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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

klatkach

mała
Joanna

samiec
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krzyżówka

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

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

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

 Zdjęcia: UG Kotla 

Rowerem po nasypach kolejowych

Zbiory, plony
i dożynki

str. 10
Mieszkańcy gmin Głogów i Żukowice dziękowali
za plony. Było uroczyście i wesoło...
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Anna Keep będzie 
nowym dyrektorem 
Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej 
w Głogowie. Nowe 
obowiązki zacznie 
pełnić od 29 sierpnia.

Anna Keep od 2003 roku 
pracuje w ZGM, od 2007 
była kierownikiem ADM 
Hutnik. Nowa dyrektor 
ma wykształcenie 

wyższe magisterskie. 
Ukończyła Wydział Prawa 
i Administracji, kierunek 
Prawo na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Dodatkowo 
studia podyplomowe na 
Politechnice Warszaw-
skiej Wydział Architektury 
– wycena nieruchomości 
oraz zarządzanie 
nieruchomościami.

 �Fot: ANJA

ZGM ma nowego
dyrektora

9 września 2017r.

Nocą wracając z wędkowania 
stracił panowanie nad kierownicą. 
Po sprawdzeniu okazało się, że jest 
pod wpływem narkotyków. 
Przed północą patrol policyjny na 
drodze w okolicy miejscowości 
Grodziec Mały, zauważył znaj-
dujący się w rowie samochód. 
Policjanci natychmiast podjęli 
interwencję. Stwierdzili, że w sa-
mochodzie przebywa mężczyzna. 
Sprawdzili, czy jest bezpieczny 
i czy nie odniósł obrażeń i polecili 
aby wyszedł z pojazdu.
- Mężczyzna był cały i zdrowy. 

Już w trakcie rozmowy policjanci 
zauważyli, że 38 – latek jest nerwo-
wy i pobudzony – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta, oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - Nie wyczuli 
jednak od niego woni alkoholu. Nie 
wykazały tego również badania. 
Mężczyzna tłumaczył, że wracał 
z wędkowania i stracił panowanie 
nad pojazdem. Początkowo za-
przeczał, aby był pod wpływem 
substancji odurzającej lub pobu-
dzającej. Policjanci znaleźli jednak 
w jego samochodzie woreczek 
z zawartością białego proszku, 

jak się okazało amfetaminy. Po-
twierdzono to badanie testerem. 
38 – latek przyznał, że był pod 
wpływem tego narkotyku. Pobrano 
od niego krew do dalszych badań 
– dodaje oficer prasowy. 
Mężczyźnie grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności oraz utrata 
prawa jazdy za kierowanie pojaz-
dem w stanie po zażyciu środków 
odurzających oraz 3 lata za posia-
danie narkotyków. Przyznał się 
do winy i postanowił dobrowolnie 
oddać karze.

 � (red)

Poddał się dobrowolnie karze

Podczas odwiedzin 
u kolegi zabrał 
rodzinna biżuterię. 
Policjanci zatrzymali 22 
letniego głogowianina. 
Skradzione 
kosztowności 
znaleziono 
w lombardzie. 

22 – letni mieszkaniec Głogowa 
został zatrzymany przez poli-
cjantów Wydziału Kryminalne-
go. Mężczyzna usłyszał zarzuty 
kradzieży biżuterii o wartości 
25 000 złotych. 
- Kradzieży dopuścił się trzy 
razy, podczas wizyt u swojego 
kolegi. Wszystko działo się 
w czasie nieobecności rodzi-
ców- mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta, oficer prasowy KPP 
w Głogowie. - Policjanci od-
zyskali skradzione przedmioty 
o wartości 23 000 zł. 

Skradzione przedmioty trafiły 
do jednego z lombardów na 
terenie miasta. W procederze 
miała pomagać mężczyźnie 
jego 20 – letnia znajoma, która 

w jednym przypadku zaniosła do 
lombardu i zastawiła skradzioną 
przez niego biżuterię. Kobieta 
usłyszała zarzut paserstwa. Grozi 
jej kara pozbawienia wolności 

nawet do lat 2. Sprawcy kradzieży 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Przyznał się do zarzu-
canych mu czynów.

 �Fot: KPP w Głogowie 

Biżuteria wróciła do właściciela

Okradł kolegę

Kara była natychmiastowa – 
jeden z mężczyzn już jest 
w areszcie i tam poczeka 
na wyrok sądu. Drugi objęty 
został policyjnym dozorem.

Policjanci przyjechali na interwencję 
dotycząca zakłócania spokoju i po-
rządku publicznego. Nie skończyło się 
jednak na pouczeniu, czy mandacie. 
Doszło do szarpaniny z mundurowymi, 
a konsekwencje tego czynu już odczuwa 
23 – letni mieszkaniec Głogowa. Został 
decyzją sądu, tymczasowo aresztowany 
na 3 miesiące. Mężczyzna zaatakował 
policjantów wraz ze swoim 21 – let-
nim znajomym. Obydwaj usłyszeli 
zarzuty zmuszania funkcjonariuszy 
do zaniechania czynności służbowych 
i naruszenia nietykalności.
-Policjanci interweniowali w sprawie 
zakłócania porządku przez 23 i 21-lat-
ka. Byli agresywni i nie podporządko-
wali się poleceniom funkcjonariuszy. 

Zaatakowali policjantów co zakończyło 
się dla nich zatrzymaniem i zarzutami. 
23 – latek został aresztowany na okres 3 
miesięcy a 21 – latek objęty policyjnym 
dozorem – mówi asp. Łukasz Szuwi-
kowski, p.o oficera prasowego KPP 
w Głogowie.
Bardzo szybko okazało się, że oby-
dwaj dopuścili się już w tym samym 
dniu kradzieży portfela z zawartością 
dokumentów i kart bankomatowych 
na terenie jednej z głogowskich aptek. 
Podejrzanym grozi kara pozbawienia 
wolności nawet do lat 5. Nie była to 
odosobniona sytuacja. W tym samym 
dniu policjanci podczas interwencji 
zostali zaatakowani przez 24 – letniego, 
nietrzeźwego mieszkańca jednej z pod-
głogowskich miejscowości.
- Policjanci interweniowali na prośbę 
rodziny mężczyzny. Podejrzany został 
objęty dozorem policyjnym i grozi mu 
kara do 3 lat pozbawienia wolności – 
mówi asp. Łukasz Szuwikowski.

 �Zdjęcie: ANJA

Zaatakowali
policjantów
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Wyjątkowe wystawy hi-
storyczne na Wzgórzu 
Zamkowym, których 

sponsorem jest KGHM Polska 
Miedź, msza święta prowadzona 
przez biskupa Zbigniewa Kier-
nikowskiego, udział prezydenta 
kraju, premier rządu i ministra 
obrony narodowej uświetniły 
tegoroczne,jubileuszowe obchody 
Zbrodni Lubińskiej. W Lubinie 
od rana roiło się od pracowników 
BOR, policji. Przygotowania tak 
naprawdę trwały bardzo długo. 
W uroczystości wzięło udział wielu 
lubinian i mieszkańców regionu, 
samorządowców lokalnych, władze 
spółki KGHM. W uroczystościach 

wzięły też udział rodziny zamordo-
wanych Andrzeja Trajkowskiego, 
Mieczysława Poźniaka i Michała 
Adamowicza. Poza mszą świętą 
i uroczystością pod Pomnikiem 
Ofiar Lubina ’82 był pochód ko-
lumny prowadzonej przez orkiestrę 
górniczą, wojsko, pod pomniki 
krzyże usytuowane w miejscu, 
gdzie życie stracili trzej lubi-
nianie. Tam prezydent, premier 
i minister obrony złożyli kwiaty. 
Prezydent Andrzej Duda w swoim 
wystąpieniu był praktycznie bez-
litosny dla władzy ludowej z tam-
tych lat. Prezentujemy naszym 
czytelnikom pełną wypowiedź 
głowy państwa.

– To dla mnie bardzo poruszający 
i wzruszający dzień, że w tą 35 
rocznicę Zbrodni Lubińskiej jestem 
tutaj z wami – mówił Andrzej Du-
da, prezydent RP – Można tylko 
w dwóch miejscach w Polsce tak 
naprawdę obchodzić rocznicę 
powstania Solidarności poprzez 
wielkie porozumienie gdańskie 
1980 roku tamtego pamiętnego 
31 sierpnia. Dwa są takie miejsca 
w Polsce, gdzie ten 31 sierpnia 
można równoprawnie obchodzić. 
To właśnie sala BHP Stoczni Gdań-
skiej i tu w Lubinie. Dlaczego? 
Dlatego, że tutaj w Lubinie robot-
nicy zginęli za tamten sierpień 1980 
roku, za tę wolność, która została 
wtedy tylko częściowo wywalczona. 
Zginęli od kul, zginęli tak, jak się 
ginie na wojnie, jak ci którzy zginęli 
w Powstaniu Warszawskim, mimo, 
że nie mieli broni. Tu w Lubinie 
chcieli wolności osobistej i wolności 
państwowe. Dlatego tu właśnie byli 
protestując razem z innymi miesz-
kańcami Lubina przeciwko stanowi 
wojennemu, przeciwko odebraniu 
wolności, przeciwko państwu, 
które nie jest państwem suwe-
rennym, bo jest uzależnione od 
wielkiego sowieckiego mocarstwa, 
przeciwko narzuconej sowieckiej 
władzy, która nie pochodziła 
z żadnych demokratycznych wy-
borów, władzy, która była władzą 
narzuconą,. Nie bali się, nie bali 

