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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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trunek
samura-

ja

tłuste
mięso
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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

w piątek 22 września
bezpłatna komunikacja miejska

str. 3

Kara za
zatrucie
Odry

str. 10

Dzień bez
samochodu

Przedsiębiorca 
otrzymał zarzuty. Na 
poczet przyszłych kar 
i roszczeń prokuratura 
zabezpieczyła mienie 
podejrzanego: samochody 
i nieruchomości.
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Policjanci Wydziału 
Kryminalnego zatrzymali 
mężczyznę, który 
włamywał się na terenie 
Głogowa do altanek 
mieszczących się na 
ogrodach działkowych.

Łupem włamywacza padły 
głównie wartościowe przedmioty 
pozostawione wewnątrz, a także 
żywność i alkohol. 28 – latek 
usłyszał już zarzuty włamania 
i kradzieży. Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.
Policjanci zatrzymali 28 latka 

podejrzewanego o dokonywa-
nie kradzieży z włamaniem na 
terenie ogrodów działkowych. 
Mężczyzna przyznał się do za-

rzucanych mu czynów. Twierdził, 
iż podczas włamań przebywał 
w stanie upojenia alkoholowego, 
a skradzione przedmioty zabierał 

ze względu na trudną sytuację 
materialną i brak pracy. 28 latek 
włamań dokonywał w nocy, naj-
częściej poprzez wybicie szyby, 
zerwanie kłódki lub wyrwanie 
zamka. Znajdowane wartościowe 
przedmioty zabierał i sprzedawał, 
a żywność i alkohol spożywał na 
miejscu.
Mężczyzna usłyszał zarzuty do-
konania kradzieży z włamaniem. 
Grozi mu za to kara pozbawienia 
wolności od roku nawet do 10 lat.

 � p.o. oficera prasowego 
KPP w Głogowie 

asp. Łukasz Szuwikowski

Przedsiębiorca 
otrzymał zarzuty. Na 
poczet przyszłych kar 
i roszczeń prokuratura 
zabezpieczyła mienie 
podejrzanego: samochody 
i nieruchomości.

Mężczyzna, przedsiębiorca, który 
kilka miesięcy temu zanieczyścił 
Odrę chemikaliami otrzymał 
zarzuty. Śledztwo prowadzi Pro-
kuratura Okręgowa w Legnicy. 
Na podstawie przeprowadzonego 
postępowania przedstawiono już 
mężczyźnie zarzuty popełnienia 
dwóch przestępstw przeciwko 
środowisku polegających na: 
składowaniu, wbrew obowiązu-
jącym przepisom, w 2017 roku 
w Głogowie na działce położonej 
przy ul. Południowej 8 odpadów 
i substancji ropopochodnych w taki 
sposób, że mogło to spowodować 
istotne obniżenie jakości wody i po-
wierzchni ziemi oraz zniszczenie 
w świecie roślinnym i zwierzęcym 
w znacznych rozmiarach tj. czynu 
z art. 183 par.1 k.k. oraz spowodo-
waniu w 2017 roku w Głogowie za-
nieczyszczenia wody w takiej ilości 
i postaci, że mogło to spowodować 
istotne obniżenie jakości wody i po-
wierzchni ziemi oraz zniszczenie 
w świecie roślinnym i zwierzęcym 
w znacznych rozmiarach przez 
doprowadzenie do przeniknięcia 

do kanalizacji burzowej substancji 
składowanych przy ul. Południowej 
8 tj. czynu z art. 182 par.1 k.k. w zw. 
z art.12 k.k.
-Prokurator zastosował wobec po-
dejrzanego środki zapobiegawcze 
w postaci: poręczenia majątkowego 
w kwocie 100.000 złotych, zakazu 
opuszczania kraju połączonego 
z zatrzymaniem paszportu oraz 
dozoru Policji połączonego z za-
kazem prowadzenia czynności 
związanych z gospodarowaniem 
odpadami- mówi Lidia Tkaczy-
szyn, rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy.
Na postanowienie prokuratora 
obrońca złożył zażalenie. Po roz-
poznaniu zażalenia obrońcy Sąd 
Rejonowy w Głogowie utrzymał 
w mocy postanowienie prokura-
tora. Na poczet przyszłych kar 
i roszczeń o naprawienie szkody 
prokurator dokonał zabezpieczenia 
mienia podejrzanego w postaci 
nieruchomości i samochodów. 
Śledztwo nadal trwa.
-Obecnie w śledztwie oczekuje 
się na końcową opinię biegłego 
z zakresu ochrony środowiska 
.Przeprowadza się również inne 
czynności w sprawie mające na 
celu wszechstronne wyjaśnienie 
okoliczności czynów objętych 
tym śledztwem – mówi Lidia 
Tkaczyszyn, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Od początku 
września głogowscy 
policjanci prowadzą 
akcję „Bezpieczna 
droga do szkoły”. 
To kontynuowanie 
programu „Kręci mnie 
bezpieczeństwo przez 
cały rok szkolny”.

Uczniowie klas pierwszych, 
którzy w tym roku pierwszy raz 

przekroczyli próg szkoły, podczas 
spotkań z policjantami, otrzymują 
elementy odblaskowe.
Troska o bezpieczeństwo naj-
młodszych uczestników ruchu 
drogowego to priorytet w pracy 
policji. Już od wielu lat, głogow-
scy policjanci spotykają się na 
początku roku szkolnego z naj-
młodszymi uczniami. W pierw-
szych dniach września, policjanci 
ruchu drogowego i dzielnicowi, 

zapewniają uczniom bezpieczne 
przejście i drogę do szkoły, peł-
niąc służbę bezpośrednio w ich 
okolicach. Dzielnicowi, prowadzą 
w najmłodszych klasach prelekcje 
i rozdają pierwszakom elementy 
odblaskowe. Akcja prowadzona 
jest dzięki finansowemu wspar-
ciu Prezydenta Miasta, Starosty 
i Wójtów. Dzieci nie tylko przypo-
minają sobie zasady obowiązujące 
w ruchu drogowym, ale również 

odpowiadają na szereg pytań, 
dotyczących bezpieczeństwa 
na drodze w szkole i podczas 
zabaw. Prelekcje i spotkania pro-
wadzone są przez policjantów we 
wszystkich placówkach szkolnych 
powiatu głogowskiego i cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem 
pierwszoklasistów. 

 � p.o. oficera prasowego 
KPP w Głogowie 

asp. Łukasz Szuwikowski

Samochody i nieruchomości
zabezpieczyła policja Kara za

zanieczyszczenie
Odry

Bezpieczna droga do szkoły
Akcja prowadzona jest dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Miasta, Starosty i Wójtów

Działkowy włamywacz zatrzymany
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22 września obchodzić 
będziemy Europejski 
Dzień bez Samochodu. 
Komunikacja Miejska 
zachęca do korzystania 
z bezpłatnych 
przejazdów autobusem. 

