracowników 
cukrowni: Kazimierz Horyński, 
Stanisław Kowalewski, Alek-
sander Wiśniewski, Kazimierz 
Wójtowicz oraz Leszek Zarzycki.
Jednak największa tragedia 
w dziejach cukrowni miała miejsce 
w nocy z 1 na 2 listopada 1991 
roku. W czasie trwania rozruchu 
technologicznego nowej produk-
towni nastąpił wybuch warnika 
II cukrzycy. Wówczas zginęło 
siedmiu pracowników cukrowni: 
Marianna Chmiel, Wiesław Czuj, 
Ryszard Kowalik, Bogdan Kunz, 
Józef Pakiet, Edward Rzeszutko 
i Andrzej Szymuła, a dziesięciu 
innych zostało poważnie okale-
czonych.
Siła eksplozji była tak ogromna, 
że warnik został rozerwany, a jego 
ważąca ponad 30 ton część wy-
startowała z ogromną prędkością. 
Ogromny fragment, przebijając 
dach cukrowni, uniósł się na 
kilkanaście metrów i spadł 80 
metrów dalej, głęboko wbijając się 
w wybrukowany fabryczny plac.

Produktownia uległa poważnemu 
uszkodzeniu, co spowodowało, 
że fabryka; do czasu naprawy; 
nie nadawała się do produkcji cu-
kru. Eksperci z powołanej przez 
wojewodę legnickiego specjalnej 
komisji oraz prokurator wojewódz-
ki szybko i zgodnie uznali, że do 
wypadku doszło bez czyjejkolwiek 
winy, na skutek nieprzewidywalnej 
reakcji chemicznej. Wątpliwości co 

do tego faktu próbowano podważać 
jeszcze kilkanaście lat po tej trage-
dii. Do dziś jednak bezskutecznie.
W 2015 roku teren głogowskiej 
cukrowni nabyty został przez firm 
Omega Projekt z Kalisza. Obecnie 
na terenie cukrowni trwają prace 
rozbiókowe, a nowy właściciel 
nie zdradził planów dotyczących 
zagospodarowania tego terenu.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Była jednym z największych zakładów na ziemi głogowskiej

Z dziejów głogowskiej cukrowni

Pozostałe jeszcze silosy cukrowni (Fot. DAC)

Hala warników w cukrowni (ze zbiorów DAC)

Okolicznościowe zaproszenie na uroczystości 100-lecia 
Cukrowni Głogów (ze zbiorów DAC)

Broszura dotycząca dziejów Cukrowni Głogów, wydana 20 
lat temu (ze zbiorów DAC)
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Baran 21.03-20.04
Przed tobą przyjemny, spokojny 
ale nie leniwy tydzień. Warto zre-
laksować się i wyjechać na kilka 
dni. Możliwe, że trafi się sią jakaś 
finansowa okazja, która wymagać 
będzie mądrej strategii. Nawet jeśli 
sytuacja wydaje się skomplikowana, 
mądre decyzje przywrócą właściwy 
porządek. 

Byk 21.04-21.05
Nie zwlekaj z realizacją planów. To 
dobry czas na podjęcie decyzji, od 
których zależeć będzie twój mate-
rialny status. Masz teraz czas na to, 
by skierować życie na właściwe tory, 
naprawić błędy i wytyczyć nowe cele 
na przyszłość. Wenus sprawi, że życie 
stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Bliźnięta 22.05-20.06
To może być nieco trudniejszy tydzień. 
Warto zdjąć nogę z gazu, dosłownie 
i w przenośni. Pojawią się okazje do 
twórczych zmian, np. eksperymentów 
w pracy, czy zagranicznych wyjazdów. 
Przyda ci się teraz podzielność uwagi. 
Szkoda byłoby przeoczyć coś naprwdę 
atrakcyjnego. Spróbuj wygospoda-
rować kilka dni na krótkie wakacje. 

Rak 21.06-22.07
Zajmij się pilnymi sprawami i nie 
zaniedbuj rozwoju. Życie towarzy-
skie i kulturalne będzie kwitło. Nie 
odrzucaj zaproszeń i jak najczęściej 
bywaj wśród ludzi. Samotne serca zy-
skają wiedzę o tym, czego im trzeba. 
Bardzo możliwe, że blisko ciebie jest 
ktoś, kto tylko czeka, aż zauważysz to 
pełne nadziei oczekwianie. Zwracaj 
uwagę na to, co czyni twoje życie 
przyjemnym i bezstresowym.

