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To miejsce na 

reklamę

kosztuje 45 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338

Podszywają się
pod policjantów

W mieszkaniu min. 16 stopni
SM Nadodrze wymieni głowice termostatyczne. 
W każdym lokalu będzie minimum 16 stopni 
Celsjusza. Koniec z korzystaniem z sąsiedzkiego 
ogrzewania. 

Telefoniczni oszuści nie ustają w próbach 
wyłudzenia pieniędzy. W ostatnim czasie na terenie 
Głogowa przestępcy podający się za policjantów, 
usiłowali wyłudzić spore kwoty.
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Dzięki szybkiej reakcji 
właściciela auta nie ma 
większych strat! 20 minut 
przed godzina 9 rano 
w poniedziałek (8.05) 
głogowska straż pożarna 
otrzymała zgłoszenie 
o pożarze samochodu 
osobowego. Paliło się 
ranault na parkingu 
przy ulicy Perseusza.

Ze zgłoszenia wynikało, że poża-
rem objęty jest jeden samochód, 
a kolejne są zagrożone. Na szczę-
ście po dotarciu na miejsce okazało 
się, że właściciel nie stracił zimnej 

krwi i zatroszczył się o inne zapar-
kowane pojazdy. Szybko wyjechał 
autem z miejsca parkingowego 
i zaczął go gasić gaśnicą
Przybyli na miejsce strażacy do-
kończyli dzieła. Dzięki szybkiej 

reakcji kierowcy straty są niewiel-
kie. Ostatecznie okazało się, że 
spaleniu uległ olej, który dostał się 
do katalizatora, a tam w wyniku 
wysokiej temperatury doszło do 
samozapłonu.

Średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
zupełnie nowy trafił 
do OSP w Serbach. 
Jest bardzo dobrze 
wyposażony. Strażacy 
otrzymali auto 
z najwyższej półki, 
niewiele jest takich 
w powiecie. Przekazanie 
było bardzo uroczyste. 

Osiemset tysięcy złotych koszto-
wał nowy samochód dla strażaków. 
290 tysięcy gmina przekazała 
z własnego budżetu. Brakujące 
pół miliona złotych dali sponso-
rzy. Dzisiaj podczas uroczystości 
przekazania samochodu wszyscy 
spotkali się na mszy świętej. Po 
mszy , z kościoła w asyście orkie-
stry przemaszerowali do remizy. 
Wśród gości zaproszonych byli 

między innymi sponsorzy, oraz 
osoby wspierające strażaków 
w urealnieniu marzeń. Świadkami 
przekazania samochodu strażakom 
byli między innymi strażacy z Gło-
gowa, leśnicy, policja, Wojciech 
Zubowski Poseł na Sejm RP, Bo-

żena Kowalczykowska Zastępca 
Prezydenta Miasta Głogowa, 
Jeremi Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego, przedsta-
wiciele KGHM, samorządowcy, 
dyrektorzy głogowskich zakładów 
pracy, przyjaciele i koledzy oraz 

osoby, które od wielu lat wspierają 
ochotników z Serbów. Wszyscy 
sponsorzy, oraz osoby zaangażo-
wanie w pozyskanie środków na 
nowe auto otrzymali pamiątkowe 
odznaki. 
- Dziękuję wszystkim, którzy 

wspierali mnie w działaniach – 
mówi Joanna Gniewosz, Wójt 
Gminy Głogów. – Dzięki życzli-
wym ludziom udało się pokonać 
trudności i dzisiaj marzenia stały 
się rzeczywistością. Strażacy 
z OSP mają nowy samochód. 
Wójt Gminy zapewnia, że nie było-
by samochodu, gdyby nie wsparcie 
wielu ludzi i instytucji. Między 

innymi Karola Skowrońskiego 
z Urzędu Miasta ,Piotra Durała 
Komendant PPSP w Głogowie, 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
władz miasta Głogowa i Powiatu 
Głogowskiego, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolno-
śląskiego, Fundacji KGHM Polska 
Miedź, Nadleśnictwa Głogów. 

 �Zdjęcia: ANJA

Ilość punktów karnych 
można sprawdzić 
w komisariacie policji 
lub przez Internet. 
Za zaświadczenie 
o ilości punktów trzeba 
zapłacić 17 zł. 

Każdy kierowca, który nie pa-
mięta ile punktów karnych ma 
na swoim koncie może odwiedzić 
komendę policji lub za pomocą 
usługi sytemu CEPiK2.0, uzyskać 
dostęp do aktualnych danych 

z ewidencji kierowców narusza-
jących przepisy ruchu drogowego. 
Można sprawdzić tylko swoje 
punkty karne. Sprawdzanie punk-
tów karnych przez Internet wyma-
ga od zainteresowanego założenia 
profilu zaufanego. Pozwala on 
potwierdzić tożsamość osoby, 
która ubiega się o informację. 
Bezpłatnie informacji udzielają 
policjanci na komisariacie. Nato-
miast za zaświadczenie o liczbie 
punktów karnych, należy zapłacić 
17 zł.

- Każdy pamięta ile ma punktów 
karnych , ale dobrze że taka usłu-
ga jest możliwa , tak na wszelki 
wypadek – mówi Grzegorz, 
kierowca taksówki. 
- Mam na minusie osiem punktów. 
Jechałem za szybko na wakacje 
w ubiegłym roku – mówi Se-
bastian, 38 letni głogowianin. 
– Z niecierpliwością czekam na 
czysta kartę. Stresują mnie te 
punkty. Teraz jeżdżę z dozwoloną 
prędkością, bo nie chcę stracić 
prawka. 

Punkty karne dostępne w Internecie

Każdy sprawdzi swoje winySzybko zauważony i ugaszony

Utarli nos niedowiarkom

Strażacy z Serbów mają nowe auto
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Policjanci odzyskali auta 
Wysoki poziom Odry

Woda w rzece jest bardzo 
wysoka. Planowany 
spływ kajakowy nie 
doszedł do skutku. 
Głogowianie odpoczywają 
w promieniach słońca. 

Jedną z tegorocznych weekendo-
wych atrakcji jest rejs statkiem po 
Odrze. Niestety w związku z wy-
sokim poziomem wody w rzece 
statek nie mógł przepłynąć pod 
mostem kolejowym. Pasażerowie 
Laguny przepływając pod różo-

wym mostem od stron Nowej Soli 
musieli siadać na krzesłach, aby 
głową nie dotykać mostu. Statek 
zatem płyną tylko do kolejowego 
mostu i zawracał w kierunku 
Nowej Soli. 
- Dużo wody. Trochę żal ,że rejs 
taki krótki. Cóż z żywiołem nie 
wygramy – mówi Pani Wiola. – 
Woda w rzece w końcu opadnie. 
Popłynę w innym terminie. 
Planowany na dzisiaj spływ ka-
jakowy nie doszedł do skutku ze 
względu na wysoki poziom wody. 

Kolejny spływ zaplanowany jest na 
3 maja. Organizator ma nadzieję, że 
dojdzie do skutku. Woda w rzece 
musi jednak opaść. Jeżeli tak się 
stanie, to 3 maja kajakarze ruszą do 
Nowej Soli. Organizatorem spływu 
jest Stowarzyszenie Turystyki 
i Rekreacji „Zwiedzak”. Wysoka 
woda w Odrze pokrzyżowała wiele 
planów. Jednak nie przeszkadza 
w wypoczynku. Alternatywą 
jest pyszne ciasto i kawa, herbata 
w Marinie. 

 �Zdjęcia: ANJA

Policjanci Wydziału 
Kryminalnego KPP 
w Głogowie wraz 
z funkcjonariuszami 
KMP w Koszalinie 
odzyskali cztery 
skradzione pojazdy 
marki volkswagen 
o łącznej wartości 200 
tys. zł. Auta odnaleziono 
w tzw. dziupli. 