się tu być, protestować, mimo tego, 
że zaczęły świszczeć kule. Wiele 
razy zadawano pytanie dlaczego. 
Jednoznacznej odpowiedzi do 
dziś nie ustalono dlaczego milicja, 
ZOMO otwarła wtedy ogień do 
robotników, do ludzi. Oczywiście 
było ustawodawstwo stanu wojen-
nego. Były tajne rozkazy, które 
wydawano. Ale dlaczego akurat 
tutaj w Lubinie? Przecież w innych 
miastach odbywały się protesty. 
Przecież w niektórych miastach 
te protesty był większe, bardziej 
masowe niż w Lubinie. A jednak 
to tutaj otwarto ogień. Może dla-
tego, że władza ludowa budowała 
Lubin jako wzór socjalistycznego 
miasta. Bo przecież odkąd odkryto 
tutaj miedź kilkudziesięciokrotnie 
zwiększyła się liczba mieszkańców. 
W latach 50–tych mieszkało tu 6 
tyś mieszkańców, a w 1982 roku 
ponad 70 tys. W większości mło-
dych ludzi, sprawnych, zdolnych 
do pracy, wykwalifikowanych, 
potrzebnych do wydobycia miedzi, 
do jej wytopu, do pracy w laborato-
riach. To właśnie oni wtedy wyszli 
na ulice Lubina protestować, bo to 
oni mieli pełną świadomość co to 
znaczy wolne i niewolne państwo, 
jaka jest różnica w jakości życia. Być 
człowiekiem wolnym i niewolnym, 
być obywatelem państwa wolnego 
i zniewolonego, bo oni wtedy już 
dokładnie wiedzieli co to znaczy 

wspólnota. Zobaczyli ją kiedy 3 
lata wcześniej do Polski przyjechał 
Jan Paweł II i spotkał się z miliona-
mi Polaków, gdy rok później w 80 
roku, gdy powstała Solidarność 
cały naród stanął razem i stworzył 
10 mln ruch robotniczy, społeczny, 
ale przede wszystkim obywatelski, 
bo zrzeszający wszystkie warstwy 
polskiego społeczeństwa od ro-
botnika do najbardziej wykształ-
conego profesora. Na przeciwko 
stała narzucona władza, która się 
mieniła władzą ludową, władzą 
robotników, którą w rzeczywistości 
nie była. Wielu historyków badając 
te Zbrodnię Lubińską, jak to nie-
zwykle trafnie nazywamy, bo jest 
zbrodnią strzelać do niewinnych 
ludzi, bo jest zbrodnią bezbronnych 

ludzi mordować, podkreśla, że to 
był właśnie koniec władzy ludowej, 
że to właśnie Zbrodnia Lubińska, 
była końcem PRL – mówił pre-
zydent Andrzej Duda. – Mówię 

do młodych, których wtedy nie 
było na świecie – dlatego, że wasi 
rodzice wyszli wtedy na ulice 
Lubina i 31 sierpnia nie ugięli się 
pod kulami. Jeszcze więcej wyszło 
ich 1 września. Mimo, że wszyscy 
w Lubinie wiedzieli, że milicja 
zabija w Lubinie, wyszli po to, by 
pokazać, że wspólnota Lubina, 
wspólnota Polaków jest przeciwko 
władzy ludowej i że ta władza nie 
ma żadnej legitymacji. To był 
właśnie jej koniec. Kule nie były 
w stanie dać jej tej legitymacji i nie 
były w stanie zastraszyć lubinian 
i za to wszyscy Polacy chylą dziś 
czoła, głęboko przed tymi, którzy 
polegli, przed ich najbliższymi, ale 
też przed wszystkimi bohaterami 
tamtych dni w Lubinie, a bohate-

rem był każdy kto stanął wtedy 
z podniesionym czołem, a stanęły 
was wtedy tysiące. Jestem wam za 
to głęboko wdzięczny mówił na 
koniec prezydent Duda.

Prezydent RP: Zbrodnia Lubińska była końcem PRL

Dwie kolebki Solidarności
35 rocznica Zbrodni Lubińskiej w stolicy polskiej miedzi tym razem była obchodzona w sposób wyjątkowy. 
W uroczystościach wzięły udział osoby najważniejsze w państwie: Andrzej Duda prezydent RP, premier rządu Beata 
Szydło i wielu ministrów. Prezydent Polski w swoim wystąpieniu nie miał litości dla sowieckiej władzy.
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Kierowca ciągnika 
z dwoma naczepami 
jechał za szybko, nie 
zdołał wyhamować 
i przewrócił pojazd. 
Do zdarzenia doszło 
na skrzyżowaniu ulic 
Obrońców Pokoju oraz 
Kościuszki. Traktorzysta 
może mówić o dużym 
szczęściu, nic poważnego 
się mu nie stało.

W piątkowe popołudnie (1.09) około 
godziny 16:30 mieszkańców ulic 
Budowlanych oraz Obrońców Po-
koju usłyszeli ogromny huk. - My-
ślałem, że coś wybuchło podchodzę 
do okna i widzę leżący ciągnik na 
skrzyżowaniu - powiedział nam 
jeden ze świadków, który zacieka-
wiony wyszedł zobaczyć nietypowe 
zdarzenie. 
Na miejsce przejechały zaalarmo-

wane służby ratunkowe, strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
zespół ratownictwa medycznego 
zajął się poszkodowanym, natomiast 
policjanci wyznaczyli objazdy 
ponieważ zestaw kierowany przez 
50-latka zablokował 4 pasy ruchu. 
Jak wnika z ustaleń policjantów 

mężczyzna jechał drogą krajową nr 
12 w kierunku ronda. Na wysokości 
skrzyżowania z ulicą Kościuszki 
zaczął hamować przed zmienia-
jącymi się światłami niestety zbyt 
duża prędkość oraz panujące wa-
runki atmosferyczne uniemożliwiły 
wyhamowanie. Mężczyzna stracił 

panowanie nad ciągnikiem w wyni-
ku czego wjechał na przeciwległy 
pas, a ciągnik przewrócił się na bok.

Kierowca może mówić o dużym 
szczęściu ponieważ doznał tylko 
niegroźnego uraz. Został ukarany 

mandatem w wysokości 200zł. 
Do postawienia ciągnika na koła 
potrzebny był ciężki holownik.

Kierowca może mówić o dużym szczęściu

Jechał za szybko przewrócił ciągnik

Kładka dla pieszych na 
głogowskim dworcu jest 
już remontowana. kolej 
na modernizację łącznika 
zarezerwowała 4,4 mln 
zł. Inwestycja zakończona 
zostanie w grudniu br. 

Trwają prace remontowe na kład-
ce dla pieszych na głogowskim 
dworcu PKP. Fachowcy jak na 
razie przeprowadzają prace de-
montażowe, rozbiórkowe. PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. na 

zmiany, które poprawią stan, 
estetykę i komfort podróżnych 
zarezerwowała 4,4 mln zł. 
- Planowany zakres prac obejmuje 
remont kładki do drugiego peronu 
oraz budowę i montaż wind do ob-
sługi podróżnych– mówi Bogdan 
Ząbek, z zespołu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakres prac jest bardzo szeroki. 
Zaplanowano między innymi dwie 
windy które ułatwią dostęp do 
peronów osobom z ograniczoną 
sprawnością ruchową. Kładka dla 

pieszych będzie zmodernizowana. 
Położona zostanie na niej nowa 
posadzka z systemem oznakowa-
nia dotykowego. Zamontowane 
zostanie także nowe oświetlenie. 
Kładka dla pieszych przechodzi 
gruntowny remont. 
- Nareszcie, ten remont był bardzo 
potrzebny – mówi Karol Sobicki, 
podróżny. – Często korzystam 
z przejazdów pociągiem i niewiele 
jest już miejsc z tak zniszczoną 
infrastrukturą.

 �Zdjęcie: ANJA 

Remont na głogowskim dworcu 

Demontaż łącznika
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Wspaniała atmosfera, 
zumba, losy, bieg 
straceńców, dmuchańce 
to tylko nieliczne 
atrakcje, które czekały 
na uczestników festynu 
w fosie. Kto przyszedł 
nie żałował. 

Pogoda dopisała, w ciepłe środowe 
popołudnie fosa miejska zapełniła 
się uczestnikami festynu. Starsi 
z niecierpliwością czekali na 
zumbę. Po godz. 16 rozpoczął się 
maraton tańca. Sprawił on radość 
wielu jego uczestnikom. Maluchy 
natomiast opanowały dmuchańce, 
chętnie też malowały na sztalu-
gach. Starsze dzieci grały w sza-
chu i inne gry XXL. Pieczę nad 
nimi sprawowało Stowarzyszenie 
Bastion Głogów. Każde dziecko 
czekało na bieg straceńców. Gdy 
nadszedł ten czas, Jerzy Górski 
wywołał na start. Dzieci biegły 
w kilku grupach wiekowych. 
Najmłodsze 2-3 latki wspomagani 
byli przez rodziców. Dzieci starsze 
same pokonywały wyznaczony 

dystans. Każdy z uczestników 
biegu dostał certyfikat i nagrodę. 
Organizatorzy zapewnili wiele 
atrakcji. Dzieci po godzinie 18 
opuszczały plac festynowy zmę-
czone ale uśmiechnięte z upomin-
kami, nagrodami i fantami. Wielki 
Charytatywny Maraton Zumby 
to cykliczna akcja Głogowskiego 
Stowarzyszenia “Otwarte Drzwi”, 
Szkoły Tańca Anima “DANZA” 
w głównej roli z Mateuszem 

Śmikielem i Katarzyną Jaskólską 
Pitoń. Nieoceniona pomoc pod-
czas festynu nieśli także druhny 
i druhowie z ZHP Hufiec Głogów. 
Zbiórka prowadzona w czasie 
festynu przeznaczona została na 
rehabilitację Dominiki i Alicji 
sióstr chorujących na rdzeniowy 
zanik mięśni typ II. Wakacyjną 
akcję współfinansowała Gminy 
Miejskiej Głogów.