Dzień bez Samochodu to dobra oka-
zja, aby przesiąść się na rower albo 
wyjść wcześniej z domu i dotrzeć do 
celu piechotką. Głogowianie, którzy 
jednak nie chcą zrezygnować z czte-
rech kółek mogą skorzysta z bardzo 
atrakcyjnej propozycji Komunikacji 
Miejskiej. Głogowska spółka za-
chęca do korzystania z bezpłatnych 
przejazdów miejskimi autobusami. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w Głogowie, w piątek 22 września 
z przejazdów na wszystkich liniach 
będzie można skorzystać bezpłatnie 
bez obowiązku posiadania jakiego-
kolwiek dokumentu.
-Nie wiedziałam, że w tym dniu 

mamy takie przywileje – mówi 
Henryka Kubś. – Chętnie z tego 
skorzystam. Jeżdżę na osiedle 
Piastów Śląskich pilnować wnu-
częta. Chociaż w tym jednym dniu 
pojadę za darmo.
-Auto jest dobrym środkiem loko-

mocji. Nie wiem czy skuszę się na 
propozycję komunikacji. Nigdy 
z tego nie korzystałem – mówi 
Sebastian, 34-letni urzędnik. 
Komunikacja Miejska zachęca 
również stałych pasażerów do 
wyrobienia Głogowskiej Karty 

Miejskiej. Pozwoli ona zaoszczę-
dzić nawet do 60% kosztu biletu 
zakupionego u kierowcy. Szcze-
gółowe informacje udzielane są 
Biurze Obsługi Pasażera w holu 
Dworca PKP lub pod numerem 
tel. 76 724 63 30.

Za powodzeniem 
przeprowadzono próby 
obciążeniowe mostu 
drogowego. Ustawiono 
osiem samochodów 
ciężarowych 5-osiowych. 

Na budowie drogi ekspresowej S5 
na zad. I tj. na odcinku do wioski 
Krościna, odbyły się próby ob-
ciążeniowe mostu. W tym celu na 
moście ustawiono osiem samocho-
dów ciężarowych 5-osiowych. Bu-
dowlańcy sprawdzali konstrukcję 
obiektu przed oddaniem do użytku.
-Most MS-6 przekracza rzeki 
Barycz i Młynówkę oraz linię 
kolejową E59 relacji Wrocław 
- Poznań. Aby nie ingerować 
w cenną ekologicznie Dolinę i nie 
budować potężnych rusztowań, 
wykonawca zrealizował obiekt 
za pomocą metody nasuwania 
podłużnego- wyjaśnia Magdalena 
Szumiata z GDDKiA. - Obiekt to 

dwie niezależne równoległe kon-
strukcje o długości 750 metrów. 
Każda jezdnia ma po trzy pasy 
ruchu i pas awaryjny.
Droga ekspresowa S5 na terenie 
województwa dolnośląskiego 
liczy prawie 50 km. Podzielona 
jest na 3 odcinki inwestycyjne. 
Obecnie prace postępują zgodnie 
z założonym harmonogramem 
i zaawansowanie szacuje się na 
ok. 80% - 90%. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej. 

Tematem wiodącym 
ostatniego posiedzenia 
Komisji Ekologii, Zdrowia, 
Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej były 
badania dotyczące 
zawartości arsenu 
w organizmie. Informacja 
przedstawiona przez 
Piotra Poznańskiego, 
Zastępcę Prezydenta 
Miasta Głogowa dotycząca 
wyboru metody badań 
wzbudziła wątpliwości.

-Tematem arsenu zajmujemy się 
od dawna – powiedział Norbert 
Penza, przewodniczący komi-
sji.– Specjaliści zalecają badania 
arsenu w tkankach twardych czyli 
włosach lub paznokciach. Pomiar 
stężenia arsenu w moczu budzi 
nasze wątpliwości. Czy takie 
badania będą wiarygodne? 
Piotr Poznański zapewnia, że 
wybór markera do ustalenia 
stężenia arsenu w organizmie 
został prawidłowo wybrany. Jest 
powszechnie akceptowany jako 

najbardziej wiarygodny wskaźnik. 
Ustalony został po konsultacjach 
i na podstawie opinii specjalistów. 
-Czy jest już wytypowana grupa 

do badań – dowiadywał się radny 
Paweł Chruszcz.
-Kiedy poznamy więcej szczegó-
łów dotyczących badań – pytała 

radna Janina Marcinów.
Zastępca prezydenta udzielając od-
powiedzi poinformował radnych, 
iż po 18 września mieszkańcom 

miasta przedstawiony zostanie 
harmonogram badań. Dowiedzą 
się, gdzie i jak można się zare-
jestrować oraz gdzie i jak oddać 
materiał do badań.
Radni podczas dyskusji wykazali 
wiele troski o zdrowie mieszkań-
ców miasta.-Wskazywali także 
różne rozwiązania, które w kon-
sekwencji powinny chronić nasz 
organizm przed przyswajaniem 
różnych szkodliwych związków 
i pierwiastków. Proponowali 
także na szeroką skalę działania 
profilaktyczne.
-Jak na razie nie mamy żadnej 
profilaktyki – powiedział Jarosław 
Klus z ProNatury. – Nie możemy 
się dowiedzieć ile metali ciężkich 
dostaje się do organizmu z po-
wietrza, ile z jedzenia, a może są 
inne źródła? 
Radny Ryszard Gola-Sienkiewicz 
zaproponował, aby kompleksowo 
podejść do tematu i między innymi 
nawiązać współpracę z ościennymi 
gminami jak również wykorzystać 
maksymalnie możliwości pozy-
skania środków na profilaktykę.

–To co my dotykamy to jest wierz-
chołek góry lodowej-mówił Ry-
szard Gola-Sienkiewicz.– Znamy 
wyniki badań prowadzonych przez 
WIOŚ i KGHM. Biegły stwierdził, 
iż są w nich rozbieżności. Należy 
wyjaśnić, dlaczego? Musimy 
zrobić wszystko, aby poznać stan 
faktyczny i wprowadzić odpowied-
nią profilaktykę. 
Badanie gleby i badanie powie-
trza wg radnych powinny być 
robione cyklicznie, aby wiedza 
na temat zanieczyszczeń zna-
na była na bieżąco wszystkim 
mieszkańcom. Władze miasta, 
powiatu i województwa powinny 
współdziałać w dążeniu do zmi-
nimalizowania skutków skażeń. 
Mieszkańcy powiatu i miasta 
powinni mieć dostęp do działań 
profilaktycznych. Zastanawiają 
się także, czy dobrym rozwią-
zaniem dla poprawy zdrowia 
mieszkańców byłaby zmiana 
profilu rolnictwa, zastąpienie 
upraw do celów spożywczych 
uprawami przemysłowymi.

 �Zdjęcie: ANJA

Osiem tirów
na nowym moście 

Próby obciążeniowe na dolnośląskim odcinku S5Oszczędniejsze przejazdy z kartą miejską

Dzień bez samochodu 

Coraz bliżej badań na zawartość arsenu

Wybór markera budzi wątpliwości
Dwieście osób zostanie przebadanych na zawartość arsenu w organizmie. 
Gmina Miejska po 18 września przedstawi harmonogram badań. 
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r e k l a m a

Mieszkańcy Gminy 
Jerzmanowa skarżą się 
na uciążliwe zapachy. 
Rolnik wywoził gnojowicę 
na swoje grunty. Gmina 
zawiadomiła policję 
o naruszeniu przepisów. 