Po kilkunastu godzinach od kra-
dzieży policjanci z Głogowa i Ko-
szalina odnaleźli w miejscowości 
na terenie Powiatu Głogowskiego 
cztery pojazdy. Dotarły on do 
dziupli z województwa zachod-
niopomorskiego. Cztery skra-
dzione auta to volkswageny: dwa 
volkswageny Touran oraz dwa 
busy volkswagen T5. Wartość 
skradzionych pojazdów to kwota 

nie mniejsza niż 200 tys. złotych.
- W trakcie prowadzonych działań 
zatrzymano również trzy osoby 
podejrzewane o udział w tym 
przestępstwie. Są to mężczyźni 
w wieku 51, 39 i 31 lat – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta, oficer 
prasowy KPP w Głogowie. - 
Za kradzież pojazdu grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 10.

 �Zdjęcia: KPP w Głogowie 

Dziupla w Powiecie
Głogowskim 
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SM Nadodrze wymieni 
głowice termostatyczne. 
W każdym lokalu 
będzie minimum 16 
stopni Celsjusza. 
Koniec z korzystaniem 
z sąsiedzkiego 
ogrzewania. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Nadodrze sukcesywnie podnosi 
standard życia mieszkańców blo-
ków. W tym roku spółdzielców 
czekają kolejne remonty. Idą one 
w trzech kierunkach: wymiana 
instalacji elektrycznej, oświetle-
nie energooszczędne i wymiana 
głowic termostatycznych. Każda 
z tych inwestycji podniesie stan-
dard każdego lokalu. Instalacja 
elektryczna dostosowana będzie do 
podłączenia kuchenek elektrycz-
nych. Oświetlenie energooszczęd-

ne i nowe głowice termostatyczne 
wpłyną za zmniejszenie opłat za 
te media. 
- Coraz więcej osób chce zrezygno-
wać z gazu na rzecz elektryczności, 
kupują kuchenki elektryczne. 
Dlatego tez, nowe instalacje dosto-
sowane są do nowych warunków 
i oczekiwań mieszkańców - mówi 
Mirosław Dąbrowski, Prezes Za-
rządu SM Nadodrze w Głogowie.
W dalszym ciągu spółdzielnia 
inwestuje w oświetlenie energo-
oszczędne. Instalowane jest oni 
sukcesywnie. Obecnie w 50% 
zasobów funkcjonuje już energo-
oszczędne oświetlenie, ledowe, 
które wg fachowców jest bezpiecz-
niejsze i tańsze, daje duże efekty 
w oszczędności energii. 
Ważna inwestycją dla spółdzielców 
jest wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania. 

- Przygotowaliśmy się do wymiany 
głowić termostatycznych – mówi 
Prezes zarządu SM Nadodrze. – 
Obecne głowice mają już po 25 

lat. Zgodnie z nowym przepisem 
w mieszkaniach nie może być 
mniej niż 16 stopni Celsjusza. 
Zastosowane zostaną wiec gło-

wice, które nie pozwolą ograniczyć 
temperatury poniżej 16 stopni 
Celsjusza. Jest to bardzo istotne, 
aby w budynkach wielorodzinnych 

stabilizacja ciepła wpływa także na 
zużycie ciepła w całym budynku. 
Zgodnie z nowymi przepisami, nie 
będzie można już przekręcić gło-
wicy na O i np. wyjechać z domu. 
W tym czasie mieszkanie nasze 
ogrzewają sąsiedzi mieszkający 
z boków, pod nami i nad nami. 
Jeżeli sąsiad ma w swoim lokalu 8 
stopni Celsjusza to reszta lokatorów 
ogrzewa jego mieszkanie. Ustabili-
zowanie temperatura ma znaczenie 
przy rozliczaniu całego budynku. 
- Jeżeli w poszczególnych miesz-
kaniach temperatura będzie zróż-
nicowana np., 6 , 8, 12 czy stopni 
Celsjusza wówczas w całym budyn-
ku rośnie zużycie. Jeżeli natomiast 
stabilizacja będzie na poziomie 16 
stopni Celsjusza to wówczas będą 
oszczędności w zużyciu ciepła. 
Mówi Mirosław Dąbrowski. 

 �Zdjęcie: ANJA

Sąsiad nie dogrzeje sąsiada

W mieszkaniu minimum 16 stopni

Telefoniczni oszuści 
nie ustają w próbach 
wyłudzenia pieniędzy. 
W ostatnim czasie 
na terenie Głogowa 
przestępcy podający się 
za policjantów, usiłowali 
wyłudzić spore kwoty. 
Tym razem nie udało 
się nikogo oszukać. 

W Głogowie rozdzwoniły się tele-
fony od oszustów podszywających 
się za policjantów prowadzących 
działania antyhakerskie. Podczas 
rozmowy usiłowali namówić do 
wypłaty pieniędzy z kont banko-
wych. Twierdzili, że oszczędności 
są zagrożone. W celu zabezpie-
czenia dorobku życia powinni 
wypłacić środki z banku. 
- Osoby do których zadzwoni-
li oszuści nie dały się nabrać. 
Poinformowały o tych próbach 
policję – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta, oficer prasowy PKPP 

w Głogowie. - Pamiętajmy, że 
prawdziwi policjanci nigdy nie 
informują o prowadzonych przez 
siebie działaniach telefonicznie 
i nigdy nie proszą o przekazanie 
pieniędzy nieznanej osobie. Nigdy 
też nie poproszą o zaangażowanie 
naszych pieniędzy do jakiejkol-
wiek akcji.
W Głogowie dochodziło już do 
wyłudzeń pieniędzy od osób 
starszych. Najczęściej podszy-
wają się pod krewnych, wnuczkę, 
wnuczka, syna czy córkę, także 
pracowników różnych instytu-
cji i funkcjonariuszy. Oszuści, 
cały czas zmieniają metody 
swojego działania. Wykorzystują 
chęć udzielenia pomocy przez 
osoby starsze, w tym pomocy 
finansowej, krewnym „będącym 
w potrzebie”. 
- Dlatego tak ważna jest ogólnie 
mówiąc zasada ograniczonego 
zaufania. Tym razem oszuści 
postanowili nieco zmodyfikować 

swoją metodę - mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta.- Aby zapobiec 
oszustwu radzimy bezwzględnie 
stosować zasadę ograniczonego 
zaufania, informować Policję 
o każdej próbie oszustwa. Lepiej 
wyglądać na człowieka podejrz-
liwego niż stracić dorobek życia. 
Funkcjonariusze policji prze-
strzegają także przed udzielaniem 
informacji przez telefon. 
- Przez telefon nie podajemy 

żadnych informacji dotyczących 
danych personalnych, numerów 
kont bankowych i haseł do nich. 
Nie opowiadajmy nieznajomym 
o swoich planach życiowych, 
czy o członkach rodziny – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta. 
O wszystkich próbach wyłudzenia 
pieniędzy należy poinformować 
Policję, korzystając z numeru 
alarmowego 997 lub 112. 

 �Zdjęcia: KPP w Głogowie

Głogowianie wykazali się ograniczonym zaufaniem

Podszywają się pod policjantów
Rusza przebudowa drogi 
powiatowej nr 1012 
D, powstaną zatoki 
autobusowej wraz 
z chodnikiem w m. 
Maniów, Gm. Jerzmanowa. 
Inwestycja powstanie 
w ciągu miesiąca. 