 �Zdjęcie: ANJA

aktualności

Najważniejszym ogniwem spółki jest kadra pracownicza, dlatego też w związ-
ku z intensywnym rozwojem poszukujemy Kierowców na rynek krajowy oraz 
międzynarodowy.

Wymagania:
Uprawnienia  kat. C+E,• 
Min.3 letni staż pracy w prowadzeniu pojazdów ciężarowych,• 
Uprawnienia ADR – podstawowy cysterny,• 

Gwarantujemy stabilną prace, oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace,• 
Bardzo atrakcyjną  premie motywacyjną,• 
Ryczałty za nocleg,• 
Dodatek za prace w godzinach nocnych,• 
Delegacje krajowe i zagraniczne.• 

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie swoich CV na adres:
krzysztof.kozakiewicz@waktrans.com.pl

Kontakt telefoniczny:
Krzysztof Kozakiewicz,

602 495 809 lub 77 481 21 16

Firma WAK TRANS to prężnie rozwijająca się spółka, która od 14 lat działa na rynku. Główny pro� l 
naszej działalności to transport materiałów niebezpiecznych na terenie kraju i Europy.

Kierowca C + E
województwo dolnośląskie: miejsce pracy: Głogów,

XXV Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki dla 
Dzieci i Młodzieży “My 
– XXI wiek” odbył się 
w Słonecznym Brzegu 
w Bułgarii. Julia Wojtalik 
wyśpiewała srebro 
a brąz Kaja Urban. 

W festiwalu organizowanym 
przez EUROFESTIWALE oraz 
Art Center Karnolsky wzięło 
udział ponad 300 uczestników 
z 7 państw: Polska, Szwajcaria, 
Ukraina, Bułgaria, Kazachstan, 
Mołdawia, Gruzja. Głogowianki 
ze Studia Talentów MOK zdobyły 
wiele nagród. 
W kategorii wokal solo reprezen-
tacja z Głogowa zdobyła dwa me-
dale: - srebro - Julia Wojtalik (kat. 
wiekowa III), Angelika Maszczak 
(kat. wiekowa III), Aleksandra 
Szatarów (kat. wiekowa IV) i - brąz 
- Kaja Urban (kat. wiekowa IV), 
Aleksandra Mioduszewska (kat. 

wiekowa IV). Dwie reprezentantki 
Kaja Urban, i Aleksandra Szatarów 
otrzymały nominację na festiwale 
międzynarodowe 2018 w Rimini 
(Włochy) i Słonecznym Brzegu 
(Bułgaria). Nagrody specjalne 
„Nadzieja festiwalu” wyśpiewali 
Jakub Wasielewski (kat. wiekowa 

III), Aleksander Sypniewski (kat. 
wiekowa III). Natomiast Hania 
Drozd zadebiutowała jako najmłod-
szy juror. Do udziału w Festiwalu 
młodzież z Głogowa przygotowała 
Dorota Drozd ze Studia Talentów 
MOK.

 �Zdjęcia: MOK

Wyśpiewany sukces w Bułgarii

Studio Talentów 
MOK zdobywa laury

r e k l a m a

Festyn na zakończenie wakacji 

Bawiąc się pomagali

Na wysokości 
miejscowości Potoczek 
niewielki odcinek nowej 
S3 przekazany zostanie 
do ruchu. Skrzyżowanie 
dróg, starej trójki 
i nowej S3, zostanie 
zamknięte. Drogowcy 
podniosą skrzyżowanie.

Zmiana ruchu spowodowana jest 
pracami drogowymi mającymi na 
celu podniesienie istniejącej drogi 
nr 3 do wysokości nowej S3. Prace 
prowadzone będą na całej szeroko-
ści skrzyżowania, w przyszłości 
drogi lokalnej i nowej S3. 
- Cały obręb skrzyżowania pod-
niesiony będzie do góry – mówi 
Dariusz Zajączkowski, kierownik 

głogowskiego odziali DDKiA.- 
Po puszczeniu ruchu na odcinek 
nowej S3 drogowcy przystąpią do 
remontu. 
W celu wyciszenia hałasu, który 
dochodzić będzie z nowej S3 do 
mieszkańców pobliskich miejsco-
wości, przy drodze zamontowane 
zostaną ekrany akustyczne.

 �Zdjęcia: ANJA

Drogowcy podniosą 
skrzyżowanie
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Rusza akcja Szlachetna 
Paczka. Zgłosiło się 6 
wolontariuszy. W MCWR 
czekają na chętnych 
do niesienia pomocy. 

„Lubię Ludzi” to hasło tegorocznej 
edycji Szlachetnej Paczki. Prace 
wolontariuszy wspierać będzie 
Liderka Anna Jeżewska, nato-
miast koordynacją akcji zajmie 
się Miejskie Centrum Wspierania 
Rodziny. Patronat nad Szlachetną 
Paczką w Głogowie objął Rafael 
Rokaszewicz, Prezydent Miasta 
Głogowa. 
Głównym celem i założeniem 
Szlachetnej Paczki jest poszuki-
wanie i ostatecznie dotarcie oraz 
pomoc rodzinom/osobom, które 
potrzebują wsparcia – mówi Anna 
Jeżewska, Liderka akcji.-Na zespół 
Szlachetnej Paczki składają się 
Wolontariusze - czyli Super W, 
darczyńcy i dobroczyńcy, lider 
który kieruje pracą wolontariuszy 
oraz przede wszystkim wspiera 
całą akcję. Najważniejsza jest ro-
dzina/osoba której się pomaga, nie 
wolno o tym zapomnieć w całym 
akcie pomagania. To właśnie dla 
nich jesteśmy, to im pomagamy. 
Ale nie można również zapominać 
o ludziach którzy przyczyniają się 
do tego, żeby ta akcja się odbyła. 

Nie zapominajmy o kierowcach, 
którzy będą paczki dowozić, 
o mediach bez których akcja nie 
zostałaby rozgłoszona, o wspar-
ciu lokalnych władz, o wsparciu 
instytucji, ludzi prywatnych, ludzi 
którzy nie są wolontariuszami, ale 
pomagają w pakowaniu paczek itd. 
Na Szlachetną Paczkę składa się 
zespół wielu osób, każda z nich 
pełni inną funkcję i każda jest 
ważna. Razem tworzymy Zespół 
przez duże Z, współpracujemy dla 
większego dobra – dodaje Anna 
Jeżowska. 
Rekrutacja Wolontariuszy trwa, 
na chwilę obecną zgłosiło się już 
6 osób, nabór potrwa do połowy 
września. Organizatorzy mają 
nadzieję, że zgłosi się łącznie 
10 wolontariuszy. Wtedy będzie 
można pomóc większej ilości osób 
potrzebujących pomocy. 
- Wolontariusze mają bardzo ważne 

zadania do wykonania, dlatego też 
będą działać i pomagać rodzinom/
osobom w duetach, nigdy nie mogą 
działać w pojedynkę – dodaje Anna 
Jeżewska. 
Organizatorzy, Wolontariusze akcji 
Szlachetna Paczka będą docierać 
do osób najbardziej potrzebują-
cych: samodzielnego rodzica, 
rodziny w której jest chore, bądź 
niepełnosprawne dziecko lub osoba 
dorosła, rodziny wielodzietnej, 
osoby starszej i osamotnionej, 
rodziny w której zdarzył się nie-
szczęśliwy wypadek itp. –Liczymy 
i na pewno skorzystamy z pomocy 
np. MOPS, GOPS, ale także osób 
prywatnych, które się do nas zgło-
szą, we wskazaniu konkretnych 
osób potrzebujących wsparcia 
dodaje Anna Jeżewska. 
Akcja ma swój finał w drugiej poło-
wie grudnia- wtedy to paczki zostają 
wręczane/dowożone do rodzin.

W sześciu placówkach 
przedszkolnych 
przeprowadzone zostaną 
remonty. W PP nr 3 
prace już rozpoczęto. 
Zadanie dofinansował 
Urząd Marszałkowski. 

W ciągu dwój lat zmodernizowane 
zostaną wszystkie placówki objęte 
dofinansowaniem z Urzędu Mar-
szałkowskiego: PP nr 10, 17, 3,6,9 
i filia przedszkola nr 21.
W Przedszkolu Publicznym nr 
3 przy Al. Wolności prace już 
trwają. Koszt: zadania to 431.782 

zł, w tym dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego 356.846 zł. 
Całkowity koszt prac termomo-
dernizacyjnych w 6 placówkach 
przedszkolnych to 4.070.692 
zł, w tym dofinansowanie z UE 
2.919.83 zł.

 �Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów

Szlachetna Paczka ponownie w Głogowie

MCWR czeka na wolontariuszy

Trwają remonty w przedszkolach

Nowa elewacja PP3

Od poniedziałku, 4 
września, prowadzone 
są prace na autostradzie 
A4- kierunek Wrocław-
Opole. GDDKiA prosi 
kierowców o wybieranie 
tras alternatywnych 
do przejazdu. 