Nieprzyjemny zapach w Gmi-
nie Jerzmanowa oraz pierwsze 
telefony do urzędu od miesz-
kańców z prośbą o interwencję 
w sprawie uciążliwych zapachów 
pojawiły się na początku sierpnia. 
Mieszkańcy ustalili, że duże 
ilości nawozu naturalnego są 
składowane na jednej z działek 
zlokalizowanych w okolicach 
Maniowa i Jerzmanowej. Za-
sugerowali urzędnikom, iż to 
właśnie z tego rejonu dociera do 
ich domów nieprzyjemny zapach. 

Pracownicy przeprowadzili wi-
zję lokalną, która potwierdziła 
informacje dostarczone przez 
mieszkańców gminy. 
-Uciążliwość zapachowa trwała 
około 2 tygodnie-mówi Walde-
mar Szpilewicz, Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa.-Ustalono źródło tych 
uciążliwych zapachów. Okazało 
się, że nawóz naturalny stosuje na 
gruntach jeden z rolników. Prze-
prowadzono rozmowę telefoniczną 
z tym rolnikiem, który stwierdził, 
że stosowany przez niego sposób 
nawożenia jest zgodny z prawem 
polskim i unijnym. 
Ze względu na brak umocowań 
prawnych pracownicy Urzędu 
Gminy nie przeprowadzali kontroli 
dotyczącej sposobu nawożenia lecz 
powiadomili policję o naruszeniu 
przepisów. 

-Kwestie związane z nawożeniem 
gruntów nawozami naturalnym 
pochodzącymi z ferm hodowla-
nych reguluje ustawa o nawozach 
i nawożeniu oraz rozporządzenie 
wydane na podstawie tej usta-
wy–wyjaśnia Sekretarz Gminy 
Jerzmanowa.-Wójt jako organ 
ochrony środowiska nie posiada 
uprawnień w zakresie nawozów 
i nawożenia, a wspomniana 
ustawa wskazuje, że kto narusza 
przepisy w zakresie stosowania 
nawozów podlega Kodeksowi 
postępowania w sprawach o wy-
kroczenia. W związku z tym 
Wójt Gminy w celu sprawdzenia 
poprawności wykonywania czyn-
ności nawożenia przez rolnika, 
a nie w celu ukarania rolnika 
zawiadomił policję - dodaje se-
kretarz.

Kiermasz Książki 
Przeczytanej cieszył się 
dużym zainteresowaniem. 
Głogowianie kupili 
mnóstwo woluminów. 

Lektury szkolne, bajki dla dzieci, 
mapy, atlasy, literaturę popularno-
-naukową, romanse, kryminały, 
bestsellery w bardzo atrakcyjnych 
cenach kupili głogowianie podczas 
kolejnego kiermaszu zorganizo-
wanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Ceny książek były 
bardzo atrakcyjne , od złotówki 
do 5 zł. Każdy z odwiedzających 
kiermasz znalazł dla siebie coś 
ciekawego. Kobiety kupowały 
miedzy innymi romanse, poradniki 
a dzieci interesowały się bajkami.
-Kupiłam kilka ciekawych książek. 

Mężowi znalazłam kryminał, sobie 
romans- mówi pani Irena. – Po 
przeczytaniu przyniosę je do bi-
blioteki na kolejny kiermasz. 
-Znalazłam ciekawe bajeczki 
dla moich wnucząt. Książki są 

w dobrym stanie – mówi pani 
Kazimiera. 
Kiermasz Książki Przeczytanej 
organizowany jest 2 razy w roku: 
w maju i we wrześniu. 

 �Zdjęcie: ANJA

Na bulwarze 
nadodrzańskim, 
w pobliżu pozostałości 
franciszkańskiego 
kościoła pw. św. 
Stanisława archeolodzy 
odnaleźli średniowieczny 
piec garncarski. Zabytek 
zostanie zabezpieczony. 

Niecodziennego odkrycia doko-
nali archeolodzy z głogowskiego 
muzeum podczas prac na bulwa-
rze nadodrzańskim. W pobliży 
miejsca, gdzie kiedyś stał kościół 
franciszkański pw. Św. Stanisława 
odkopali średniowieczny piec. 
Zabytek bardzo ucieszył archeolo-
gów ze względu na swoją wartość 
historyczną. 
–To bardzo ważne odkrycie. Są to 
bowiem relikty bardzo rzadkiego 
pieca–twierdzi Zenon Hendel, 
kierownik działu archeologicz-
nego w Muzeum Archeologiczno 

– Historycznym w Głogowie. 
Badania ratunkowe na bulwarze 
nadodrzańskim prowadzone są od 
ponad dwóch miesięcy. Wcześniej 
archeolodzy odkopali pozostało-
ści po klasztorze Franciszkanów.
-Odkryliśmy szereg faz funkcjo-
nowania tego kościoła. Dla mnie 
osobiście bardzo ważny jest fakt, 
że odkryliśmy pozostałości po 
rzemieślniczej działalności mni-
chów – informuje Zenon Hendel.
Archeolodzy odnaleźli także 

pozostałości po dawnym piecu 
służącym do wytapiania szkła 
oraz klasztornego browaru. Ich 
najnowsze odkrycie to pozosta-
łości unikatowego, czternasto-
wiecznego pieca do wypalania 
ceramiki budowlanej. 
-Piec był zbudowany z cegły. 
Zwieńczony był dużą kopułą. Po 
to, by można było w nim długo 
utrzymać wysoką temperaturę 
w jego wnętrzu mniejszą kopułę 
zbudowano z cylindrycznych, 
glinianych naczyń. Sam piec był 
dość duży. Można było w nim 
ułożyć około jednego metra 
sześciennego ceramiki budow-
lanej – opowiada archeolog dr 
Aleksander Limisiewicz.
Archeolodzy wykonają bardzo 
dokładną dokumentację uni-
katowego znaleziska. Zostanie 
ono też w odpowiedni sposób 
zabezpieczone. 

 �Zdjęcie: MAH

Odkrycie archeologów nad Odrą
Piec garncarski przy dawnym klasztorze Wielkie zainteresowanie przeczytaną książką

Ciekawe pozycje za złotówkę

Walka z naturalnymi zapachami
Zapach gnojowicy unosi się nad gminą
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Podpisany zostanie list 
intencyjny dotyczący 
reaktywacji połączenia 
Głogów-Leszno. 