Lew 23.07-22.08
Nie denerwuj się tym, że szanse 
przeplatać się będą z momentami, 
w których sprawy zawisną w próżni. 
Przemyśl wówczas problem, a znaj-
dziesz rozwiązanie. Plany realizuj 
etapami. Spójrz na wszystko z dystan-
su. W miłości lepiej zwolnij tempo. 
Choć jesteś dzikim kotem, tym razem 
schowaj pazurki. 

Panna 23.08-22.09
Spotkanie, przed którym czujesz 
tremę okaże się sukcesem. Plany 
zawodowe mają szansę realizacji, 
nawet jeśli wydają się o numer za 
duże. W finansach wciąż pewne 
ograniczenia. Dzięki nim dowiesz 
się, że potrzebujesz mniej niż przy-
puszczałeś. Tydzień zapowiada się 
bardzo interesująco pod względem 
towarzyskim.

Waga 23.09-23.10
Nie czekają na ciebie żadne poważ-
niejsze pułapki w drodze do sukcesu, 
wrecz przeciwnie. Tydzień zapowiada 
się spokojnie. Doprowadź do finału 
to, co zaplanowałeś i rozpocząłeś 
w ubiegłych dniach. Twoja kreatyw-
ność objawi się teraz na wielu polach. 
Twoim atutem jest otwartość i umie-
jętność nawiązywania kontaktów. Po 
piętach depcze ci miłość.

Skorpion 24.10-21.11
Będzie intensywnie, szykuje się wiele 
pozytywnych emocji i dobra aura 
dla związków z ludźmi. Znajdzie się 
wiele okazji do spotkań i nawiązy-
wania nowych znajomości. Będziesz 
przyciągać do siebie osoby myślące, 
atrakcyjne i twórcze. Jeśli dasz coś 
od siebie, dostaniesz coś w zamian.

Strzelec 22.11-21.12
Możliwe kryzysy w związkach. 
W niektórych przypadkach burze 
przyniosą oczyszczenie atmosfery, 
inne doprowadzą do rozstania. Tajem-
nicą twojego powodzenia jest teraz 
umiejętność widzenia jaśniejszych 
stron każdej sytuacji i podejmowanie 
decyzji najlpeszych z możliwych. 

Koziorożec 22.12-19.01
Aktywność przyniesie sukces i po-
czucie, że twoje życie ma sens. To 
odpowiedni moment na podejmo-
wanie decyzji, aby rozpocząć nowy 
projekt. Jeśli uważasz, że brak ci 
szcześcia w miłości, zainicjuj zmianę 
swojego podejścia do bliskich relacji. 
Twoja kreatywność i wyobraźnia 
doprowadzą cię do nowych odkryć. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz miał szansę zbliżenia się 
do bliskich i spędzenia z nimi czasu. 
Twoje szare komórki pracują teraz 
na najwyższych obrotach. Możesz 
zdobyć bardzo cenną wiedzę oraz 
umiejętności, co zaprocentuje. I to 
w niedługim czasie! Zaplanuj ważne 
spotkania. Może błysnąć szansa, 
dzięki której odnajdziesz również 
spełnienie ambicji.

Ryby 19.02-20.03
Pokonasz przeszkody, które utrudnia-
ły ci życie, wokół zrobi się spokojniej, 
nastroje sprzyjać będą porozumieniu. 
Tendencja do dominacji może jednak 
popsuć atmosferę w związku i być 
przeszkodą we współpracy. Nawet 
jeśli nie uda ci się całkowicie uniknąć 
przeszkód, jeśli odpowiednio usta-
wisz poprzeczkę, mogą one okazać 
się moblizujące. 

krzyżówkahoroskop
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Otwarcie na Dzień Chorego

rozrywka

Do 31 sierpnia w miejscowości 
Modła wykonana zostanie 
przebudowa ul. Letniej, 
powstanie także ul. Sierpniowa 
i sieć kanalizacji deszczowej. 
Gmina na zadanie przeznaczy 
ponad 2.300 tys. zł.

Inwestycja ta  w 50% zostanie dofinanso-
wane ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury drogowej. 
Gmina Jerzmanowa  przygotowuje się do 
realizacji zadania  w ramach planowanej 
inwestycji przebudowa drogi nr 100512D. 
Remont obejmie w miejscowości Modła 
ulicę Letnią i  ul. Sierpniową. 
Przygotowany przez Studio Projektowe 
z Lubina projekt przewiduje przy ul. Let-
niej rozbudowę odwodnienia, wykonanie 
chodników wraz ze zjazdami na posesje, 
remont jezdni, budowę zatoki autobusowej 
i zjazdów na drogi boczne. Obecnie ist-
niejąca ulica Sierpniowa pokryta zostanie 