Wraca remont jezdni północnej 
autostrady A4 -kierunek z Opo-
la do Wrocławia- na odcinku 
o długości ponad 16 km. Prace 
wykonywane będą pomiędzy 
węzłem Brzezimierz, a Punktem 
Poboru Opłat Karwiany. 
-Umowa na remont została podpi-
sana w maju br. i obejmuje m.in. 
wymianę warstwy ścieralnej, wią-
żącej, lokalnie wymianę podbu-
dowy, odtworzenie oznakowania 
poziomego, wymianę elementów 
BDR, w tym bariery – mówi Mag-
dalena Szumiata z Komunikacji 

Społecznej Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
Remont podzielony został na 
dwa odcinki. Prace prowadzone 
będą etapami. Każdy odcinek 
będzie wyłączony z ruchu po-
jazdów, a ruch będzie odbywał 
się dwukierunkowo na jezdni 
południowej, kierunek z Wro-
cławia do Opola. Na pierwszym 
remontowanym odcinku o dłu-
gości ponad 9 km wykonawca 
będzie realizował prace pomiędzy 
węzłami Brzezimierz, a Wrocław 
Wschód. Prawdopodobnie prze-
łożenie ruchu z jednej jezdni na 
drugą nastąpi ok. 8 września. 
W trakcie trwania robót wpro-
wadzone zostaną stosowne 
ograniczenia prędkości oraz 
zakazy wyprzedzania. GDDKiA 
uczula kierowców, aby uważnie 
obserwowali znaki drogowe.  
- Przed wakacjami zostały wy-

remontowane place manewrowe 
na MOP Krajków – mówi Mag-
dalena Szumiata- Apelujemy do 
użytkowników dróg krajowych 
o wyrozumiałość i cierpliwość 
oraz prosimy o wybieranie tras 
alternatywnych do przejazdu.

 �Zdjęcia: GDDKiA

Utrudnienia w ruchu na autostradzie

A4 do remontu 
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Tysiące badań profilaktycznych, by wyprzedzić raka jelita grubego

Bezpłatna kolonoskopia w MCZ
We wrześniu mija rok od kiedy Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. realizuje bezpłatne badania 
kolonoskopowe w ramach dofinansowania z projektu ministerialnego. W październiku 
będzie kolejny rok, gdy do puli diagnozowania jelita grubego doszły następne darmowe 
badania, tym razem z projektu unijnego. W sumie z obu programów około 5500 pacjentów 
skorzysta, by zrobić przesiewowe badania pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego bez skierowań. 

Wiele placówek me-
dycznych stara się 
o dofinansowania do 

badań profilaktycznych pod kątem 
wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego. MCZ S. A. w Lubinie 
rokrocznie przystępował do ta-
kiego projektu, ale od 2016 roku 
miedziowa medyczna placówka 
korzysta z dwóch dotacji, a to po-
zwoli docelowo przebadać około 
5,5 tys. pacjentów z subregiony 
legnicko – głogowskiego.
„Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków EFS 

w ramach RPO WD na lata 2014-
2020” to pula dotowanych badań, 
które dla pacjentów są bezpłatne. 
Mogą im poddać się osoby czynne 
zawodowo od 55 roku życia do 64 
roku. Każdy pacjent, który skorzy-
sta z kolonoskopii w ramach tego 
projektu otrzyma bezpłatny środek 
do oczyszczenia jelita i znieczule-
nie podczas badania. Warunkiem 
udziału w tych badaniach, na które 
nie trzeba mieć skierowania jest 
jeszcze miejsce zameldowania. 
Trzeba pochodzić z subregiony 
legnicko – głogowskiego. 

Druga grupa pacjentów kwalifiku-
jących się do bezpłatnej kolonosko-
pii w ramach dotacji ministerialnej 
to ci, którzy mieszczą się w prze-
dziale wiekowym od 50 do 65 lat 
oraz ci, którzy skończyli 40 rok 
życia, ale znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka, czyli mają 
w rodzinie, w pierwszej linii, jak 
rodzice, dzieci czy rodzeństwo 
kogoś, kto chorował na nowotwór 
jelita. Z badań w tym programie 
mogą też skorzystać pacjenci od 
25 do 65 roku życia, pochodzący 
z rodziny HNPCC lub FAP. Muszą 

jednak posiadać skierowanie lub 
potwierdzenie z poradni gene-
tycznej. 
Badania kolonoskopowe należą 
do tej diagnostyki, której pacjenci 
niestety unikają. Lekarze przy-
pominają, że warto wyzbyć się 
niepotrzebnego wstydu i skrępowa-
nia i poddać się badaniom, bo rak 
jelita grubego jest trzecim na liście 
nowotworów, które najczęściej 
prowadzą do śmierci. 
Kolonoskopia to nic innego jak 
obejrzenie jelita grubego od środka 
za pomocą endoskopu zakończo-
nego kamerą. Lekarz obserwując 
jelito centymetr po centymetrze 
jest w stanie znaleźć najmniejsze 
zmiany, które wykryte i usunięte 
na czas pozwolą uniknąć zacho-
rowania na raka, a co za tym idzie 
skomplikowanego leczenia czy na-
wet śmierci. Żeby jednak wykonać 
to badanie pacjent musi przez dwa 
dni odpowiednio się przygotować. 
Każdy w chwili rejestracji otrzy-
muje od personelu w MCZ odpo-
wiednie środki przeczyszczające 
i instrukcje, jak je stosować. Dzięki 
tej farmakologii, odpowiedniej 
diecie i przyjmowaniu ogrom-
nych ilości wody jelito opróżnia 
się i jest możliwe do dokładnego 
zlustrowania. Samo badanie trwa 
dość krótko i prowadzone jest pod 

znieczuleniem. W zależności od 
indywidualnych cech organizmu 
w razie potrzeby lekarz zapewnia 
pacjentowi większą liczbę środków 
znieczulających, ale to okazuje 
się podczas badania. Jeśli lekarz 
badający spostrzeże jakieś polipy, 
może je natychmiast podczas tej 
diagnostyki usunąć. Dzięki temu 
pacjent nie musi poddawać się 
kolejnej kolonoskopii i dodatko-
wemu zabiegowi. Jeśli zmiany są 
na tyle poważne, że trzeba pacjenta 
umieścić na oddziale, taki termin 
zwykle jest od razu ustalany z le-
karzem gastroenterologiem. 
Rejestracji można dokonać na 
kilka sposobów – dzwoniąc pod 

ogólny numer 76 84 60 382. Można 
również zgłosić się w Pracowni 
Endoskopowej w Przychodni Le-
karskiej MCZ S.A. w Głogowie 
przy ul. Sportowej 1B (tel. 76 72 76 
740). Mieszkańcom Legnicy będzie 
bliżej do Pracowni Endoskopowej 
w Przychodni Lekarskiej MCZ 
S.A. przy ul. Okrzei 14A ( tel. 
76 74 39 540). Na terenie Lubina 
wystarczy udać się do Pracowni 
Endoskopowej przy Oddziale 
Gastroenterologicznym Szpitala 
MCZ S.A. w Lubinie przy ul. M. 
Skłodowskiej – Curie 54 w bu-
dynku D – 40 na piątym piętrze 
lub też zadzwonić pod numer 76 
/ 84 60 321.

r e k l a m a
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Ameryka zawsze była miej-
scem, do którego zmie-
rzały fale uchodźców. 

Rodacy wyjeżdżali za chlebem lub 
uciekali przed prześladowaniami. 
Ci, którym udało się tam dotrzeć 
uważani byli za szczęśliwców. 
Lecz życie ich nie było usłane 
różami. Nie znali języka, praco-
wali ciężko i tęsknili za rodzinnym 
krajem. Jedni zachowali polskie 
zwyczaje, pięknie mówią po polsku 
i uczą języka kolejne pokolenia inni 
wtopili się w amerykańską rzeczy-
wistość i czują się z tym dobrze.
Kilka lat temu napisałam arty-
kuł o Bytomiu Odrzańskim. 
Przeczytała go Donna z Phenix 
i przypomniała sobie dzieciństwo 
spędzone w Polsce. Napisała do 
mnie zadając wiele pytań. Miałam 

wątpliwości, myślałam, że cho-
dzi o Górny Śląsk. Donna, czyli 
Danuta, rozpoznała bytomską fon-
tannę, której zdjęcie zamieściłam 
w gazecie. Jej historia mogłaby 
posłużyć jako scenariusz do filmu. 
Urodziła się w Nowej Soli. Kiedy 
miała pół roku zmarła jej matka. 
Wtedy zaopiekowała się nią babcia 
z Bytomia Odrzańskiego. Tam 
chodziła do szkoły, wiele czasu 
spędzała na rynku, bawiąc się 
z koleżankami przy fontannie, 
która wtedy była nie lada atrakcją. 
Dlatego tak bardzo utkwiła jej 
w pamięci. W wieku 14 lat wraz 
z ojcem i jego drugą żoną Marylą 
wyjechała do wujka mieszkającego 
w Stanach. Wszyscy pracowali 
i w krótkim czasie mogli pozwolić 
sobie na kupno domu. Dla jednych 

był to amerykański sen, dla innych 
ogromna tęsknota za krajem. Nasza 
bohaterka należy do tej drugiej 
grupy, do dziś marzy o podróży 
do rodzinnego kraju. Początki na 
obczyźnie były bardzo trudne, 
zwłaszcza bez znajomości języka. 
Po sześciu miesiącach Danuta na-
uczyła się angielskiego w takim 
stopniu, że mogła porozumiewać 
się w nowym otoczeniu. W wieku 
18 lat znalazła zajęcie w restauracji. 
Po kilku latach jej sumienność 
i pracowitość zauważył sam szef, 
właściciel sieci 68 lokali. W nagro-
dę dostała restaurację, którą zarzą-
dzała. To było duże wyróżnienie, 
które wiązało się też z większymi 
zarobkami. Zapamiętała Polskę 
biedną z pustymi sklepami, kolej-
kami, ale tam w Ameryce tęskniła 
do niej każdego dnia. Nowy świat 