22 września br. o godz. 12:00 
w Sali Rajców podpisany zostanie 
list intencyjny dotyczący reak-
tywacji ruchu pasażerskiego na 
linii kolejowej nr 14 na odcinku 
Leszno - Głogów. Interesariuszami 
listu są Samorządy Województw 

Dolnośląskiego, Wielkopolskie-
go i Lubuskiego, Gmina Miejska 
Głogów, Miasto Leszno i Gmina 
Wschowa.
Wśród obecnych będą wice-
marszałkowie województw, 
samorządowcy Głogowa, Lesz-
na i Wschowy, przedstawiciele 
przewoźników kolejowych oraz 
zarządcy infrastruktury kole-
jowej.

 �Zdjęcie: ANJA

Ponad 600 tys. zł 
Gmina Kotla pozyskała 
na wzbogacenie 
oferty edukacyjnej 
w swoich placówkach. 
Zorganizowane zostaną 
między innymi zajęcia 
dydaktyczne i kółka 
zainteresowań. 
Zaplanowano także 
zakup potrzebnego 
sprzętu i doskonalenie 
nauczycieli. 

Zajęcia dydaktyczne, kółka za-
interesowań, zajęcia wyjazdowe, 
oraz specjalistyczne będą wzboga-
cać naukę w szkole podstawowej 

i gimnazjalnej w Kotli. Zaku-
pione zostaną pomoce do zajęć 
specjalistycznych, wyposażenie 
pracowni przedmiotowych i sal 
komputerowych. Dodatkowo za-
planowano również doskonalenie 
i rozwój kompetencji zawodowych 
dla nauczycieli w obu szkołach. 
Gmina Kotla pozyskała dotację 
w wysokości 615 660,62 zł w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2014.
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Kotli wraz ze Szkołą filialną 
w Chociemyśli i Gimnazjum 
Gminnego im. Zagłębia Miedzio-

wego w Kotli będą korzystać przez 
dwa lata z projektu pn. „Magia 
nauki”. Zajęcia dostosowano do 
potrzeb uczniów tak aby w przy-
szłości podnieść ich kluczowe 
kompetencje z nauk cyfrowych, 
matematyczno – przyrodniczych 
i angielskiego. Zostanie również 
utworzony Szkolny Ośrodek 
Kariery dla klas 7 i dla uczniów 
gimnazjum, szkoła będzie 
współpracować z różnymi in-
stytucjami rynku pracy i przed-
siębiorcami, dzieci będą ‘uczyć 
się” jak najlepiej zaprezentować 
się na rynku pracy. Planuje się 
też wyjazdy edukacyjne, pozasz-
kolne do Parku Nauki i Techniki 

ExploraPark w Wałbrzychu, do 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa „Salamandra” 
w Myśliborzu, do obserwatorium 
Geofizycznego Instytutu Geofi-
zyki PAN w Książu oraz do Wro-
cławia do ogrodu japońskiego, 
ogrodu zoologicznego i muzeum 
przyrodniczego. 
-Zajęcia mają się opierać na 
metodzie eksperymentalnej, 
przy pomocy nowoczesnych 
technologii, dlatego też będą 
bardzo ciekawe dla uczniów - 
mówi Łukasz Horbatowski, Wójt 
Gminy Kotla. - Zyskają także 
na atrakcyjności i na pewno nie 
będzie nudno.
Do prowadzenia zajęć zostaną 
zakupione niezbędne pomoce 
do zajęć specjalistycznych w ra-
mach indywidualizacji pracy 
z uczniem oraz wyposażenie 
pracowni przedmiotowych. 
Nowością w szkołach będzie 
wyposażenie pracowni kompu-
terowej w mobilne urządzenia 
– laptopy dla uczniów oraz dla 
nauczyciela. Szkoły wzbogacą 
się o nowoczesny dotykowy mo-
nitor multimedialny co stworzy 
możliwość pracy nad projektem 
grupie uczniów. 

 �Zdjęcie: ANJA

Ponad setka rowerzystów 
wzięła udział w imprezie 
rekreacyjno–sportowej 
po pn. „Trzymaj 
formę”. Trasa wiodła 
od szkoły w Kotli do 
Leśnej Doliny. Wysiłek 
każdego uczestnika 
został nagrodzony. 

Na rowerach po ścieżkach leśnych 
Leśnej Doliny jechały całe rodzi-
ny, dzieci 2-4 letnie oraz starsze, 
rodzice oraz dziadkowie i babcie. 
Uczestnicy imprezy rekreacyjno 
sportowej pn. „Trzymaj formę” ,na 
rowerach przemierzyli kilkadzie-
siąt kilometrów. Trasa wiodła od 
szkoły w Kotli aż do Leśnej Doliny. 
Na wszystkich, którzy dotarli na 
miejsce czekały atrakcje: stoisko 
z konkursami
Nadleśnictwa Głogów, catering 

i inne atrakcje.
Zanim jednak uczestnicy rajdu do-
tarli na miejsce mety organizatorzy 
zachęcili najmłodszych uczestni-
ków do wzięcia udziału w wyścigu. 

Na rowerach ścigali się w swoich 
grupach wiekowych:2-4-latkowie, 
5-6 latkowie, 7-8 latkowie, 9-10 
latatkowie oraz 11-13 latkowie. 
Każdy uczestnik za ukończenie 
trasy na mecie otrzymał medal 
Wójta Gminy Kotla Łukasza 
Horbatowskiego. 
Zdobywcy I-III miejsca, chłopcy 
i dziewczynki, w każdej kategorii 
zostali nagrodzeni. Fundatorami 
nagród był GOKiS Kotla, Nadle-
śnictwo Głogów i Lubinpex. 
-W trakcie trwania imprezy zostały 
wystawione i nagrodzone prace 
plastyczne dzieci z dziewięciu 
świetlic środowiskowych działają-
cych w naszej gminie, zgłoszone do 
konkursu „Jestem eko” oraz prace 
indywidualne dzieci z klas 1-3 i 4-7 
zgłoszone do konkursu „Dbamy 
o środowisko” – mówi Kamila 
Suchocka-Szperlik, Kierownik 

Referatu rozwoju Gminy i pozy-
skiwania środków zewnętrznych 
W ramach imprezy pn. „Trzymaj 
formę”odbyła się także „Wyprawa 
patrolowa’, w której wzięło udział 
30 grup. Dla uczestników zostały 
przygotowane trzy trasy o różnych 
długościach, na których czekały 
specjalne zadania związane 
z ochroną przyrody. Każda ekipa 
otrzymała upominek za udział, 
a trzy otrzymały dodatkowo 
nagrody za I-III miejsce. Kon-
kursy plastyczne „Jestem eko” 
i „Dbamy o środowisko” oraz 
konkurs „Wyprawa patrolowa” 
przygotowane zostały przez Gminę 
Kotla, która pozyskała na ten cel 
środki w ramach Programu edu-
kacji ekologicznej „Jestem eko 
2017” z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Organizatorami tego wspaniałego 
sportowego wydarzenia były: Gmi-
na Kotla, Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Kotli, Nadleśnictwo 
Głogów i firma Lubinpex.
-Kierujemy szczególne podzię-
kowania do Pawła Kuli za nie-
ocenioną pomoc w przygotowanie 
zadań i tras, ekipy rowerzystów 

z Głogowa pod egidą Tomasza 
Kumczyka, za pomoc w wyścigach 
i rajdzie.
Wszystkim nauczycielom za 
opiekę nad uczestnikami rajdu 
oraz strażakom z OSP Kotla za 
zapewnianie bezpieczeństwa 
w czasie przejazdu- mówi Kamila 
Suchocka-Szperlik.