Na realizację zadania w miejsco-
wości Maniów gm. Jerzmanowa 
środki finansowe zapewnia Gmina 
Jerzmanowa i Powiat Głogowski. 
Zadanie to realizowane jest na 
mocy porozumienia, na podstawie 
którego 60% środków finansowych 
pochodzić będzie z budżetu gminy 
a 40% środków z budżetu Powiatu 
Głogowskiego. Koszt realizacji 
zadania 195.906,61 zł brutto.
Planuje się iż w ramach zadania 
wykonane zostaną następujące 
prace: poszerzenie drogi, urządze-
nie zatoczki autobusowej i wyspy 
segregującej ruch oraz przejścia 

dla pieszych z lampą solarną, po-
wstaną także zjazdy indywidualne. 
Chodnik dla pieszych powstanie 
z z kostki brukowej o gr.8 cm, 
poszerzona zostanie także wiata 
przystankowa. 
- Zaplanowano także roboty sani-
tarne związane z odwodnieniem 
przebudowanego odcinka drogi 
oraz roboty telekomunikacyjne – 
mówi Jeremi Hołownia, Członek 
Zarządu Powiatu Głogowskiego. - 
Po zakończeniu prac, teren zostanie 
zagospodarowany. Na nawieziony 
humus posiana będzie trawa. 
Na podstawie przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego 
dokonano wyboru wykonawcy. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma PRO-INFRA Sp. z o.o. 
z Jerzmanowej. Czas realizacji 
28 dni od dnia zawarcia umowy.

 �Zdjęcie: ANJA

Nowe inwestycje
w Maniowie
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„Wielka Piątka” to 
pięć gatunków duży 
ch saków uważanych 
za najgroźniejsze na 
kontynencie afrykańskim. 
Nie jest to prawdą, gdyż 
najwięcej osób zabijają 
hipopotamy, choć nie 
figurują na liście. 

Termin ten został wymyślony 
przez myśliwych, a głównym 
kryterium wyboru był stopień 
trudności i zagrożenia związanego 
z polowaniem. Cała piątka znana 
jest z waleczności, zwłaszcza gdy 
zwierzęta zostaną zranione lub 
bronią swych młodych. Kiedyś 
organizacja myśliwska Safari Club 
International nagradzała tych, 

którzy mogli pochwalić się upo-
lowaniem całej piątki. Celem dla 
bogatych, białych myśliwych było 
zdobycie trofeów, których wszyscy 
będą im zazdrościć. Im trudniej 
było zabić zwierzę, tym bardziej 
było ono pożądane. Praktyki te 
doprowadziły do niemal całkowitej 
zagłady gatunków zagrożonych 
wyginięciem. Obecnie polowania 
są zakazane, lecz wiele zwierząt 
nadal ginie z rąk kłusowników. 
Róg nosorożca i ciosy słonia 
uważane są za afrodyzjak, ceny 
ich osiągają zawrotną sumę, jest 
wielu chętnych by zarobić na tym 
procederze. Większość kłów słoni 
dostarczana jest do Azji, gdzie 
ich cena osiąga 20 000 dolarów 
za każdą sztukę. W ostatnim stu-

leciu liczba słoni zmalała z kilku 
milionów do kilkuset tysięcy. Kłu-
sownicy wybili prawie zupełnie 
populację nosorożców. W ciągu 
roku zabijanych jest ok. 100 lwów 
przez hodowców w celu ochrony 
bydła. Pomimo zakazów polowania 
zwierzęta te nadal są zagrożone. 
W Afryce jest tylko kilka krajów, 
gdzie można spotkać w jednym 

miejscu całą piątkę. Są to: Kenia, 
Tanzania, RPA, Malawi, Namibia, 
Zambia, Zimbabwe, Demokratycz-
na Republika Konga, Botswana 
i Uganda. Kiedy decydujemy się na 
podróż do jednego z tych miejsc, 
to nie sposób zaplanować urlopu 
nad morzem i nie wybrać się na 
safari po parkach narodowych. 
W języku Suahili safari to „długa 

podróż”. Do niedawna określenie 
to kojarzyło się wyłącznie z okrut-
nymi, krwawymi polowaniami, 
w których uczestniczyli bogaci 
przybysze z Europy. Na szczęście 
dziś wróciliśmy do pierwotnego 
znaczenia tego słowa, czyli po-
dróży przez Afrykę kojarzonej 
z polowaniem na dzikie zwierzęta 
żyjące w swoim naturalnym śro-

dowisku przy pomocy obiektywu 
fotograficznego. Ten sposób pozna-
wania Afryki stał się tak popularny, 
że władze dokładają wszelkich 
starań, by chronić zwierzęta, dzięki 
którym wpływy do budżetu są 
coraz większe. Turyści gotowi są 
zapłacić każdą cenę za możliwość 
zobaczenie słynnej piątki. Wg. 
badań przeciętny turysta wydaje 

tutaj ok. 10303R (4000 PLN). Parki 
narodowe przyciągają miliony 
turystów rocznie oraz dają pracę 
i utrzymanie całemu przemysłowi 
turystycznemu.
Kilka lat temu mieliśmy okazję 
uczestniczyć w takich bezkrwa-
wych łowach, niestety wielkiej 
piątki nie udało nam się upolować. 
Niedawno trafiliśmy na atrakcyjną 
ofertę pobytu w Kenii. W lokalnym 
biurze wykupiliśmy safari po par-
kach Kenii i Tanzanii. Koszty takiej 
przygody to wydatek 40-100$ za 3 
godz. Kilkudniowy wypad z nocle-
gami i wyżywieniem jest znacznie 
droższy, ale warunki są luksusowe, 
nawet bardzo luksusowe. To co zo-
baczyliśmy, zwłaszcza w Tanzanii, 
przerosło nasze najśmielsze ocze-

kiwania. Zrezygnowaliśmy z parku 
Serengeti bo było już po słynnej 
migracji zwierząt, a wybraliśmy 
park Ngorongoro Crater. Tutaj 
upolowaliśmy całą Wielką Piątkę. 
Największe emocje związane były 
z lwami, które ocierały się o nasz 
samochód zupełnie nie przejmu-
jąc się obecnością ludzi. Kiedy 
ruszyliśmy jeden z nich gonił nas 
przez kilkadziesiąt metrów. Duże 
wrażenie zrobił na nas ogromny 
słoń, który zatrzymał się tuż przed 
maską naszego jeepa, napędzając 
nam dużo strachu. Ten bezpośredni 
kontakt z egzotycznymi zwierzęta-
mi wart jest każdego wyrzeczenia, 
to coś niesamowitego, coś co pozo-
stanie na zawsze w naszej pamięci.

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Safari - bezkrwawe łowy w Afryce
Afrykański słoń sawannowy, czarny nosorożec, lew, bawół i lampart – to Wielka Piątka Afryki. Kiedyś marzenie myśliwego, dziś punkt honoru turysty.
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Podczas uroczystości 
patriotycznych przy 
obelisku na Placu 
Konstytucji 3 Maja 
uczniowie głogowskich 
szkół przypinali 
głogowianom Kokardy 
Narodowe. Każdy 
chętnie nadstawiał 
pierś do przypięcia 
patriotycznej ozdoby.

- Dzisiaj jest szczególne świę-
to – mówi Maria Florkowska, 
głogowianka. – Z dumą nosze ten 
symbol mojego patriotyzmu. Ża-
łuję, że tak niewiele jest okazji do 
wpięcia w narodowego symbolu. 