nową nawierzchnią,  wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa, chodniki ze zjazda-
mi na posesje. 
- Zadanie uzyskało możliwość dofinansowa-
nia w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 na poziomie 50% - mówi Agnieszka 
Żukowska z Urzędu Gminy Jerzmanowa 
- Zadanie polega na przebudowie drogi na 
odcinku 972m. Zadanie poprawi warunki 
komunikacyjne mieszkańców i wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa.
Zgodnie z projektem kanalizacja deszczowa 
będzie z rur PCV SN10.  Nawierzchnia jezd-
ni pokryta zostanie betonem asfaltowym. 
Natomiast  nawierzchnia chodników, zatoki 
autobusowej oraz zjazdów z będzie z kostki 
betonowej.  W postępowaniu przetargowym 
na zadanie pn.: „ Przebudowa drogi gminnej 
nr 100512D - etap II” wpłynęły dwie oferty. 
Trwają prace związane z ich oceną i wyło-
nieniem wykonawcy.

 �Zdjęcia: ANJA

Głogowski Szpital 
Powiatowy przygotowuje 
się do zagospodarowania 
pomieszczeń pod potrzeby 
Oddziału Intensywnej Terapii. 
Planuje się zakończenie 
prac w tym roku. 

Gmina Miejska w Głogowie na reali-
zację zadań inwestycyjnych w szpitalu 
przekazała ponad 7 mln zł.  Środki te 
zostaną wykorzystane zostaną miedzy 
innymi na zorganizowanie Oddziału 
Intensywnej Terapii. Obecnie trwają 
prace związane z przygotowaniem pro-

jektu.  Jak zapewnia prezes szpitala, to 
będzie bardzo szczegółowy projekt, bo 
i zadanie jest bardzo ważne. 
- Projekt będzie podstawą do przygo-
towania specyfikacji i zorganizowania 
przetargu na wyłonienie wykonawcy  
zadania – mówi Edward Schmidt, Pre-
zes Zarządu Głogowskiego Szpitala 
Powiatowego. 
Oddział Intensywnej Terapii mieścić 
się będzie na ostatnim piętrze budynku 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Kilka lat temu zakończono budowę  
SOR-u, wyposażono także blok ope-
racyjny. Przyszła kolej na zamknięcie 
inwestycji i urządzenie na miarę  XXI 
wieku Oddziału Intensywnej Terapii. 
Jak na razie  pomieszczenia przezna-
czone na oddział są w stanie surowym.  
Zarząd szpitala planuje zakończenie 
prac  jeszcze w tym roku.  Uroczyste 
oddanie oddziału mogłoby się odbyć 
w lutym z okazji  Światowego Dnia 
Chorego. 

 �Zdjęcie: ANJA

Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa  
został wyróżniony nagrodą 
główną za wyjątkowe 
poparcie społeczne 
oraz inicjatywy służące 
mieszkańcom Głogowa.

Ośrodek Konsultacji i dialogu  
THINKTANK od pięciu lat reali-
zuje projekt „Miasta Przyszłości”.  
Jest to platforma debaty o wyzwa-
niach rozwojowych polskich miast. 
Organizowana jest dla samorzą-
dów, przedsiębiorstw, organizacji 
pozarządowych i innych instytucji 
publicznych i prywatnych, eks-
pertów.  
Ranking liderów samorządowych 
nagradza prezydentów miast, któ-
rzy okazali się najbardziej efektyw-
ni pod względem kompleksowego 

przywództwa, zarządzania gminą. 
Brane jest pod uwagę kilkadzie-
siąt kryteriów. Między innymi 
opinie mieszkańców, realizowane 
inwestycje, pozyskiwane środków 
zewnętrznych, inicjatywy społecz-
ne, poparcie społeczne.

Badania były przeprowadzane 
bezpośrednio wśród mieszkańców 
i dostępnych wskaźników a udział 
w rankingu - bezpłatny.
Rafael Rokaszewicz, Prezydent 
Miasta Głogowa  został wyróżnio-
ny nagrodą główną za wyjątkowe 
poparcie społeczne oraz inicjatywy 
służące mieszkańcom Głogowa. 
Wśród wyróżnionych znalazły się 
także: Poznań, Sopot. Wrocław, 
Ostrów Wielkopolski, Olsztyn, 
Polkowice. 

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów

Fundacja KGHM Polska 
Miedź  przekazała na 
prace konserwatorskie 
50 tys. zł. Figurka św. 
Jana Nepomucena  do 
końca września wróci 
na swoje miejsce. 