Aktywny wypoczynek na łonie natury

Rajd po Leśnej Dolinie

Ruszy połączenie Głogów-Leszno

Pociągi pojadą
Dodatkowe środki na edukację

Magia nauki w Gminie Kotla
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Przeboje z lat 60 
rozbrzmiewać będą 
podczas kolejnej Biesiady 
Seniorów. Organizatorzy 
zapewniają wiele atrakcji. 

7 października o godz. 16 w Hali Wi-
dowiskowo Sportowej w Głogowie 
odbędzie się II Głogowska Biesiada 
Seniorów. Patronat nad tą imprezą 
objął Rafael Rokaszewicz Prezydent 
Miasta Głogowa. Organizatorzy 
zapewniają wiele atrakcji dobrą 
zabawę przy muzyce z lat 60-tych. 
Mile widziane będą także stroje 
z tamtych lat. W programie miedzy 
innymi konkursy i quizy, zabawy 
integracyjne i poczęstunek. Głów-
nym organizatorem biesiady jest 
Głogowska Rada Seniorów. Zapro-
szenia w cenie 50 zł od 18 września 
w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie 
a jutro? przy ul. Strumykowej nr 3 
oraz w Domu Dziennego Pobytu 
przy ul. Słowiańskiej. 

 �Zdjęcie: UM Głogów 

r e k l a m a

Starostwo Powiatowe 
w Głogowie przystąpiło 
do oczyszczania 
poboczy przy drogach 
powiatowych. Na ten 
cel zarezerwowano 
ponad 99 tys. zł. 

Zarząd Powiatu Głogowskiego 
podpisał umowę na wykonanie 
w pasie dróg powiatowych robót 
związanych ze ścinką zawyżo-
nych poboczy gruntowych z po-
wierzchniowym zagęszczeniem. 

Umowa podpisana została z firmą 
zamiejscową. 
-Zgodnie z umową na zrealizo-
wanie zadania firma ma 35 dni 
od dnia zawarcia umowy, czyli 
do 21 września - mówi Jeremi 
Hołownia, Członek Zarządu Po-
wiatu. – Zadaniem objęte zostały 
drogi w gminach: Głogów, Jerz-
manowa, Pęcław i Żukowice. 
W Gminie Głogów wycinką ob-
jęte zostaną trzy drogi powiatowe 
w kierunkach: Krzekotów od dro-
gi nr 12 oraz Świnino-Kwielice 

i Turów-Szczyglice. W Gminie 
Jerzmanowa uporządkowane 
zostaną pobocza wzdłuż dróg 
w kierunkach: Łagoszów Mały – 
Maniów do Jerzmanowej oraz od 
drogi krajowej nr 12 w kierunku 
Kurowice-Łagoszów Mały. 
Najwięcej poboczy uporząd-
kowanych zostanie w Gminie 
Pęcław. Ścinka obejmie drogi 
w kierunkach: Borek-Wojszyn, 
Białołeka-Droglowice, Pęcław 
–Mileszyn, Wierzchownia-Wie-

trzyce-Kotowice-Leszkowice, 
Piersna do granicy powiatu i Pę-
cław –Czernczyce, do granicy 
powiatu. W Gminie Żukowice ak-
cja prowadzona będzie na drodze 
w kierunku Nielubia-Żukowice od 
drogi nr 12.
Ścinka obejmie ok. 71.700,00 
m kw. Koszt zadania to 99.813 
zł brutto. 

 �Zdjęcie: ANJA

Fundacja Polska Miedź 
sfinansowała zakup 
sprzętu komputerowego 
i interaktywnego 
dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Brzegu 
Głogowskim. 

Pracownia komputerowa w Szkole 
Podstawowej w Brzegu Głogow-
skim w ramach projektu pn.: 
„Zakup wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne w Szkole Podstawo-
wej w Brzegu Głogowskim” zo-
stała wyposażona w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
komputerowy. Realizacja zadania 
była możliwa dzięki pozyskanej 
dotacji z Fundacji KGHM Polska 
Miedź.
-W ramach projektu został zaku-
piony nowoczesny sprzęt kom-
puterowy i interaktywny, który 
w znacznym stopniu przyczyni się 
do wzrostu efektywności w pro-
cesie nauczania uczniów – mówi 
Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy 
Żukowice.
Na potrzeby uczniów podsta-
wówki zakupiono 11 zestawów 
komputerowych – komputerów 
klasy PC wraz z monitorami oraz 
niezbędnym oprogramowaniem 
edukacyjnym; 2 projektory 

multimedialne do prowadzenia 
prezentacji; 2 tablice interaktyw-
nych wraz z oprogramowaniem, 
stojakami mobilnymi i uchwy-
tami do projektora, 11 ławek 
i krzeseł szkolnych. Ponadto dla 
nauczyciela prowadzącego zajęcia 
został zakupiony komputer prze-
nośny wraz z oprogramowaniem.
-Mamy nadzieję, że nowo za-
kupiony sprzęt przyczyni się do 

jeszcze większej efektywności 
uczenia się i nauczania, a Szkoła 
Podstawowa w Brzegu Gło-
gowskim stanie się miejscem, 
które zapewni klimat sprzyjający 
rozwojowi najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy- mówi 
Krzysztof Wołoszyn.
Fundacja Polska Miedź w całości 
pokryła wartość projektu, która 
stanowiła kwotę około 50 tys. zł.

Głogowska Biesiada Seniorów
Rytmy lat 60-tych i stroje z tamtych lat Czyszczenie dróg powiatowych

Bezpieczna wycinka

Nowe komputery trafiły do podstawówki

KGHM wspiera oświatę
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Torby używane tylko raz, 
następnie wyrzucane gdzie 
popadnie, bo w Afryce nie 

ma koszy na śmieci, wyrzuca się 
je po prostu za siebie lub pod nogi. 
Opakowania niezwykle praktycz-
ne, ale rozkładają się nawet 1000 
lat! Zdaniem naukowców plastik 
zalegający w oceanach może 
do 2050 roku przeważyć masę 
żyjących w nich ryb. Pływająca 
folia, przypominająca morskie 
organizmy zjadana jest przez ptaki, 
żółwie, delfiny i wieloryby, a to 
doprowadza do ich śmierci.
Kenia, kraj jak wiele innych 
w Afryce. Ludzie żyją tu na 
stertach śmieci, głównie folio-
wych. Mały przydrożny stragan 
funkcjonuje tak długo, dopóki 
znajdująca się obok góra śmieci 
nie urośnie do jego rozmiarów. 
Wtedy budkę przenosi się metr 
dalej, a obok powoli rośnie kolejne 
wysypisko. Problem jednorazo-
wych toreb dotyczy prawie całej 
Afryki, w ponad 40 państwach 
obowiązuje prawo zabraniające 
ich używania. Niedawno również 
Kenia wprowadziła rygorystyczne 
przepisy zakazujące produkcji, 
sprzedaży i użytkowania jedno-
razówek. Karą mogą być nawet 
4 lata więzienia lub grzywna do 