Biało-czerwona kokarda jako 
symbol narodowy zaczęła 

obowiązywać od 1831 roku. 7 
lutego 1831 Izba Poselska i Izba 
Senatorska Sejmu Królestwa 
Polskiego po wysłuchaniu 
wniosków Komisji Sejmowych 
„... zważywszy potrzebę nadania 
jednostajnej odznaki , pod którą 
winni się łączyć Polacy posta-
nowiły i stanowią... Artykuł 1 
Kokardę Narodową stanowić będą 
kolory herbu Królestwa Polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
to jest kolor biały z czerwonym.” 
9 kwietnia 2014 r. Minister Obro-
ny Narodowej zarządził do użycia 
w jednostkach Sił Zbrojnych RP 
kokardy heraldyczne wpinane 
w klapę munduru lub ubioru 

cywilnego podczas uroczystości 
państwowych.

aktualności

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

Przedstawiciele Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej 
w Głogowie złożyli dzisiaj 
kwiaty pod Pomnikiem 
Dzieci Głogowskich. 
Podtrzymują tradycję. 
Oddali hołd wszystkim 
ludziom, którzy walczyli 
w słusznej sprawie. 

- Naszą dzisiejszą obecnością pod Po-
mnikiem Dzieci Głogowskich uczci-
liśmy wszystkich, którzy walczyli 
o prawa pracownicze, ośmiogodzinny 
dzień pracy, oraz o jeden dzień wolny 

w tygodniu. – mówi Wojciech Borec-
ki, Przewodniczący Rady Powiatowej 
SLD w Głogowie. – 1 maja traktujemy 
jako święto lewicy i staramy się w tym 
dniu oddać hołd wszystkim, którzy 
walczyli w słusznej sprawie. 
W Głogowie podobnie jak w War-
szawie uroczystości o charakterze 
powszechnym nie ma już od wielu lat.
- OPZZ przy współudziale SLD, 
organizuje dzisiaj w Warszawie wy-
stąpienia i manifestacje. Odbywają się 
one pod hasłem Przywróćmy godność 
pracy- mówi Wojciech Borecki. - 
Głogowska lewica, tradycyjnie już 

pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich 
składa wieńce i kwiaty dla uczenia 
tych, którzy walczyli o godną pracę. 
Święto Pracy, Międzynarodowy 
Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 
popularnie zwany 1 Maja, obcho-
dzone jest od 1890. W Polsce Święto 
Pracy jest świętem państwowym od 
1950 roku. Święto wprowadziła II 
Międzynarodówka w 1889 dla upa-
miętnienia ofiar wydarzeń w Chicago 
z maja 1886.
1 maja jest także katolickim Świętem 
Józefa Rzemieślnika. 1 maja 1955 
roku ustanowił je papież Pius XII.

Jutro obchodzić 
będziemy Święto 
Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. W tym dniu 
zgodnie z dwuletnią 
już tradycją na wieży 
głogowskiej kolegiaty 
zawisła Flaga Narodowa. 

Święto Flagi RP jest obchodzono 
od 2004 roku. Z wnioskiem do Sej-
mu o ustanowienie święta wystąpił 
poseł Edward Płonka. Poseł kilka 
lat spędził za granicą i był zafascy-
nowany stopniem poszanowania 
flagi przez obywateli Szwecji. Po 
powrocie do Polski, gdy został 
posłem postanowił uhonorować 
Flagę RP, przywrócić jej należne 
miejsce w życiu obywateli, narodu. 
Sejm postanowił ustanowić dzień 2 
maja świętem Flagi RP. Wybór daty 

nie jest przypadkowy. W tym dniu 
w 1945 roku polscy żołnierze 1 Dy-
wizji Kościuszkowskiej zawiesili 
flagę biało-czerwoną w Berlinie 
na Kolumnie Zwycięstwa. 
2 maja to także Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą. W ustawie 
z 20 marca 2002 roku napisano 
„Uznając wielowiekowy doro-
bek i wkład Polonii i Polaków 
za granicą w odzyskanie przez 
Polskę niepodległości, wierność 
i przywiązanie do polskości oraz 
pomoc Krajowi w najtrudniejszych 
momentach, w celu potwierdzenia 
więzi z Macierzą i jedności wszyst-
kich Polaków, tak mieszkających 
w Kraju, jak i żyjących poza nim, 
uchwala się, co następuje: Art. 1. 
Dzień 2 maja ustanawia się Dniem 
Polonii i Polaków za Granicą”

 �Zdjęcia: ANJA 

Z okazji 226. 
Rocznicy Konstytucji 
Rzeczypospolitej 
Polskiej Obojga 
Narodów odbyły się 
w Głogowie uroczystości 
patriotyczne. Przy 
obelisku na Placu 
Konstytucji 3 Maja 
w asyście pocztów 
sztandarowych złożone 
zostały kwiaty i wiązanki. 

Uroczystości rozpoczęły się Hym-
nem Państwowym, odegranym 
przez Orkiestrę Huty Miedzi Gło-
gów. Następnie w asyście pocztów 
sztandarowych, liczne delegacje 
władz samorządowych, związków 
zawodowych, związków kom-
batanckich, partii politycznych, 
Posła na Sejm RP, stowarzyszeń, 
szkół, zakładów pracy, organiza-
cji rządowych i pozarządowych 

oraz harcerze, Posłanka na Sejm 
RP i mieszkańcy miasta złożyli 
kwiaty i wiązanki. 
Głos zabrał Jarosław Dudkowiak, 
Starosta Powiatu Głogowskiego. 
- Konstytucja stanowi gwarant na-
szej niepodległości obywatelskiej, 
swobód i obowiązków wobec 
ojczyzny. Jest ostoją demokracji. 
Jest nasza dumą i ochroną przed 

chaosem współczesnego świata. 
Demokracja i patriotyzm, historia 
i tradycja to punkty wyjścia do 
godnego oddania hołdu, tym którzy 
tworzyli konstytucję i pielęgnowali 
jej wartości przez ponad 200 lat. 
Biorąc udział w dzisiejszych uro-
czystościach współtworzą państwo 
charakter naszej małej lokalnej 
ojczyzny – powiedział Jarosław 

Dudkowiak. – Bądźmy dumni 
z Konstytucji 3 Maja. Szanujmy 
obecnie obowiązującą. 
Uczennice Zespołu Szkół Ekono-
micznych zapewniły patriotyczną 
część artystyczną. Zaprezento-
wały wiersze między innymi 
głogowianina Krzysztofa Jelenia 
„Polsko- czy można”. 

 �Zdjęcia: ANJA

Kokarda Narodowa w klapach głogowian

Rocznica Konstytucji 3 Maja Kolegiata otulona
Flagą Narodową 

Lewica uczciła 1 Maja reklama 
za 60 zł

603 914 338
oferta ograniczona 

r e k l a m a
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aktualności

Miasto inwestuje na osiedlu Piastów Śląskich 

SM Nadodrze buduje drogę dla służb ratunkowych

Łącznik przy ul. Herkulesa

Nowa ulica z miejscami
postojowymiPrace przy al. Wolności 

już rozpoczęły się. 
Kierowcy muszą uważać. 
Obowiązuje nowa 
organizacja ruchu.

Drogowcy rozpoczęli remont 
al. Wolności. Pomimo deszczu 
fachowcy prowadzą I etap prac re-

montowych. Obejmuje on odcinek 
od ronda przy Placu 1000-lecia 
do skrzyżowania z ul. Jedności 
Robotniczej. 
- Trochę niewygodnie z tymi 
zmianami , ale wszystko ma 
swoją cenę, przetrwamy ten 
czas. Po remoncie główna ulica 
naszego miasta nareszcie będzie 

wizytówką - mówi Zenobiusz 
Szczawiński, emerytowany 
pracownik budowlany. 
Prace remontowe potrwają 4 lata. 
Jedna z głównych ulic miasta 
doczekała się nareszcie remontu. 
Powstanie nowa droga, chodniki 
będą także nowe nasadzenia. 