z wielkimi miastami, kolorowymi 
neonami i całą swoją nowoczesno-
ścią zachwycał, młoda dziewczyna 
nie miała problemów, by się w nim 
odnaleźć. Na swojej drodze spo-
tkała chłopaka, z którym przeżyła 
32 szczęśliwe lata. Dziś jest na 
emeryturze, trudno jej się pogodzić 
ze stratą ukochanego męża, ale 
niedaleko mieszka jej syn z trójką 
wnucząt.
Donna nigdy nie była w Polsce, 
kiedy wyjechała miała zaledwie 
14 lat, ale nie zapomniała mowy. 
Z niewielkimi błędami potrafi 
również pisać w ojczystym jakże 
trudnym języku, co zasługuje na 
szczególną pochwałę. Na moje 
pytanie – czy pojechaliście do brata 
ojca? Odpowiedziała – „Tak do 
wujka. Były my z nim 1 miesiąc 
i my kupiły dom. Tato robił i Ma-

ryla. Tutaj jak ktoś chce może kupić 
wszystko. Ale ludzie są leniwe i nic 
nie mają, jak wszędzie”. 
Co zapamiętałaś z rodzinnego 
kraju - „Sklepy duża kolejka, 
puste sklepy ale Polskie jedzenie 
najlepsze. Kochałam tam kro-
wy, koniki, Boże żeby tylko to 
widziałam”- odpisała Donna. 
W Stanach największe wrażenie 
zrobiły na niej sklepy zupełnie 
inne niż w Polsce, bo pełne kolo-
rowych towarów. Zachwyciła się 
pięknymi narodowymi parkami 
w Arizonie. Dziś po wielu latach 
mówi, że było fajnie, ale nigdy 
nie zapomni tego, co zapamiętała 
z Polski. W kraju została rodzi-
na, nie miała z nikim kontaktu. 
Obiecałam jej, że postaram się 

odnaleźć jej bliskich. Mieszkają 
w Bytomiu i Głogowie. 
Połączył nas przypadek, artykuł 
zamieszczony na ogólnopolskim 
portalu. Mamy wspólne marzenia. 
Ja marzę o podróży do Stanów, 
ona o przylocie do starego kraju. 
Czy się spełnią? Czas pokaże. - 
„Mieszkam w Arizona Phoniex 
jest to piękne ale chce widzieć 
Polskę” – to słowa Donny.
Coraz więcej Polaków wyjeżdża 
z kraju w poszukiwaniu pracy 
i swojego miejsca w świecie. 
Osiedlają się w najodleglejszych 
jego zakątkach, jednakże najwięk-
szym ich marzeniem jest podróż 
do rodzinnego kraju. Żyją wspo-
mnieniami tego, co pozostawili...

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska 

Dla wielu Polaków największym marzeniem jest podróż do Ameryki. Natomiast dla mieszkających tam rodaków
to Polska jest tym jedynym miejscem, które chcieliby odwiedzić.

Sentymentalna podróż do Polski

podróże
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W ostatnim czasie, 
media w regionie, 
obiegła informacja 

z Kożuchowa, gdzie pod posadz-
ką tamtejszej świątyni pw. Matki 
Bożej Gromnicznej odkryto krypty 
z ludzkimi szczątkami. Od razu 
pojawiła się teoria, iż mogą one 
należeć do dwóch książąt głogow-
skich – Henryka IX i Henryka XI, 
którzy władali tym miastem i tam 
też, po śmierci, zostali pochowani. 
W kościelnych kryptach odkryte 

zostały szczątki co najmniej trzech 
osób. Na dziś kwestia, czyje są, nie 
jest jeszcze do ustalenia, ale być 
może w przyszłości uda się odkryć 
tę tajemnicę. Jest już planowane 
przeprowadzanie badań antropolo-
gicznych tego znaleziska, odkrytego 
w krypcie. Co ciekawe, nad rozwią-
zaniem zagadki pochówków książąt 
głogowskich tamtejsze Towarzystwo 
Ziemi Kożuchowskiej pracuje już 
od 2009 roku. Z inicjatywy prezesa 
stowarzyszenia Zdzisława Szukie-

łowicza, w kościele pw. Matki Bożej 
Gromnicznej wykonano nawierty 
posadzki, a następnie przeprowa-
dzono badania georadarowe, dzięki 
którym znaleziono krypty.
Obecnie, do końca bieżącego roku 
planowane jest uporządkowanie 
komory, by po nowym roku roz-
począć dalsze prace badawcze 
związane z inwentaryzacją. Szcząt-
ki po ich zbadaniu, mają zostać 
umieszczone w jednej lub dwóch 
wspólnych trumnach i złożone 
z powrotem w krypcie. Znalezione 
szaty zostaną poddane pracom 
konserwatorskim i w przyszłości 
najprawdopodobniej trafią do 
kożuchowskiej izby regionalnej 
bądź kościoła, w którym zostały 
znalezione.
Aby wyjaśnić sprawę, skąd w Kożu-
chowie w ogóle mowa o Piastach gło-
gowskich, musimy cofnąć się do XIII 
wieku. Wówczas Książę Konrad, 
w trakcie konfliktu ze swoim bratem 
Bolesławem Rogatką, wywalczył dla 
siebie część jego ziem i założył około 
1251 roku Księstwo Głogowskie. 
Już kilkadziesiąt lat później nastąpił 
rozpad jednolitego księstwa na trzy 
dzielnice: ścinawską, głogowską 
i szprotawsko-żagańską a w kolej-
nych dziesięcioleciach trwało dalsze 
rozdrobnienie. I nie pomogły w tym 
nawet rządy najwybitniejszego księ-
cia z linii głogowskiej – Henryka 
III, który na początku XIV wieku 
był bliski zdobycia korony polskiej, 
jednak jego przedwczesna śmierć 
spowodowała, że sytuację tę wyko-
rzystał jego największy konkurent 
– Władysław Łokietek.
W czasach kiedy żyli zarówno 

książęta Henryk IX jak i Henryk 
XI, Księstwo Głogowskie należało 
do Korony Czeskiej i przeżywało 
burzliwe dzieje. Głogów, będący 
stołecznym miastem księstwa, był 
wówczas podzielony na dwie czę-
ści – królewską i książęcą – a przez 
taki stan, zarządzali nim dwaj 
władcy. Początkowo królewską 
połową, w imieniu króla czeskiego 
władali książęta cieszyńscy. Ksią-
żęca część pozostawała w rękach 
głogowczyków.
Przyjrzyjmy się sylwetkom obu 
książąt głogowskich, których 
szczątki pasjonaci dziejów Kożu-
chowa poszukują do dziś.
Henryk IX Starszy urodził się 
pod koniec XIV wieku, jednak 
dokładnej daty jego urodzin do 
dziś historykom nie udało się 
ustalić. Władał przez ponad pół 
wieku i miał w posiadaniu część 
miast Księstwa Głogowskiego: 
Szprotawę, Krosno Odrzańskie, 
Świebodzin i połowę Głogowa 
a w kolejnych latach jeszcze Ko-
żuchów i Zieloną Górę. A rządy 
sprawował w czasach niezwykle 
trudnych: był to okres wojen hu-
syckich, które powodowały spore 
niepokoje na Śląsku. Z powodu 
jednego z najazdów husytów na 
Księstwo Głogowskie, Henryk 
bezskutecznie szukał pomocy 
u króla polskiego Władysława 
Jagiełły. Przewodził również 
związkowi przeciwnemu władcy 
Czech – Jerzego z Podiebradów. 
Jednak w trakcie konfliktu zwa-
śnionych stron, z powodu braku 
zainteresowania ze strony polskiej, 
Henryk IX zmuszony był złożyć 
hołd Jerzemu.
W 1462 roku odbył się w Głogowie 
dwutygodniowy zjazd królewski, 
na który obok króla Jerzego (będą-
cego gospodarzem zjazdu); przybył 
również król Polski – Kazimierz 
Jagiellończyk. Książę Henryk, 
jako poddany monarchy czeskiego 
witał obu przybyłych do Głogowa 
władców.
Ówcześni kronikarze opisują go 
jako człowieka łagodnego i o spo-
kojnym usposobieniu. Popadał 
jednak w ciągłe kłopoty finansowe. 
Do dzisiejszych czasów zachowało 
się niewiele informacji na temat 
jego rządów, m.in. kilka przywi-
lejów książęcych dla Głogowa. 
W samym Kożuchowie jednak 
ufundował budynek, który stoi do 
dziś. Ponadto ufundował w świą-