Pomnik św. Jana Nepomucena, wg 
mieszkańców m Słone, jest bardzo 
ważnym elementem architektury 
wsi. Jest to jedyny pomnik znaj-
dujący się w miejscowości. Jest 
wyjątkowy nie tylko ze względu 
na swoją formę ale i miejsce, 
w którym będzie stał.   Krzyżują 
się tam bowiem naturalne pod-
ziemne cieki wodne. Pomnik św. 
Jana Nepomucena kilka lat temu 

został przypadkowo potrącony 
i uległ uszkodzeniu. Od tamtej pory 
przechowywany jest w budynku 
urzędu gminy. Niebawem prze-
transportowany zostanie do pra-
cowni, w której  poddany zostanie 
pełnej konserwacji i restauracji. Po 
zabiegach wróci do miejscowości 
Słone, gm. Żukowice  i stanie 
na swoim miejscu.  Figurka po 
renowacji posadowiona zostanie 
na nowym podnóżu. Teren wokół 
pomnika zostanie zagospodaro-
wany pod nadzorem konserwa-
torskim i archeologicznym.  Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie 
zabiegi Krzysztofa Wołoszyna, 
Wójta Gminy Żukowice i Beaty 
Stachak, Przewodniczącej Rady 

Gminy Żukowice.  To dzięki ich 
staraniom udało się pozyskać środki 
z Fundacji. 
- Mieszkańcy wciąż dopytywali 
mnie, kiedy wróci on na swoje 
miejsce – mówi Beata Stachak, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Żukowice. - Problemem w przy-
wróceniu go był koszt renowacji, 
który przewyższał możliwości 
Gminy w tym temacie. Wspólnie  
z Wójtem Gminy Żukowice anali-
zowaliśmy możliwości pozyska-
nia funduszy na ten cel. Fundacja 
KGHM ma w zakresie swojej 
działalności ochronę zabytków. 
To dało nam możliwość złożenia 
odpowiedniego wniosku oraz 
prowadzenia rozmów z Fundacją, 

celem przedstawienia sytuacji. 
W wyniku tych działań gmina 
otrzymała dotację na przywró-
cenie pomnika na jego miejsce. 
Pomnik od czasu uszkodzenia 
przechowywany jest w budynku 
urzędu gminy. Mimo, że nie 
znany był termin odrestaurowa-
nia i konserwacji uszkodzonej 
figurki, urzędnicy podczas ostat-
niego remontu drogi w m. Słone 
uwzględnili miejsce na pomnik. 
- Pozostawiono miejsce „rondo”, 
na którym stał Nepomucen z my-
ślą o jego powrocie – dodaje Beata 
Stachak. - Mieszkańcy wsi są 
bardzo zadowoleni z faktu, iż Św. 
Jan Nepomucen wróci do Słonego. 

 �Zdjęcia: ANJA

Gmina Miejska 
w Głogowie i firma 
Budrem sfinansują 
budowę łącznika ulic 
Sikorskiego i Wojska 
Polskiego. Prace 
potrwają do listopada. 

Nowa droga połączy ulice Sikor-
skiego i Wojska Polskiego. Zakres 
prac jest szeroki.  Zaplanowano 

między innymi budowę drogi, 
przebudowę przyległych skrzy-
żowań na dwa ronda.  Jedno rondo 
powstanie przy skrzyżowaniu ulic 
Przemysłowej oraz Sikorskiego 
natomiast drugie przy skrzy-
żowaniu ul. Wojska Polskiego 
z Armii Krajowej. W ramach tego 
zadania wykonane zostaną także 
sieci kanalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia. 

Koszt inwestycji wyniesie 9 mln zł. 
Gmina Miejska Głogów, na pod-
stawie porozumienia podpisanego  
w lutym br. w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego,  pokryje 
połowę kosztów budowy. Pozostała 
część zostanie sfinansowana przez 
Zakład Budowlano-Remontowy 
Budrem Sp z o.o.
Zakłada się, iż inwestycja  30 
listopada br. będzie zakończona.

- Ronda są lepsze od skrzyżowań, 
bezpieczniejsze i mniej wypadko-
we – mówi Seweryn  Kowalski, 
kierowca w firmie budowlanej. – 
Ruch przy tych głogowskich ulicach 
jest duży zwłaszcza w godzinach 
szczytu. Światła potęgują korek. 
Ronda spowolnią ruch, ale nie 
zatrzymają, będzie płynność jazdy.  

 �Zdjęcia: 
ANJA, Urząd Miasta Głogów

Rusza budowa łącznika ulic Sikorskiego i W. Polskiego
Ronda w centrum miasta 

Gmina pozyskała pieniądze na renowację figurki

Nepomucen odnowiony wróci do m. Słone

Nowe drogi w m. Modła już w sierpniu 

Gmina inwestuje
w infrastrukturę wiejską

Mieszkańcy Głogowa
popierają prezydenta

Za pieniądze z miasta ruszą prace na intensywnej terapii