 �Zdjęcia: ANJA

Utrudnienia w ruchu

Przy dwóch blokach przy 
ul. Herkulesa na osiedlu 
Kopernika C powstaje 
nowa droga. Przeznaczona 
jest tylko dla samochodów 
służb ratunkowych. 

SM Nadodrze prowadzi wiele prac 
mających na celu poprawę warun-
ków funkcjonowania na osiedlach. 
Przy ul. Herkulesa wybudowano 
nowe schody, które ułatwią podej-
ście pod wysoką skarpę. Obecnie 
nowe schody wylane są betonem. 
Konstrukcja musi się scementować. 
Gdy minie odpowiedni czas, na 
uzbrojony beton położone zostaną 
płytki lastrykowe. 

- Schody są potrzebne, bo podejście 
pod skarpę jest wysokie – mówi 
Hanna Lewicka, ekspedientka. 
– Na czas remontu korzystam ze 
schodów nieopodal. Musze jednak 
nadłożyć drogi. 
Dzisiaj rozpoczęto także budowę 
nowej drogi , tzw. łącznika, między 

dwoma budynkami przy ul. Herku-
lesa. Nową inwestycję wymusiły 
przepisy p/poż. 
- Droga ta pełnić będzie funkcje 
drogi dojazdowej dla samocho-
dów jednostek ratowniczych np. 
pogotowia, straży czy policji – 
mówi Czesław Sawicki, Kierownik 
osiedla Kopernik C. - Nowa droga 
powstaje w miejscu byłego chod-
nika. Nowa inwestycja jest zgodna 
z wymogami pożarowymi. 
Droga dla służb ratunkowych po-
wstanie także przy ul. Orbitalnej nr 
47. Chodnik przy tym bloku będzie 
poszerzony, aby samochody ratun-
kowe mogły wjechać i wyjechać 
bez problemu.

Gmina Miejska 
w Głogowie w tym 
roku na infrastrukturę 
na osiedlu Piastów 
Śląskich zarezerwowała 
w budżecie 600 tys. zł. 
Powstanie nowa ulica 
i miejsca postojowe. 

Parking przy ul. Bolesława 
Śmiałego i Jagiellońskiej zosta-
nie wyremontowany. Powstaną 
tereny zielone, skwery. Duża 

przestrzeń między blokami 
mieszkalnymi a boiskiem 
zostanie zagospodarowana. 
Powstanie także nowa ulica 
z miejscami parkingowymi na 
samochody osobowe i autobusy. 
- To jest zadanie wieloletnie . Za-
planowano bardzo dużo zmian. 
Budujemy nową ulicę wraz z miej-
scami postojowymi, duży parking 
także z miejscami dla autobusów 
– mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. 

 Duża przestrzeń między budyn-
kami mieszkalnymi a boiskiem 
zostanie zagospodarowana. Ze 
względu na bliskość obiektów 
Chrobrego zaplanowano między 
innymi parking na autobusy. 
- Dużo się dzieje – mówi Mikołaj 
Kujawski, mieszkaniec Głogowa. 
– Parkingów brakuje, to dobrze , że 
powstają. Chociaż osiedle Piastów 
to nie centrum miasta, coraz więcej 
dobrych zmian.

 � (red)

Architekci przygotują 
dokumentację 
projektowo-kosztorysową 
na zabudowę przy ul. 
Książąt Oleśnickich 
i Żagańskich. Gmina 
planuje postawić 
blok mieszkalny. 

Gmina Miejska w Głogowie 
podpisała już umowę z firmą 
z Poznania na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysową 
na budowę budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego na osiedlu Pia-
stów Śląskich w Głogowie wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą oraz 
uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
budowę dla zadania pn.: „Budowa 
budynku mieszkalnego z lokalami 

socjalnymi i komunalnymi”. Do 
30 listopada dokumenty spłyną 
do Ratusza.
- Przy ul. Książąt Oleśnickich 
i Żagańskich przygotowujemy 
tereny pod potrzeby przyszłych 
inwestycji. Planujemy wybudować 
blok z mieszkaniami komunal-
nymi i socjalnymi - mówi Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa .- Natomiast półhekta-
rową działkę przeznaczamy jako 
nasz wkład do BGK na budowę 
mieszkań w ramach rządowego 
programu Mieszkanie PLUS – 
dodaje prezydent. 
Na działce przeznaczonej na 
Mieszkania PLUS może powstać 
blok z około 100 mieszkaniami. 
Na działkach przeznaczonych 
pod zagospodarowanie przez 

miasto znajdują się także działki 
z przeznaczeniem na budowę w ra-
mach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. 
Na polu za kilka lat oddane zosta-
ną do zasiedlenia bloki. Kilkuset 
głogowian znajdzie tam swoje 
wymarzone M.
- Mieszkam z rodzicami żony – 
mówi Wojciech Nowacki, 29-letni 
głogowianin. – Marzy nam się 
własne, małe mieszkanko. Niezbyt 
drogie. Chociaż oboje pracujemy 
mamy niewielki budżet . Liczymy 
na mieszkanie komunalne.
- Kilka tygodni temu wyszłam za 
mąż. Na razie mieszkamy z moimi 
rodzicami, ale planujemy kupić 
własne mieszkanie – mówi Hanna 
Kluszyńska, 26-letnia głogowianka. 

 �Zdjęcia: ANJA

Na osiedlu Piastów Śląskich powstaną nowe bloki 

Gmina uzbroi teren
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Głogów, ul. Wita Stwosza 5

Blok koszarowy w Głogo-
wie otrzyma dofinansowa-
nie z ministerstwa. Środki 
przeznaczone zostaną na 
wykonanie ekspozycji i sce-
nografii Bloku Koszarowego. 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego kończy 
etap przyznawania środków 
na programy ministerialne. 
Rozpatrywane są odwołania 
od wyników pierwszych 
etapów konkursów. Mogły 
je złożyć podmioty, których 
projekty spełniły wymagania 
formalne i uzyskały co naj-

mniej 50 punktów w ocenie 
komisji konkursowych.
- Miło mi przekazać, że 
w drugim etapie rozpatry-
wania wniosków pozytywną 
opinię, a więc również środ-
ki ministerialne, otrzymały 
dwa wspierane przeze mnie 
projekty z naszego regionu 
- mówi Wojciech Zubowski, 
Poseł na Sejm RP. - Na razie 
jeszcze nieoficjalnie mogę 
poinformować, że kwotą 
70 tysięcy złotych wsparto 
zadanie z programu „Infra-
struktura Kultury”, jakim 

jest „Wykonanie ekspozycji 
i scenografii na potrzeby 
Bloku Koszarowego w Gło-
gowie- Etap I”. Z prośbą 
o wsparcie tego projektu 
zwróciła się do mnie Gmina 
Miejska Głogów. Oficjalne są 
już natomiast dane na te-
mat przyznania środków na 
remont jednego z obiektów 
sakralnych znajdujących się 
na terenie powiatu polko-
wickiego. 