tyni kaplicę Mansjonarzy, w której, 
zgodnie z jego ostatnią wolą, miał 
być pochowany (i dziś właśnie 
prowadzone są w niej badania). 
A zmarł w 1467 roku. 
Spadkobiercą ojcowizny okazał 
się jego syn – Henryk XI, który 
tron książęcy objął dość późno, 
bo w wieku około 40 lat. Mimo, że 
kontynuował politykę ojca, nie wy-
kazywał jednak większych ambicji 
w kwestiach władania podległym 
mu terytorium. Często zmieniał 
swoje upodobania polityczne. 
W czasach władania czeskiego 
władcy Jerzego, popierał Jagiel-
lonów, by następnie opowiedzieć 
się po stronie króla węgierskiego 
Macieja Korwina.
Henryk XI był schorowanym czło-
wiekiem i przez większość swojego 
życia żył w stanie kawalerskim. 
Dopiero pod koniec życia, pod 
naciskiem swoich doradców, po-
ślubił 8-letnią (!!!) Barbarę – córkę 
margrabiego brandenburskiego 
Albrechta. Na wypadek swojej 
śmierci zagwarantował małoletniej 
małżonce Zieloną Górę i Kożu-
chów wraz z przyległościami. 
Najprawdopodobniej otruty, zmarł 
w 1476 roku a po jego śmierci wy-
buchła wieloletnia wojna o sukcesję 
Księstwa Głogowskiego, będąc 
niejako posumowaniem jego cha-
otycznych rządów.
Przez historyków, zarówno pol-
skich jak i niemieckich, oceniany 
jest bardzo surowo. Najczęściej 
zarzuca mu się nieudolną politykę 

oraz brak konsekwencji. Ponadto 
nie stronił od sytego jedzenia i picia 
a także notorycznych drzemek. 
W dziejach regionu zapisał się 
głównie tym, że był ostatnim pia-
stowskim władcą z linii książąt 
głogowskich.
Na koniec jeszcze kilka słów 
o Głogowie w czasach rządów 
obu wspomnianych wyżej książąt. 
Było to miasto znaczące, obok 
Wrocławia i Świdnicy największe 
na Śląsku. W 1464 roku Głogów 
liczył około 12 tysięcy mieszkań-
ców. Symbolem samorządowej 
władzy miasta był ratusz, gdzie 
urzędowali rajcy. Znalazły się 
tam też: sąd, kancelaria, skarbiec, 
archiwum i więzienie w wieży. 
Miasto posiadało również dwa 
zamki. Pierwszym był zamek 
wybudowany w XIII wieku koło 
przeprawy odrzańskiej, należący 
wówczas do części królewskiej 
i funkcjonujący do dziś. Drugi 
zamek – książęcy – funkcjonował 
natomiast w pobliżu Bramy Szpi-
talnej – dziś nieistniejący.
Głogów w czasach rządów obu 
Henryków, pokryty przeważnie 
zabudową drewnianą płonął kilka 
razy. I tak, np. w 1420 roku spłonął 
duży fragment miasta. Następnie 
w latach kilkanaście lat później 
spłonął kościół św. Mikołaja i część 
pobliskiej zabudowy. W 1438 roku 
spaliło się niemal całe miasto. 
W ciągu tylko kolejnych pięciu 
lat były aż trzy groźne pożary: 
w 1440 roku spłonęła zabudowa 
rynku, w 1442 roku getto, a w 1445 
roku spłonęła zabudowa miejska 
nad Odrą. 

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Tajemnicze krypty z czasów średniowiecza w Kożuchowie

Czy odkryto szczątki książąt głogowskich?

Książę głogowski Henryk IX Straszy wg 
Ireny Bierwiaczonek (zbiory Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze)

Henryk XI wg Ireny Bierwiaczonek (zbiory 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

Kościół pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie 
(Fot. DAC)

Obaj książęta witali władców 
Czech i Polski, którzy 
przybyli do Głogowa. Więcej 
o spotkaniu królewskim 
w książce Romana Hecka 
pt.„Zjazd głogowski 
w 1462 r.” wydanej przez 
Towarzystwo Ziemi 
Głogowskiej w 2012 roku
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Misternie wykonane 
wieńce dożynkowe, 
przepyszne ciasta, 
smaczna grochówka 
i wiele innych 
smakołyków oraz bogaty 
program artystyczny 
na boisku w Wilkowie 
z okazji Święta Plonów. 
Mieszkańcy Gminy Głogów 
dziękowali za plony. 

Tegoroczne Dożynki Gminy 
Głogów rozpoczęła polowa msza 

święta na boisku sportowym 
w Wilkowie. Przed ołtarzem 
wszystkie sołectwa Gminy Gło-
gów wystawiły swoje wieńce 
dożynkowe. Bardzo pomysłowe 
konstrukcje, misternie wyko-
nane z wiązanek różnych zbóż 
i kwiatów. Wieńce przygotowane 
przez sołectwa Gminy Głogów to 
cuda z kłosów i kwiatów. Po mszy 
Joanna Gniewosz, Wójt Gminy 
Głogów, Agnieszka Urbańska 
z Wilkowa i Paweł Nowak z Przed-
mościa, którzy w tym roku byli 

starostami dożynek, otrzymali od 
przedstawicieli wszystkich sołectw 
po bochnie chleba. Przyjęli go 
z wielkim szacunkiem i pokroili. 
Z koszami pełnymi częstowali 
wszystkich zebranych na boisku 
w Wilkowie. 
-Dziękujemy Panu Bogu za to, że 
mogliśmy zebrać plony – mówi 
Joanna Gniewosz, Wójt Gminy 
Głogów. – Nie wszystkim rolnikom 
było to dane. Nam pogoda sprzyja-
ła. Dziękuję wszystkim rolnikom 
ponieważ to dzięki ich ciężkiej 

pracy chleb jest na naszych stołach. 
Jestem dumna z naszych rolników. 
Gospodynie ze wszystkich sołectw 
przygotowały przepyszny poczę-
stunek. Na stołach dożynkowych 
ustawiono pojemniki z pieczywem, 
owocami, mięsem, pierogami i róż-
nego rodzaju ciastem. W wielkim 
saganie grzała się grochówka. 
Święto Plonów w Wilkowie 
zwieńczyła zabawa taneczna. Do 
tańca zachęcał zespół Weekend 
ze Śmigla. 

 �Zdjęcia: ANJA

Prezentacja wieńców, 
obrzęd przekazania 
chleba, koncert 
zespołów ludowych 
i uczniów gminnych 
placówek oświatowych. 
Dożynki w Gminie 
Żukowice zakończy 
zabawa taneczna. 

Święto Plonów w Gminie Żuko-
wice rozpoczęło się polową mszą 
świętą. Po niej przedstawiciele 
wszystkich sołectw przeszli 
w korowodzie z wieńcami. Prze-
kazali także chleb Krzysztofowi 
Wołoszynowi, Wójtowi Gminy 
Żukowice. Chlew wypieczony 
z tegorocznych zbiorów smakował 
wszystkim uczestnikom Dożynek. 
Jego krojeniem i częstowaniem 
zebranych na Świecie Plonów zajęli 
się Beata Stachak, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Żukowice oraz 
Krzysztof Wołoszyn. Po ceremonii 
przekazania i dzielenia się chle-
bem ogłoszony został konkurs na 
„Wieniec Dożynkowy”. W Komisji 
zasiedli: Rafael Rokaszewicz Pre-
zydent Miasta Głogowa, Łukasz 
Horbatowski Wójt Gminy Kotla, 
dyrektorki szkół podstawowych 
w Nielubi i Brzegu Głogowskim. 
Komisji przewodniczył pod-
inspektor Mariusz Bużdygan 
Komendant Powiatowej Policji 

w Głogowie. Komisja miała nie 
lada problem z wyborem trzech 
wieńców, ponieważ wszystkie były 
niepowtarzalne, cuda stworzone 
z kłosów różnych zbóż i kwia-
tów. Ostatecznie I miejsce zajęło 
Sołectwo Słone, 2-gie miejsce 
Kamiona a trzecie Czerna. Każde 
z tych sołectw otrzymało nagrodę 
pieniężną. 
Po części oficjalnej przy suto za-
stawionych stołach zasiedli goście 
i gospodarze -mieszkańcy Gminy 
Żukowice. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się kiełbaski z grilla i zupa 
gulaszowa. Gospodynie ze wszyst-
kich sołectw przygotowały także 
przepyszne ciasta.
Podczas ucztowania, na scenie 
zaprezentowały się lokalne zespoły 
ludowe i młodzież z gminnych pla-
cówek oświatowych. Repertuar był 
ciekawy. Każdy występ zespołów 
widzowie nagradzali gorącymi 
brawami. 
Organizatorzy zapewnili także 
wiele atrakcji dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. Dzieci ba-
wiły się na pobliskim placu zabaw 
i skakały na dmuchańcach. 
Rolnicze święto zakończy zaba-
wa taneczna. Wielu uczestników 
Dożynek czekało na nią z niecier-
pliwością. Już podczas występów 
zespołów folklorystycznych 
niektórym nogi rwały się do tańca.

Droga dojazdowa do 
gruntów w miejscowości 
Słone oddana do 
użytkowania. Koszt 
zadania ponad 250 tys. 
zł. Gmina pozyskała 
środki zewnętrzne. 

Zakończone zostały prace bu-
dowlane na zadaniu pn. „Remont 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w m. Słone.”. W ramach 
tej inwestycji na odcinku 250 mb 
wykonano nową nawierzchnię bi-
tumiczną wraz ze wzmocnieniem 
krawędzi jezdni. Ponadto w pasie 
drogi gminnej wykonano chodnik 
z kostki betonowej na odcinku 

ponad 300 mb.
- Koszt wykonania zadania to 
kwota ponad 250 tys. zł – mówi 
Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy 
Żukowice. - Na to zadanie gmina 
pozyskała dofinansowanie ze 
środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego na rok 2017 w for-
mie dotacji celowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego na 
finansowanie ochrony, rekulty-
wacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych w kwocie 25.600 zł.
Jak zapewniają samorządowcy 
remont drogi poprawił znacząco 
bezpieczeństwo, a także funkcjo-
nalność tej drogi.

 �Fot: UG Żukowice

Około 30 tys. pszczół 
zadomowiło się na dachu 
Urzędu Wojewódzkiego. 
Zebrano kilkadziesiąt 
słoików miodu. 