40 tysięcy dolarów. Policja może 
ukarać każdego napotkanego 
człowieka, który ma przy sobie 
jednorazówkę.
Kenijczycy zużywają miesięcznie 
ok. 24 miliony foliowych worków, 
które lądują pośród piętrzących się 
wszędzie odpadów. Krowy wędrują 
po ulicach w poszukiwaniu poży-
wienia, zjadają śmieci, często w ich 
żołądkach znajduje się nawet 20 
reklamówek. Eksperci alarmują, że 
trafiając do morza, gleby czy kro-
wich żołądków, szkodliwe związki 
ostatecznie są konsumowane przez 
ludzi. Wytworzone toksyny mogą 
zatruć mięso i być śmiertelnym 
zagrożeniem dla konsumentów. 

Po wprowadzeniu nowego prawa 
z kenijskich supermarketów znik-
nęły jednorazówki, a klienci pakują 
towar wprost do plecaków. Mięso 
zawijane jest w gazety lub bez-
pośrednio przenoszone w gołych 
rękach. Głośno mówi się o tym, 
że z powodu zakazu najbardziej 
ucierpią najubożsi ze slumsów, 
gdyż dla nich takie reklamówki 
stanowią mobilną toaletę. Tam 
nie ma sanitariatów, załatwia się 
potrzebę do jednorazówki i wynosi 
poza chatę. 
Będąc w Kenii zajrzeliśmy na 
ogromne wysypisko śmieci w okoli-
cach Mombasy. Mieszkają tam ludzie 
w szałasach skleconych z kartonów, 

blachy i folii. Zapach był odrażający. 
Oczywiście zaraz zbiegły się dzieci, 
po nich nadeszły ciekawskie kobiety. 
Wszyscy wyciągali ręce i prosili 
o cokolwiek. Początkowo nie 
pozwalali robić zdjęć, ale później 
zgodzili się na kilka fotek z daleka. 
Los tych ludzi jest przerażający. 
Nie mają dosłownie nic. Ciężko 
pracują grzebiąc w stosach śmieci, 
by znaleźć coś, co można sprzedać. 
Dzieci demontują sprzęt, wycinają 
kable, które następnie wypalają 
by odzyskać miedź i inne cenne 
rzeczy. Spędzają całe dnie w pa-
lącym słońcu przy toksycznych 
ogniskach. Oczywiście nie chodzą 
do szkoły. Często są to sieroty lub 

dzieci porzucone przez rodziców. 
Pracują w grupach, bo tak jest 
łatwiej się utrzymać i przeżyć. 
Obdarte i brudne, pozbawione 
dzieciństwa, ale potrafią się bawić 
i śmiać.
Problem plastikowych śmieci do-
tyczy również nas. W niedługim 
czasie ma zacząć obowiązywać 
ustawa wprowadzająca opłatę za 
wszystkie lekkie torby plastikowe 
w wysokości 1 zł. bez względu 
na to, czy mają jakieś oznaczenie 
ekologiczne. Nowe przepisy do-
stosują polskie prawo do unijnych 
rozwiązań. Najwyższy czas zadbać 
o środowisko. Produkcja torby trwa 
sekundę, czas jej użycia to ok. 20 

min. a naturalny rozkład to nawet 
400 lat – czyli dziś użyte znikną 
z ekosystemu w 2417r. 
Widzimy sterty śmieci w Afryce, 
a my jak sobie radzimy? Pomimo 
udogodnień w pozbywaniu się 
odpadów, wywozimy je do lasu, 
wrzucamy do przydrożnego ro-
wu, a puste plastikowe butelki 
wyrzucamy przez okno samo-
chodu. Gdybyśmy nie mieli służb 
sprzątających, nasza rzeczywistość 
niewiele odbiegałaby od afrykań-
skiej. Słowa te skierowane są do 
wszystkich tych, którzy nie dbają 
o środowisko, w którym przecież 
sami żyją.

 �Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Afryka bywa totalnym zaskoczeniem dla turystów, którzy pierwszy raz odwiedzają ten kontynent. Zamiast oszałamiających widoków, w drodze z lotniska do hotelu widzą 
sterty śmieci. Foliowe torby jak kwiaty oblepiają przydrożne krzewy i drzewa rosnące pośród gór plastikowych odpadów.

Zakaz używania opakowań foliowych w Kenii
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Dostał zawału serca. Jak mówi, na szczęście nieopodal szpitala MCZ w Lubinie

Lekarze MCZ uratowali kolejne życie
Polska była na jego trasie urlopowej. Nigdy nie sądził, że jego serce odmówi tu 
posłuszeństwa. Szczęście w nieszczęściu, że stało się to nieopodal Lubina dodaje Holender, 
który kilka tygodni temu dostał zawału serca. Teraz już wyszedł ze szpitala MCZ S.A. 
w Lubinie. On i jego rodzina nie są w stanie wyrazić wdzięczności lekarzom miedziowej 
placówki za uratowanie życia.

To historia z tak zwanym 
happy endem, choć kosz-
towała bohaterów wiele 

nerwów i cierpienia. Mieszkaniec 
Holandii był z żoną w podróży 
przez Polskę. Niestety będąc 
nieopodal Lubina dostał zawału 
serca. Jak dziś mówi, to szczęście 
w nieszczęściu, że zdarzenie miało 
miejsce właśnie tu. Zdaje sobie 
sprawę, że lekarze z lubińskiego 
MCZ uratowali mu życie. - Mie-
liśmy z żoną urlop. Chciałem jej 
pokazać Polskę i Czechy – mówi 
Hermen van Es z Holandii, który 
latami był kierowcą i jeździł po 
wielu krajach Europy. - Zaplano-
waliśmy sobie podróż. Jednego 
wieczoru 7 tygodni temu w hotelu 
niedaleko Lubina dostałem zawału 
serca. To było około 20.00. Jeszcze 
o własnych siłach wszedłem do ka-
retki, a potem już nic nie pamiętam 
- wspomina 55 - letni Holender.
Pan Hermen był w śpiączce far-
makologicznej przez 4 tygodnie. - 
Spałem przez ten czas. Nie wiem co 
się stało. Miałem wiele snów. Dziś 
czuję się dobrze. To nie do wiary, 
ale nie do wiary jest też to, że dziś 
60% mojego serca już nie ma. Teraz 
muszę zacząć żyć całkiem inaczej. 
Dużo rzeczy nie mogę już robić, ale 
powoli będę podnosił poprzeczkę. 
To ciężkie. Nie paliłem, nie piłem, 
uprawiałem dużo sportu. Dwa 
razy w tygodniu grałem w tenisa. 