 �Zdjęcia: 
Biuro Posła 

Wojciecha Zubowskiego 

Ministerialne środki na blok koszarowy

Poseł zabiegał o środki

głogowskie firmy

Zbliżają się do końca prace 
remontowe przy ulicach 
Piotra Skargi, Kołłątaja 
i Piekarskiej. Koszt zadania 
to około 1.800 tys. zł. 
Nowe nawierzchnie, nowe chodni-
ki, oznakowanie poziome. Zamon-
towana zostaną także ogrodzenia 
łańcuchowe, słupki do znaków 
drogowych z rur stalowych. 
- Mieszkam na Starówce – mówi 
Tadeusz Sakowski, kierowca. – 
Z niecierpliwością czekam na za-
kończenie remontu. Drogi zostały 
wyłączone z ruchu. W godzinach 

szczytu poruszanie się po Starówce 
jest kłopotliwe. Jednak, coś za 
coś. Po remoncie nawierzchnia na 
drogach będzie równa. Poprawi się 
komfort jazdy. 
- Nie podoba mi się, że nawierzch-
nia jest z kostki brukowej - mówi 
Józef mieszkaniec z al. Wolności. 
- Zobaczymy, jak długo wytrzyma. 
Na zakończenie prac budowlanych 
po uporządkowaniu frontu robót 
rozścielona zostanie ziemia uro-
dzajna. Wykonane zostaną traw-
niki dywanowe. Prace prowadzi 
firma BRUK ART. Koszt zadania 
to 1.837.890,40 złotych.

Zbliża się koniec utrudnień na Starówce 

Urząd zainwestował
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Czas, gdy można być 
najbardziej narażonym 
na zachorowanie na 

odkleszczowe zapalenie mózgu 
właśnie się zaczął. Wiosna, wyższe 
temperatury a wśród drzewosta-
nów, w lasach i parkach oraz na 
łąkach pojawiły się kleszcze, które 
roznoszą bardzo poważny wirusy. 
Ukąszenie przez te pajęczaki może 
spowodować m. in. odkleszczowe 
zapalenie mózgu.
- Kiedy temperatury sięgnęły 
powyżej 7 stopni , kleszcze się 
uaktywniają i jesteśmy narażeni 
na pokąsanie. Kleszcze roznoszą 
wiele różnych chorób- tężca, bo-
reliozę i odkleszczowe zapalenie 
mózgu. Przeciwko tężcowi można 
się szczepić. Przeciwko boreliozie 
niestety na dzień dzisiejszy nie ma 
szczepionki. Można się chronić 
przed odkleszczowym zapaleniu 
mózgu. Taką szczepionkę mamy 
i szczepimy zarówno dzieci, jak 
i osoby dorosłe. Proces szczepienia 
najlepiej zacząć oczywiście zimą, 
ale nigdy nie jest za późno. Zawsze 
można poddać się szczepieniu, 
nawet trybem przyspieszonym. 
Procedura wygląda w ten sposób, 
że osoba, która chce chronić się 
przed odkleszczowemu zapaleniu 
mózgu idzie do lekarza pierwsze-
go kontaktu. Dzieci oczywiście 
zgłaszają się do lekarza pediatry. 
Tam następuje tak zwana kwa-

lifikacja do szczepienia. Pacjent 
jest badany i kwalifikowany 
do szczepienia. Po kwalifikacji 
przechodzi do punktu szczepień, 
a tam wykonujemy szczepionkę 
przeciwko odkleszczowemu 
zapaleniu mózgu. Najpierw jest 
tak zwany stan zerowy. Od tego 
czasu liczymy co najmniej cztery 
tygodnie i umawiamy się na kolejne 

spotkanie. Już dwa tygodnie po 
drugiej szczepionce jest ochrona 
przeciwko odkleszczowemu za-
paleniu mózgu. Trzecia dawka jest 
pięć miesięcy od dawki drugiej. 
Późną wiosną można zastosować 
tzw. tryb przyśpieszony gdzie 
druga dawka podawana jest 2 ty-
godnie od pierwszej. Kwalifikacja 
do szczepienia musi być, dlate-

go, że pacjent musi być zdrowy 
i wtedy można zacząć się szczepić 
– zaznacza Edyta Dobosiewicz, 
przełożona koordynująca pracę 
i pielęgniarka punktu szczepień, 
Miedziowe Centrum zdrowie 
S.A w Lubinie.
W Polsce szczepionki przeciw 
odkleszczowemu zapaleniu mózgu 
nie są refundowane. Każdy jednak 

może zaszczepić się prywatnie. 
Jedna dawca szczepionki dla 
dziecka to 110 złotych, zaś dla 
dorosłego 120 zł. Za każdą dawkę 
pacjent płaci w dniu szczepienia, 
a zatem łatwiej będzie udźwignąć 
koszt zabezpieczenia się przeciw 
odkleszczowemu zapaleniu mózgu. 
Trzeba jednak pamiętać, że po 
trzech latach należy poddać się tak 

zwanej dawce przypominającej. 
Kolejne dawki przypominające są 
rekomendowane co 5 lat.
Specjaliści ostrzegają przed cho-
robą wywoływaną przez klesz-
cze. - To bardzo niebezpieczna 
choroba. Czasami, początkowo 
przebiega bezobjawowo, np. 
jak grypa. Jest bólu głowy, złe 
samopoczucie przez jakiś czas, 
ale niestety, powikłania później-
sze są bardzo poważne. Mogą to 
być powikłania neurologiczne 
lub zachorowania na zapalenie 
stawów. Nierzadko wszyscy 
wiążą to z innymi chorobami, 
a z czasem okazuję się, że jest 
to efekt ukąszenia kleszcza. Ta 
poważna choroba, może sprawić, 
że trafimy do szpitala w ciężkim 
stanie – przestrzega Edyta Dobo-
siewicz z MCZ S.A.
Kleszcze to pasożyty, które naj-
częściej można spotkać w Polsce, 
Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Danii, 
Austrii, we Włoszech czy w Fin-
landii. Niestety ryzyko zakażenia 
kleszczowym zapaleniem mózgu 
wzrasta ze względu na zmiany 
klimatyczne, społeczne, ekono-
miczne i demograficzne. Wśród 
państw zagrożonych pojawiły się 
też Niemcy, Słowacja, Szwecja 
i Rumunia. Warto zatem, jadąc 
na urlop w tamte rejony, pamiętać 
o szczepieniu, by uniknąć zbęd-
nego ryzyka.

promocja zdrowia

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) – groźne powikłania, a nawet zgon

Warto się zaszczepić
Małe, pozornie niegroźne, można je spotkać w lesie, parku lub w wysokich trawach – 
kleszcze, pajęczaki, które przenoszą wirus należący do rodziny Flaviviridae. Ten zaś 
wywołuję chorobę nazywaną odkleszczowym zapaleniem mózgu. Schorzenie jest bardzo 
groźne. Powoduje wiele powikłań neurologicznych, a w ostateczności nawet zgon. Można się 
przed nim uchronić, szczepiąc się.

r e k l a m a
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Dziś zajmiemy się zabyt-
kową Aleją Wolności 
oraz pobliskim Parkiem 

Słowiańskim, które przez lata były 
reprezentacyjnymi miejscami 
naszego miasta. O ile w parku 
w ostatnich dwudziestu latach 
widoczne były pewne zmiany, to 
niestety, intensywne użytkowanie 

brukowej ulicy oraz brak poważ-
niejszych remontów spowodowały, 
że przez lata Aleja uległa sporej 
degradacji. A co ciekawe, w stra-
tegii miasta Głogowa sprzed 20 
lat znaleźć można zapis mówiący 
o dążeniu do zmniejszenia lub 
całkowitego usunięcia ruchu 
kołowego na tej ulicy.
Przyjrzyjmy się dziejom tej ulicy. 
Wszystko zaczęło się nieco po-
nad 100 lat temu... Po osiągnięciu 
porozumienia pomiędzy magi-
stratem a władzami wojskowymi, 
dotyczącego zniesienia umocnień 
wokół miasta w 1902 roku, już w li-
stopadzie tego roku rozpoczęły się 
pierwsze prace budowlane. Przez 
całą zimę 1902/1903 trwało wy-
sadzanie i usuwanie fortyfikacji. 
Ich likwidacja powiększyła obszar 
Głogowa ponad dwukrotnie, co 
było ważne dla ogromnie prze-
ludnionego miasta. Niezwłocznie 
rozpoczęto opracowywać nowe 
plany urbanistyczne, wytyczać 
ulice i nowe dzielnice. Pierwszy 
taki plan opracował urbanista i ar-
chitekt H. J. Stübben, a dalsze prace 
prowadził miejski radca budowlany 
Wilhelm Wagner. 
Jedną z pierwszych ulic, którą 
wytyczono w terenie, była obecna 
Aleja Wolności, która miała połączyć 
istniejące już od kilkudziesięciu 
lat Przedmieście Wiązów (Rüster 
Vorstadt) z ówczesnym miastem. 
Rozwiązanie to umożliwiało rów-
nież wygodny dojazd do ówczesnego 
dworca kolejowego. Znaczna część 
nowo pozyskanego terenu była za-
rośnięta drzewami, a w okolicach 