Na dachu Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu zainstalowane zostały 
trzy ule, w których znajdują się 3 
pszczele rodziny, ok. 30 tys. pszczół. 
Pszczoły nie stanowią zagrożenia dla 
pracowników, ani dla klientów urzędu 
ponieważ ule zostały zasiedlone przez 
odpowiedni gatunek owadów:Apis 
mellifera – pszczoła miodna, rasa 
łagodna. 
Wojewoda Paweł Hreniak bardzo 
cieszy się z aktywność pszczół w tak 
dużym mieście jak Wrocław.
- Nie ma jeszcze decyzji czy uli na 
dachu przybędzie, ale już wiem, że za-
instalowaniem pasiek zainteresowani 

są przedstawiciele innych instytucji 
administracji państwowej – mówi 
Wojewoda Paweł Hreniak.
Z dachu urzędu udało się pozyskać 
miód lipowy wysokiej jakości zebrany 
przez pszczoły w okolicach Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego i Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu. 
Opiekun pszczół Mirosław Majcherek 
podkreśla, że pierwsze zbiory miodu 
to dopiero początek.
- Liczymy na dużo więcej, zwłasz-
cza, że pszczoły ewidentnie polubiły 
swój nowy dom – mówi Mirosław 
Majcherek. 
Ule coraz częściej pojawiają się 
w dużych miastach. Ma to związek 
z niepokojącymi doniesieniami na-
ukowców o postępującej destrukcji 
populacji pszczół. Małe pasieki funk-
cjonują m.in. na budynkach Sejmu czy 
Ministerstwa Rolnictwa.

Mieszkańcy Gminy Głogów dziękowali za plony

Plon niesiemy plon...

Sołectwo Słone wykonało najpiękniejszy wieniec

Święto Plonów w Szczepowie
Gmina pozyskała dotację na remont

Droga do gruntów rolnych

Pszczoły zadomowiły się na budynku UW

„Wykręcili” kilkadziesiąt słoików miodu 
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Tauron rozpoczął prace 
modernizacyjne na 
osiedlu Kopernik. Za 
nowe oświetlenie Gmina 
Miejska Głogów zapłaci 
niespełna milion. Do 
końca listopada na osiedlu 
zaświecą nowe lampy. 

Rozpoczęły się prace reali-
zowane wspólnie z TAURON 
Dystrybucja S.A. polegające na 
modernizacji instalacji oświe-
tlenia przy trzech ulicach na 
osiedlu Kopernik: ul. Keplera, 
Galileusza oraz Gwiaździstej. 
W ramach tego zadania zostanie 
wykonana: wymiana opraw so-
dowych na oprawy ledowe wraz 
z ich dogęszczeniem, wymian 
słupów betonowych na nowe 
słupy metalowe, budowa nowej 
linii kablowej, montaż inteli-
gentnego systemu sterowania 
oświetleniem w wersji bez-
przewodowej opartej na GSM. 
Wykonawcą prac jest TAURON. 
Przewidywany czas zakończe-
nia prac modernizacyjnych 30 
listopada. Koszt modernizacji po 
stronie Gminy Miejskiej Głogów 
to 982.277,43 zł.
-Modernizacja oświetlenia to 
dobra inwestycja – mówi Ze-
nobiusz Miziak.- Nowe lampy 
poprawią estetykę na osiedlu. 
Nowe oświetlenie wpłynie na 
oszczędność energii i środowi-
ska. Są długowieczne, wiec nie 
trzeba będzie często wyrzucać. 
Nie zawierają także substancji 
szkodliwych dla środowiska ani 
rtęci. 
Modernizacja oświetlenia na os. 
Kopernik to część dużej umowy 
zawartej z firmą Tauron na lata 
2016 – 2021. W ubiegłym roku 
wymieniono 79 szt. słupów 
oświetleniowych na słupy 
z podwójnym wysięgnikiem, 
który ma na celu doświetlenie 
ciągu pieszo - rowerowego 
przy ul. Jedności Robotniczej, 
Słowiańskiej, Wita Stwosza oraz 
Kazimierza Sprawiedliwego. 
Wartość zrealizowanego zadania 
to ponad 735 tys. zł.
Całkowity koszt realizacji umo-
wy z Tauronem, która obejmuje 
także konserwację oświetlenia 
wyniesie ponad 6 milionów 
złotych. 

Ledowo na 
Kopernika 

Inteligentny system 
sterowania przy trzech 
ulicach

Na drugim piętrze SOR 
trwają prace remontowe. 
Powstaje Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej.

Jeszcze kilka miesięcy temu w surowych 
pomieszczeniach na II piętrze budynku SOR 
podpisywana była umowa o wsparcie finan-
sowe dla głogowskiego szpitala. Obecnie 
trwają tam intensywne prace remontowe. 
Powstaje Szpitalny Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej. Fachowcy wylali już 
posadzki, otynkowali ściany Prace potrwają 
do końca listopada.
-Prace są na takim etapie, że termin za-

kończenia remontu nie jest zagrożony. Po 
zakończeniu prac budowlanych rozpocznie 
się proces dostawy sprzętu–mówi Wojciech 
Borecki, Wicestarosta Powiatu Głogow-
skiego.
Urząd Miasta między innymi na urządzenie 
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej na 
II piętrze SOR przekaże 7,2 mln zł. Stoso-
wana umowa podpisana została pomiędzy 
Rafaelem Rokaszewiczem Prezydentem 
Miasta Głogowa, Jarosławem Dudko-
wiakiem Starostą Powiatu Głogowskiego 
i Edwardem Schmidtem Prezesem Zarządu 
Głogowskiego Szpitala Powiatowego.

 �Zdjęcie: ANJA

Powstaje OIOM

1 września 78. rocznica wybuchu wojny. Z tej okazji przed 
Pomnikiem Saperów zorganizowano uroczystości patriotyczne. 
Oddano hołd poległym i weteranom. 
Minęło 78 lat od wybuchu II Wojny Światowej. 1 września 1939 roku 
hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę rozpoczynając największy 
w historii konflikt zbrojny i tragedię ludzkości. Upamiętniając to 
wydarzenie głogowianie spotkali się przed Pomnikiem Sapera, aby 
w podniosłej atmosferze, w obecności licznych pocztów sztanda-
rowych, w asyście żołnierzy złożyć kwiaty i wieńce. Oddali hołd 
poległym w czasie wojny i jej weteranom. Przed ponikiem spotkali się 
żołnierze, policja, przedstawiciele służby więziennej, strażacy, władze 
miasta i powiatu, harcerze, przedstawiciele związków zawodowych 
i kombatanckich oraz mieszkańcy miasta. 
-Bardzo ważne jest kultywowanie pamięci o tych tragicznych 
wydarzeniach sprzed 78 lat – mówi Teresa Ząbek, mieszkanka z al. 
Wolności. – Cieszy mnie to, że mimo niesprzyjających warunków, 
w strugach deszczu spotkaliśmy się tu dzisiaj. Przyszli nawet harcerze, 
chociaż dzieci mają jeszcze wakacje.

 �Zdjęcie: ANJA

Osoby z niesprawnością ru-
chową bez problemu dotrą 
na każde piętro budynku 
Starostwa Powiatowego 
w Głogowie. Winda zewnę-
trza już funkcjonuje. 
Zarząd Starostwa Powiatowego 
w Głogowie w trosce o osoby nie-
sprawne ruchowo zainwestował 
środki w budowę windy. Trwa-
jąca kilka miesięcy inwestycja 
została już zakończona. Zarząd 
Powiatu dokonał już oficjalnego 
oddania do użytkowania. 
- Oddajemy do użytkowania 
windę zewnętrzną panoramiczną 
– mówi Jarosław Dudkowiak, 
Starosta Powiatu Głogowskiego. 
– Wiele lat mieszkańcy i petenci 
urzędu oczekiwali na tą chwilę. 

Urząd jest już dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych czy 
mających trudności w poruszaniu 
się. Teraz będzie można dostać się 
na każde piętro, do wszystkich 
naszych wydziałów – dodaje 
Jarosław Dudkowiak. 
Mieszkańcy miasta, petenci Sta-
rostwa Powiatowego w Głogowie 
z zadowoleniem przyjęli informa-
cję o uruchomieniu windy. 
- Nareszcie. Mam już swoje lata 
i ciężko mi śmigać po schodach 
nawet na pierwsze piętro – mówi 
Zuzanna, petentka wydziału 
komunikacji. – Już wjechałam 
na piętro. Winda jedzie cicho, 
przestronna i jasna. Dobrze, że 
jest przeszkolona. To kolejny atut. 
Widać okolicę.

Winda w starostwie już działa

Powiat likwiduje bariery

Historia, której nie 
można zapomnieć

Uczcili rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 

Intensywne prace w szpitalu

Umowa na remont Szkoły 
Podstawowej w Serbach 
jest już podpisana. 
Prace zakończą się 
w 2018 roku. 

Na parterze budynku powstanie 
przedszkole, na piętrze będzie 
szkoła podstawowa. Gmina na 
przebudowę placówki oświatowej 
otrzymała wsparcie finansowe 
z Urzędu Marszałkowskiego, 
natomiast za remont przedszkola 
zapłaci z własnego budżetu. Na 
piętrze budynku pod potrzeby 
uczniów podstawówki powstaną 
cztery sale edukacyjne, szatnia 
i toaleta. Klasy wyposażone 
zostaną w sprzęt wysokiej ja-
kości np. w sali informatycznej 

będzie 48 nowych stanowisk 
komputerowych. Powstanie także 
sala matematyczno przyrodnicza. 
Placówka przystosowana zostanie 
pod potrzeby osób z niespraw-
nością ruchową. Zamontowana 
zostanie winda, którą uczniowie 
dotrą na piętro. W przyszłym 
roku, gdy prace budowlane zo-
staną ukończone szkoła zostanie 
wyposażone w sprzęt edukacyjny 
i meble. Na doposażenie szkoły 
zaplanowano ponad 250 tys. zł. 