Pływałem i dużo biegałem. Jestem 
kierowcą autobusu. Zawału dosta-
łem pewnie z powodu stresu. To 
jest najniebezpieczniejsze - mówi 
Hermen.
Pacjent odzyskał przytomność 
dwa tygodnie temu i dziś dzieli 
się swoimi wrażeniami. - Muszę 
powiedzieć, że opieka tutaj była 
super. Wszyscy 24 godziny na dobę 
byli gotowi do pomocy. Zawsze, 
gdy zadzwoniłem czy zawołałem 
byli do mojej dyspozycji. Wszyscy 
byli bardzo przyjacielscy. Może 

kiedyś jeszcze przyjadę do Polski, 
ale przynajmniej przez rok nie 
będziemy opuszczać w domu 
w Holandii, by stać się zdrowszym 
i silniejszym. Nauczyłem się kilka 
słów po polsku, jak „dziękuję” 
i „dzień dobry”. Lekarzom i pielę-
gniarkom tego szpitala mogę tylko 
powiedzieć, że zrobili wszystko 
doskonale - mówi Holender.
- Ten pacjent trafił do nas w bardzo 
ciężkim stanie z niewydolnością 
wielonarządową. Prowadziliśmy 
terapię respiratorem, również 

krążeniową. Udało nam się uzy-
skać dobry efekt i pacjent wrócił 
do zdrowia - wspomina Ewa 
Maziarz – Libionka, anestezjolog 
i ordynator Oddziału Intensywnej 
Terapii MCZ S.A.
Na Oddziale Intensywnej 
Terapii w szpitalu MCZ S.A. 
pacjentom umiejscowionym na 
sześciu łóżkach służy personel 
medyczny, który jest do ich 
dyspozycji 24 godziny na dobę. 
– Na naszym oddziale pacjenci 
są monitorowani. Stosowane są 

różne techniki, w szczególności 
inwazyjne niezbędne w pod-
trzymywaniu podstawowych 
funkcji życiowych. Praca w tym 
oddziale jest pracą specyficzną. 
Lekarze i pielęgniarki muszą tu 
być bardzo dobrze merytorycznie 
przygotowani do swojej pracy. 
Muszą umieć obsługiwać sprzęt, 
jak respirator, sztuczna nerka, 
jak aparat do hipotermii. Muszą 
też cechować się bardzo dużą 
wrażliwością i empatią. To praca, 
która wymaga odporności słonia 

i wrażliwości mimozy. Często 
spotykamy się z ludzkim cierpie-
niem czy śmiercią i staramy się 
dystansować się do tych spraw, by 
dobrze opiekować się pacjentami, 
a także ich rodzinami – tłumaczy 
Ewa Maziarz – Libionka.
Personel medyczny z oddziału 
Intensywnej Terapii MCZ mó-
wi bez ogródek - pacjent, który 
opuszcza oddział o własnych siłach 
i z uśmiechem na twarzy to miód 
na ich serce, największa nagroda 
za ich pracę i poświęcenie.

r e k l a m a
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W popr z e d n ic h 
wiekach grody 
a później miasta 

otoczone były obwarowaniami, 
które znacznie utrudniały zdo-
bycie ich przez nieprzyjaciela. 
Umocnienia ewoluowały wraz 
z rozwojem broni i sposobów 
zdobywania warowni i twierdz 
przez wroga, poczynając od 
pierwszych, nieskomplikowanych 
nasypów ziemno-glinianych 
i palisad drewnianych, poprzez 
kolejne etapy rozbudowy wałów, 
następnie murów ceglanych 
a w kolejnych wiekach w uroz-
maicone i rozbudowane systemy 
umocnień, często odpornych na 
ostrzał artyleryjski... Przyjrzyjmy 
się dziś chociaż w zarysie sys-
temom obronnych stosowanym 
w dawnym Głogowie.
Pierwsza drewniana palisada 
mogła chronić prawobrzeżny gród 
Dziadoszan. Co ciekawe badania 
archeologiczne przeprowadzone 
w innych grodach należących do 
tego plemienia, często potwier-
dzały brak stosowania drewna 
a jedynie obronne nasypy ziemne 

bądź ziemno-gliniane. Funk-
cjonowały również fosy – suche 
w przypadku grodzisk wyżynnych 
i mokre w grodziskach nizinnych. 
Niewiele więc dziś wiemy o tym 
jak wyglądał system obronny 
Głogowa w czasach plemiennych. 
Wiemy jednak, że został podbity 
i zniszczony przez Piastów a po 
tym, z inicjatywy Mieszka I, po-
wstało nowe, piastowskie założenie 
z drewniano-ziemnymi wałami.
Podstawowym budulcem pia-
stowskiego grodu na Ostrowie 
Tumskim było drewno używane 
do wznoszenia głównych elemen-
tów konstrukcyjnych. Pochodziło 
głównie z pobliskich lasów, a bu-
downiczy wybierali gatunki drzew 
najbardziej trwałych. Innym ma-
teriałem budowlanym była ziemia 
w postaci próchnicy, gliny i piasku 
wybieranych podczas kopania fosy. 
Ta masa budowlana była bardzo 
często zmieszana ze sobą. Szcze-
gólnie ważną rolę spełniała glina 
jako materiał przeciwpożarowy, 
spełniający te zadania z często 
wykorzystywanym do budowy 
wałów kamieniem polnym. Stąd 

lico grodu zabezpieczane było 
tymi materiałami przed nawałnicą 
ogniową nieprzyjaciela.
Podgrodzie również musiało być 
otoczone wałem ale jak w więk-
szości przypadków tamtego 
okresu zdecydowanie niższym. 
Zwieńczeniem głogowskiego 
wału obronnego była palisada 
z ostro zakończonych pali. Gród 
i podgrodzie otaczała zapewne 
fosa. Co prawda, nadworny skryba 
księcia Bolesława Krzywoustego 
Gall Anonim wspomina o XII-
-wiecznych murach Głogowa, 
lecz do dziś nie jest to sprawa 
potwierdzona. Być może chodzi 
o kamień polny użyty w celach 
przeciwpożarowych do ochrony 
lica wału. W Głogowie mogły 
być dwie bramy w podgrodziu 
i jedna w grodzie. Wszystkich 
bram strzegły drewniane wieże 
obronne. Powodowało to, że 
głogowski kompleks warowny 
znajdował się w dobrej gotowości 
obronnej. I swoje zadanie spełniał 
we wczesnych wiekach państwa 
Piastów dość często.
Badania z początku lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku 
gdzie odsłoniły pełną szerokość 
wału w Głogowie, która wynosiła 
u podstawy około 11-12 metrów 
oraz część wnętrza grodu. W nie-
których fragmentach szerokość 
wału dochodziła nawet do 15 me-
trów u podstawy! Dla porównania, 
szerokość wałów u podstawy naj-
większych polskich grodów tego 
okresu sięgała 20-25 metrów (np. 
Gniezno, Poznań) a ich wysokość 
przekraczała nawet 12 metrów 
(np. Wiślica). 
Głogów będąc grodem budowanym 
od podstaw, położonym w strate-
gicznym miejscu dla całego pań-
stwa, wymiarami wałów niewiele 
więc różnił się od najważniejszych 
piastowskich grodów. Spalony 
w 1157 roku w czasie wojny 
Piastów z cesarzem Fryderykiem 
Barbarossą utracił swoje znaczenie 
a obwarowania zapewne nie zosta-
ły w pełni odtworzone.
Wraz z lokacją lewobrzeżnego 
Głogowa w 1253 roku przez księ-
cia Konrada, powstające wówczas 
miasto otoczone zostało drewnianą 
palisadą oraz prawdopodobnie 
umocnieniami drewniano-ziem-
nymi. Po pożarze Głogowa w 1291 
roku i spaleniu się drewnianej 
osłony, Książę głogowski – Hen-
ryk III przyznał miastu środki na 