dzisiejszego Placu Jana z Głogowa 
znajdowały się pozostałości strumy-
ka, odprowadzającego do Odry wody 
ze stawu znajdującego się niegdyś 
w pobliżu ul. Stawnej. 
W połowie sierpnia 1905 roku 
ruszyły wykopy pod budowę 
Urzędu Celnego, a dalsze prace 
szły wyjątkowo szybko. Pierwsze 
domy – wysokie, trzy i cztero-
piętrowe domy, o architekturze 
eklektycznej, budowane były 
wzdłuż północnej strony ulicy. 
A ta była szeroka i jak na owe 
czasy – nowoczesna. Pomiędzy 
dwoma jezdniami zastosowano 
deptak dla pieszych.
Panująca dynastia Hohenzollernów 
była pretekstem do nadania na jej 
cześć nazwy ulicy – Hohenzol-
lernstrasse. Powstające kamienice 
miały spełniać głównie funkcje 
mieszkalne. Pomiędzy murami 
i chodnikiem umieszczano minia-
turowe ogródki. Wraz z wybuchem 
II wojny światowej właściwie cała 
Aleja Wolności była już zabudowa-
na. Ostatnie budynki wybudowano 
w pobliżu dzisiejszego Placu 
Tysiąclecia, który, wraz z budo-
wą nowego dworca kolejowego, 
w obecnej postaci został utworzony 
w latach 1934-1935. 
Dworzec uroczyście oddano do 
użytku 10 maja 1935 roku. W chwi-
li jego otwarcia był nowoczesny, 
funkcjonalny i w pełni zaspokajał 
potrzeby kolejowe mieszkańców 
ziemi głogowskiej. Ze Starym 
Miastem łączyła go piękna i nowo-
czesna wówczas ulica Hohenzol-
lernstraße (dziś Aleja Wolności). 

Równie atrakcyjnie zagospodaro-
wano witający podróżnych zielony 
skwer przed dworcem, który przez 
wiele powojennych lat – wobec 
zniszczenia Starego Miasta – stał 
się wizytówką Głogowa.
Podczas oblężenia Festung Glogau 
w 1945 roku Hohenzollernstraße 
uległa całkowitemu zniszczeniu. 
Już polska administracja nadała 
jej nazwę: Aleja Wolności. Na 
początku lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku opracowano plany 
zabudowy osiedla „Śródmieście”, 
obejmującego również aleję. Za-
budowaną ją czteropiętrowymi 
domami oraz ciągiem parterowych 
pawilonów od strony północnej. 
W połowie 1999 roku z inicja-
tywy władz miejskich pojawiła 
się koncepcja przebudowy ciągu 
parterowych pawilonów handlo-
wych. Doszło nawet do spotkania 
magistratu z tamtejszymi przed-
siębiorcami. Od tego czasu; przy 

znacznym wzroście liczby pojaz-
dów rozjeżdżających nawierzch-
nię; przez kolejne lata niewiele 
się zmieniało i reprezentacyjna 
niegdyś aleja czekała cierpliwie na 
swoją rewitalizację... Aż do teraz 
czyli 2017 roku, ponieważ od kilku 
tygodni trwa pierwszy etap prac 
budowlanych. 

Park Słowiański położony jest 
przy skrzyżowaniu Alei Wolności 
z ul. Jedności Robotniczej. Do nie-
dawna znajdowały się w nim dwie 
fontanny. Przy dużej fontannie, 
obecnie rozkopanej i przebudo-
wywanej, znajduje się najstarszy 
powojenny, wzniesiony w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
pomnik – Koalicji Antyhitlerow-
skiej (dawniej pomnik na cześć 
poległych żołnierzy Radzieckiej 
3 Armii Gwardyjskiej). W latach 
dwudziestych ubiegłego wieku na 
terenie parku istniał plac zabaw, 
kort tenisowy, boisko lodowe i tor 
saneczkowy. Obecnie Gmina Miej-
ska Głogów po opracowaniu doku-
mentacji projektowej dotyczącej 
rewitalizacji Parku Słowiańskiego, 
realizuje inwestycję wykonania 
ścieżek, nowej infrastruktury 
oświetleniowej i elementów 
małej architektury. Niedawno 
zakończono już remont Pomnika 

Koalicji Antyhitlerowskiej. Co 
ciekawe, jednym z ważniejszych 
punktów zrewitalizowanego parku 
ma być plac zabaw dla najmłod-
szych, stylizowany na gród śre-
dniowieczny. Ma to nawiązywać 
do średniowiecznych związków 
Głogowa a tutaj choćby słynnej 
obrony grodu przed wojskami 
niemieckimi w 1109 roku.
W styczniu 2017 roku prezydent 
Głogowa Rafael Rokaszewicz 
podpisał umowę dotyczącą mo-
dernizacji Alei Wolności. Prace 
drogowe rozpoczęły się pod koniec 
kwietnia a kontrowersją wzbudziła 
wycinka drzew, lecz według za-
pewnień włodarzy Głogowa, po 
zakończeniu prac budowlanych 
Aleję Wolności upiększą nowe 
nasadzenia zdrowych drzew. 
Łączna wartość prac dotyczących 
przebudowy Alei Wolności wyno-
sić ma ponad 9 milionów złotych.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Podczas oblężenia Festung Glogau w 1945 roku Hohenzollernstraße uległa całkowitemu zniszczeniu.

Aleja Wolności zmienia oblicze

Aleja Wolności w latach trzydziestych ubiegłego wieku (widokówka ze zbiorów S.Krawczyka)

Pomnik (jeszcze ku czci 
Armii Czerwonej) w Parku 
Słowiańskim w 1969 roku 
(fot. A.Stelmach) (ze zbiorów 
DAC)

Aleja Wolności w 1970 roku (Fot. W.Szymański) (ze zbiorów DAC)

historia
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Baran 21.03-20.04
Dziel się dobrym nastrojem. 
Rozmawiaj z ludźmi, zachęcaj 
innych otwartością i życzliwą 
postawą. Jeśli szukasz pracy, 
masz szansę ja znaleźć, a jeśli 
potrzebujesz czyjegoś zaintere-
sowania, twoje notowania także 
rosną. Powodzenie jest w twoich 
rękach. W sercu...naprawdę 
wiosna. Poczujesz się otoczony 
pozytywnymi emocjami. 

Byk 21.04-21.05
Będziesz w dobrej kondycji 
fizycznej i psychicznej. Interesu-
jące okażą się teraz także sprawy 
finansowe. Jeśli skrywasz w głębi 
serca obawy lub kompleksy, spró-
buj się zmienić. Majowa, wiosen-
na atmosfera dobrze wpłynie na 
temperaturę uczuć. Jeśli okażesz 
miłość partnerowi, oczekuj na 
podobny gest z jego strony.