Joanna Gniewosz, Wójt Gminy 
Głogów nie kryje zadowolenia 
z rozwoju bazy oświatowej 
w Gminie Głogów. To nie ostat-
nia inwestycja, która poprawi 
warunki edukacji w szkołach na 
terenie Gminy Wiejskiej Głogów. 
Do remontu przewidziano także 
szkołę w Wilkowie. W tej pla-
cówce planuje się naprawę insta-
lacji elektrycznej i zamontowanie 
oświetlenia na zewnątrz placówki. 
Szkoła zostanie także doposażona 
w nowy sprzęt edukacyjny. Na ten 
cel zarezerwowano ponad 200 
tys. zł. Urząd Marszałkowski na 
remont SP przekaże ponad 3 mln 
zł. Inwestycja wyceniona została 
na ponad 6.700 tys. zł.

 �Zdjęcie: UG Głogów 

Gmina Żukowice podpisała 
umowę z wykonawcą na ro-
boty budowlane w Nielubi. 
Koszt zadania około 6o tys. 
zł. Zakończenie prac we 
wrześniu.
Na zadanie pn. „Remont dro-
gi i budowa chodnika w m. 
Nielubia” – etap 4 Gmina 

Żukowice podpisała umowę 
z wykonawcą. W ramach za-
dania planuje się wybudować 
chodnik o długości 138 m 
w ciągu drogi gminnej. Chodnik 
zostanie wykonany z szarej 
kostki betonowej. Natomiast 
z kostki czerwonej będzie na 
długości istniejących zjazdów 

na posesje, poza tym w tych 
miejscach zostanie obniżony.
- Koszt wykonania zadania to 
blisko 60 tys. zł. Zakończenie 
prac drogowych planowane 
jest w drugiej połowie wrze-
śnia – mówi Krzysztof Woło-
szyn, Wójt Gminy Żukowice. 

 �Zdjęcie: UG Żukowice

Podpisano umowę na remont szkoły

Gmina rozpoczyna dużą inwestycję 

W Nielubi będzie nowa droga

Wykonawca rozpoczyna prace
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horoskop
Baran 21.03-20.04
W najbliższym tygodniu praca 
nie będzie sprawiała Ci kłopo-
tów. Będziesz rzucał pomysła-
mi które spodobają się Twoim 
współpracownikom. Dodatkowe 
obowiązki które dostaniesz pod 
nieobecność kolegi / koleżanki 
wypełnisz wzorowo. Dzięki temu 
możesz się spotkać z pochwałą 
szefa a może nawet premią. 

Byk 21.04-21.05
Dobry czas dal spraw finanso-
wych. Jednak nie wydawaj ich 
bezmyślnie na zakup np. kolej-
nych butów czy bluzki. Lepiej 
wydać je na spotkania ze znajo-
mymi. W pracy będziesz tryskał 
energią i pewnością siebie. Twoja 
pracowitość i umiejętności orga-
nizacyjne pomogą Ci rozwiązać 
kilka problemów.

Bliźnięta 22.05-20.06
Swoim pozytywnym podejściem 
do świata i do ludzi zarazisz wielu 
znajomych. Będą chcieli słuchać 
Twoich rad jak zrealizować nawet 
te działania, których oni by się 
nie podjęli. Warto też tą energię 
wykorzystać w pracy, szef od 
dawna Cię obserwuję i szykuje 
dla Ciebie ekstra zadanie. 

 Rak 21.06-22.07
Będziesz miał wrażenie że ostatnio 
za mało pracowałeś, narobiłeś 
sobie tym samym zaległości, nie 
dopiąłeś spraw tak jak chciałeś. 
Próby prostowania tego dopro-
wadzą Cię do przemęczenia 
i niestety będziesz rezygnował 
z niektórych swoich planów. W tym 
całym zamieszaniu nie zapomnij 
o znajomych którym obiecałeś 
wspólny wypad za miasto.

Lew 23.07-22.08
Początek tygodnia należeć będzie 
do tych bardziej stresujących 
dni. Musisz przypilnować 
spraw zawodowych bo ktoś kto 
dotychczas był dla Ciebie miły 
i grzeczny pokaże pazurki. Może 
Ci zaszkodzić. Ale już pod koniec 
tygodnia upewnisz się że już nad 
wszystkim panujesz i nic ani nikt 
Ci nie zagraża.

Panna 23.08-22.09
Czujesz już zmęczenie, które 
chciałbyś odreagować w towarzy-
stwie kogoś bliskiego. Weekend 
będzie dobrym czasem na pod-
ładowanie akumulatorów ale już 
od poniedziałku zwróć uwagę 
w pracy na współpracowników. 
Ktoś spróbuję wykorzystać Twoją 
nieuwagę.

Waga 23.09-23.10
Wykorzystaj najbliższy tydzień 
by nadrobić zaległości w domu 
i w pracy. Mów otwarcie o swoich 
wątpliwościach czy problemach 
bo dzięki temu zyskasz pomoc 
i wsparcie. Może też nawiążesz 
nic porozumienia z osobą, która 
od dawna Ci imponowała. 

Skorpion 24.10-21.11
O urlopie zapomniałeś już dawno, 
ale w weekend zaskoczy cię więc 
telefon od wakacyjnej znajomej. 
W pracy będziesz miał spory pro-
blem którego sam nie rozwiążesz. 
Poproś więc o pomoc, a możesz 
wiele zyskać. W twój rozkład 
zająć wkradnie się małe zamie-
szanie spowodowane ważnymi 
spotkaniami, nowymi projektami 
i współpracownikami.

Strzelec 22.11-21.12
W pracy szef zleci Ci nowy pro-
jekt lub zadanie. Wykaż się przy 
jego realizacji a nie ominie Cię 
premia lub podwyżka. Jednak 
nie pracą tylko człowiek żyje, 
warto w weekend wybrać się 
gdzieś ze znajomymi. Będziesz 
przyciągał do siebie jak magnes, 
i może w końcu trafisz na osobę 
która zagości na dłużej w Twoim 
sercu.

Koziorożec 22.12-19.01
Energia będzie cię rozpierać! 
Trudno ci będzie spokojnie usie-
dzieć w jednym miejscu, bo tyle 
ciekawych wydarzeń. W pracy 
wpadniesz na pomysł, który 
zrewolucjonizuje ważny projekt. 
Twoje umiejętności przywódcze 
i zdolności językowe mogą się 
teraz bardzo przydać.

Wodnik 20.01-18.02
Chandra – a co to jest? Już daw-
no ją pokonałeś teraz będziesz 
energiczny i towarzyski. Już teraz 
możesz zacząć planować jesienne 
wyjazdy. Sporo towarzyskich 
zaproszeń i atrakcji sprawią, 
że trudno ci będzie skupić się 
na zawodowych obowiązkach. 
Trzymaj się z dala od surowego 
szefa, a najlepiej wybierz się na 
ciekawe szkolenie. 

Ryby 19.02-20.03
Słuchaj swojej intuicji. Wiele 
osób będzie się chciało czegoś 
od ciebie lub o tobie dowiedzieć, 
aby tylko zrealizować swoje pla-
ny. Nie ufaj każdemu, kto miło 
się uśmiecha. Zwracaj uwagę 
przede wszystkim na rozliczenia 
finansowe, bo tam może wkraść 
się błąd czy przeoczenie.
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krzyżówka

Nad nowobudowaną droga 
S3 powstają ekologiczne 
przejścia dla zwierząt. 
Są to masywne budowle. 
Jedna z nich powstaje 
za węzłem Gaworzyce. 

Bardzo okazała konstrukcja, 
masywne podpory, kilkadziesiąt 
metrów długości i kilkanaście 
szerokości. Tak wygląda kładka 
dla zwierząt w okolicach węzła 
Gaworzyce na nowobudowanej S3.
- Ekologiczne przejścia dla 
zwierząt budowane są nad tra-
sami szybkiego ruchu – mówi 
Dariusz Zajączkowski, kierownik 

głogowskiego rejonu DDKiA.- 
Chronią życie nie tylko zwierząt 
ale i podróżujących. Zwierzęta 
nie wtargną na drogę, bo przejścia 
eliminują to niebezpieczeństwo. 
Przejście ekologiczne, kładka 
dla zwierząt zostanie przykryta 
ziemią i obsadzona. Z każdej 
strony mostu planuje się ułożyć 
wielkie kamienie, które wykopano 
podczas prac drogowych. Wejście 
i zejście z mostu będzie tak zago-
spodarowane, aby zwierzęta nie 
zauważyły, iż wychodzą z lasu. 
Aby miały wrażenie, że nadal są 
w swoim naturalnym środowisku. 
Przejścia zostaną wkomponowane 

w obszary leśne z odpowiednim 
naprowadzeniem. Zwierzęta 
z natury boją się zamkniętych, 
ciasnych przestrzeni dlatego też 
szeroka i przygotowana odpo-

wiednio kładką spokojnie, bez 
poczucia zagrożenia większe 
zwierzęta będą mogły przejść na 
druga stronę S3.

 �Zdjęcie: ANJA

Zwierzęta przejdą szeroką kładką