Bliźnięta 22.05-20.06
Zrób porządki wokół siebie 
i koniecznie zregeneruj siły! 
W pracy nie stać cię teraz na 
większy zryw, nastaw się więc 
na poszukiwanie spokoju i har-
monii. Z pieniędzmi też nie 
szalej. Lepiej oddaj długi, zapłać 
zaległe rachunki. Dobry moment 
na przeprowadzenie wiosennej 
rewolucji w szafie. 

Rak 21.06-22.07
Tydzień zapowiada się pracowi-
cie, ale twoim atutem jest spraw-
ność myślenia, otwartość i umie-
jętność nawiązywania kontaktów. 
Ludzie będą dla ciebie życzliwi. 
Raki zdające egazminy szybko 
pokonają tremę, a ubiegające 
się o atrakcyjną pracę wyróżnią 
się wśród innych kandydatów, 
oczywiście na duży plus. 

Lew 23.07-22.08
Tydzień zapowiada się dynamicz-
nie. Nawiążesz nowe, ciekawe 
kontakty, szykuje się bowiem 
korzystny czas dla relacji osobi-
stych lub służbowych. Niezbędna 
ci będzie koncentracja. Poczujesz 
tęsknotę za romantyczną miłością 
i możesz liczyc na niespodziankę. 

Panna 23.08-22.09
Sukcesy i zielone światło na 
egzaminach. W pracy poczu-
jesz się doceniony. W prawach 
finansowych też dobre wieści. 
Szykuje się też przypływ weny 
artystycznej. W czwartek ogra-
nicz swoją aktywność. Łatwo 
o błąd. Skup się na priorytetach. 

Waga 23.09-23.10
Odważnie powiesz sobie, że nie 
ma tego złego, co nie wyszłoby na 
dobre. W niektórych sytuacjach 
jasnę postawienie sprawy może 
przyczynić się do poprawy wza-
jemnych stosunków. Weź pod 
lupę relacje osobiste i zawodowe. 
Realizuj ambicje i spełniaj pra-
gnienia. W miłości szanse rosną!

Skorpion 24.10-21-11
Masz teraz sporo energii i wiary 
w siebie, co wróży okazje do 
sukcesów. Dobry moment na 
rozmowę z szefem, wspólnikiem, 
spotkanie z nowym pracodawcą. 
Tydzień zapowiada się przyjem-
nie pod względem towarzyskim. 
Spędzisz wolne dni w atrakcyjny 
sposób. 

Strzelec 22.11-21.12
Staniesz oko w oko z konkuren-
cją, albo z osobami, z którymi 
różnią cię poglądy na jakiś temat. 
Jeśli masz zamiar rywalizować, 
trzymaj się zasad fair play. 
W czwartek strzeż się popełnia-
nia błędów. W miłości sznase na 
bardzo intensywne przeżycia, ale 
nie powinno być w nich miejsca 
na zazdrość. 

Koziorożec 22.12-19.01
Masz skłonność do uporu, tym-
czasem lepiej byłoby postępo-
wać z wyczuciem, pamiętając, 
że czasem cofnięcie się o krok 
pozwala wziąć większy rozpęd. 
Zawodowe obowiązki wykonuj 
systematycznie. W finansach nie 
spodziewaj się ani rewelacji ani 
rewolucji, ale wrodzony zmysł 
praktyczny utrzyma twoje kon-
to oszczędnościowe w dobrej 
formie. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz miał poczucie, że zmie-
rzasz we właściwym kierunku. 
Jeśli ostatnio gnębiły cię jakieś 
niepokoje, wszystko się wyjaśni. 
Wszsytko, co postanowisz teraz, 
będzie miało sens. W miłości 
korzystne niespodzianki. Weź 
udział w jakimś konkursie lub 
loterii. Może wygrasz?!

Ryby 19.22-20.03
Do pewnych spraw będziesz pod-
chodzić bardziej emocjonalnie. To 
nie wpłynie najlepiej na rezultaty 
twoich działań. Poczekaj z decyzja-
mi. Życie rodzinne narażone jest 
na pewne turbulencje. Niewyklu-
czone, że wasz związek wymaga 
pewnej „naprawy”. 

krzyżówka

horoskop
45. młodych szachistów 
rozegrało partie w Sali 
Rajców głogowskiego 
Ratusza. Zwycięzcą został 
Michał Grzebieniowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

II Powiatowy Turniej Szachowy 
dla klas I-III już za nami. Wzięło 
w nim udział 45. uczniów klas 
I-III z dziewięciu szkół podstawo-
wych miasta Głogowa i Powiatu 
Głogowskiego. Organizatorem 
Turnieju była Szkoła Podstawowa 
nr 2. 
- Zaczynaliśmy od turnieju rangi 

szkolnej – mówi Mariola Kokot, 
Dyrektorka Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Głogowie. – Być może za 
jakiś czas będzie to turniej o ran-
dze wojewódzkiej. Cieszy nas to, 
że ministerstwo edukacji objęło 
patronaty nad Turniejem. 

Po rozegraniu siedmiu rund w sys-
temie szwajcarskim wyłoniono 
zwycięzców:
I miejsce w kat. ogólnej:
Michał Grzebieniowski z SP 2 
w Głogowie;
I miejsce w kat. najlepszy 
pierwszoklasista:
Maksym Matijczak z SP Aslan 

w Głogowie;
I miejsce w kat. dziewcząt: Cecylia 
Walczuk z SP2 w Głogowie;
II miejsce w kat. ogólnej: Jakub 
Wdowczyk z SP7 w Głogowie;
III miejsce w kat. ogólnej: Szymon 
Czerniawski z SP Aslan w Gło-
gowie.
- Wszystkie dzieci wykazały się 
dobrą znajomością gry w szachy, 
bystrością umysłu i dzielnością 
w kilkugodzinnych zmaganiach 
się przy szachownicy- mówi Mag-
dalena Skorobogata, organizator 
i nauczyciel SP2.- Zwycięzcom 
gratulujemy serdecznie, zaś po-
zostałym uczestnikom życzymy 
wytrwałości i sukcesów na kolej-
nych turniejach.
W Komisji Sędziowskiej zasiedli: 
Piotr Zahorski, Krzysztof Skoro-
bogaty, Paweł Chruszcz, Magda-
lena Skorobogata oraz Agnieszka 
Chmielowska.
- W szkole SP2 w Głogowie od 
5 lat organizujemy zawody sza-
chowe dla uczniów szkoły. Przed 
dwoma latami rozszerzyliśmy 

nasze działanie na organizację 
zawodów powiatowych. Dzieci 
z naszej szkoły i ze szkół naszego 
powiatu mogą wspólnie rywalizo-
wać w tej królewskiej dyscyplinie 
sportu. Każda placówka biorąca 
udział w turnieju rok temu została 
zaopatrzona w komplety szachów, 
w tym roku szkoły otrzymają 
zegary szachowe – mówi Paweł 
Chruszcz, Radny Rady Miasta 
Głogowa i Przewodniczący Rady 
Rodziców SP nr 2.- Dzieci nie tylko 
zdobywają nowe doświadczenie 
podczas zawodów. Uczą się zasad 
fair play, elegancji, zasad logicznego 
myślenia, nabywają sztukę sztuki 
matematycznego i logicznego my-
ślenia w presji czasu.
Sponsorami nagród dla młodych 
szachistów byli: Prezydent Miasta 
Głogowa Rafael Rokaszewicz, 
Starosta Powiatu Głogowskiego 
Jarosław Dudkowiak, Rada Ro-
dziców SP2 w Głogowie, KGHM 
Polska Miedź oraz Pastelova 
Manufaktura Lodów.

 �Zdjęcia: SP nr 2 w Głogowie

Królewska dyscyplina sportu w głogowskim Ratuszu 

Szach Mat w Sali Rajców