odbudowę obwarowań – jednak 
już w postaci muru. A pierwsze 
wzmianki o murach miejskich 
w naszym mieście pochodzą z 1323 
roku. 
Obecnie pozostałości po średnio-
wiecznych obwarowaniach miej-
skich, zrekonstruowane w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, znajdują się 
w trzech fragmentach i biegną 
wzdłuż ulicy Zamkowej i Gołębiej 
poprzez Bramę Brzostowską, ul. 
Starowałową do ul. Koszarowej. 
W pierwszym odcinku murów 
obronnych znajduje się historyczna 
furta dominikańska oraz zrekon-
struowana baszta z blankami do 
której prowadzą zrekonstruowa-
ne schody. W drugim odcinku 
również zrekonstruowano basztę 
z blankami po jej obu stronach. 
Baszty wzmacniały najbardziej 
zagrożone przed atakiem nieprzy-
jaciela odcinki murów.
Najstarszy pas głogowskich mu-
rów liczył 17 baszt otwartych do 
wewnątrz miasta oraz 7 wież. Mury 
zwieńczone blankami (o wysokości 
1,2 m. i grubości 1 m.) obejmowały 
teren o powierzchni 1 łanu (około 
18-24 hektarów). Na fragmentach 
murów, które zachowały się do 
dziś, widoczne są ślady po hurdy-
cjach – drewnianych konstrukcjach 
nadwieszonych nad szczytem mu-
ru. Na początku XV wieku jeden 
mur z fosą został wzmocniony 
przez drugi mur z bastejami, niższy 
od pierwszego, przystosowany do 
obrony artyleryjskiej miasta na 
jego przedpolach.
W okresie średniowiecza do końca 
XVII wieku Głogów posiadał czte-
ry bramy: przy moście na Odrze 
– Brama Odrzańska, którą od 1505 
roku zdobiły figury patronów mia-
sta – św. Mikołaja, Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem oraz św. Katarzyny. 
Pozostałe bramy znajdowały się: 

od zachodu – Brama Brzostowska 
(w późniejszym okresie Pruska), 
od południa – Brama Szpitalna, 
natomiast od wschodu – Brama 
Polska. Bramy zawsze były naj-
słabszym ogniwem w systemie 
obronnym średniowiecznych miast 
i wymagały dodatkowych umoc-
nień. W Głogowie dobudowano 

przy nich dodatkową infrastrukturę 
obronną, m.in. wieżę i podwójne 
przedbramie przy Bramie Brzo-
stowskiej oraz barbakan przy 
Bramie Polskiej.
W miejskich murach obronnych 
istniały również o wiele węższe 
od bram przepusty, tzw. furty. 
W Głogowie występowały trzy 

tego typu wąskie przejścia: Św. 
Jana – w okolicy dzisiejszej ul. 
Staromiejskiej, Bożego Ciała – na 
wysokości dzisiejszej ul. Powstań-
ców, oraz Młyńska – w sąsiedztwie 
klasztoru klarysek.
Wraz z rozwojem technologii 
militarnej, pojawieniem się ar-
tylerii oraz zmianą sposobu pro-
wadzenia oblężenia ówczesnych 
miast, w XVII wieku rozpoczęto 
w Głogowie budowę bastionowego 
systemu obronnego. Z końcem tego 
wieku z krajobrazu ówczesnego 
miasta zniknęły przestarzałe śre-
dniowieczne bramy miejskie. Po 
1681 roku rozebrano Bramę Polską. 
Dziesięć lat później zniknęła Bra-
ma Odrzańska. Z kolei Bramę Szpi-
talną zamknięto z powodu budowy 
jednego z bastionów („Anioła”). 
W mieście powstały nowoczesne 
wówczas bramy obronne: Brama 
Dworcowa i Brama Wrocławska. 

Do dziś z kilkunastu bastionów 
pozostały jedynie dwa: Sebastian 
i Leopold oraz trzy odcinki murów 
obronnych z trzema basztami, oraz 
Bramą Szpitalną, wkomponowując 
się w krajobraz obecnego Głogowa 
i wchodząc w skład jego turystycz-
nych atrakcji.

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Jak osłaniano gród i miasto przed wojskami nieprzyjaciela

Obwarowania dawnego Głogowa

Kościół grodowy a w tle wały XII-w. Głogowa wg Roberta M. 
Jurgi

Lewobrzeżny Głogów około 1300 roku z widocznymi 
umocnieniami

Widok Głogowa otoczonego pierścieniem umocnień około 
1750 roku na rys. Friedricha B. Wernera

Fragment średniowiecznych murów miejskich (fot. DAC)
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Miejski Ośrodek Kultury 
rozpoczął już zapisy do 
sekcji. W tym roku jest 
wiele propozycji dla 
każdej grupy wiekowej. 
Studio Yoopie zaprasza 
już od 2,5 roku życia. 

Mnóstwo zajęć dla każdej grupy 
wiekowej: zajęcia taneczne, za-
jęcia plastyczne, zajęcia teatralne 
,warsztaty edykacyjno-twórcze, 
studio talentów, pracownia 45, 
teatr niebanalny. To tylko nieliczne 
propozycje MOK i Mayday. 
W MCK Mayday instruktorzy 
zachęcają do udziału w z sekcjach: 
ZUMBA, BALET, TANIEC 
WSPÓŁCZESNY, PRACOWNIA 

3D, KREATYWKA, UŚMIECH-
NIĘTY TEATRZYK oraz TEATR 
NIEBANALNY.
W MOK przygotowano sekcje: 
LATINO SOLO, BREAK DAN-
CE, TANIEC TOWARZYSKI, 
GŁOGOWSKA REWIA GRAF-
FITI, DZIECIĘCE STUDIO 
YOOPIE, STUDIO TALENTÓW, 
WARSZTATY EDUKACYJNO-
-TWÓRCZE, RÓWNE BABKI 
oraz SPOTKANIA ZE SZTUKĄ, 
TEATR INTERMEDIUM, TE-
ATR SENIORÓW i RYTMIKA
Zapisy do sekcji artystycznych 
prowadzonych w MOK i Mayday 
przyjmowane są w Biurze Obsługi 
Klienta MOK tel. 76 833 65 74 i 76 
835 66 30. 

 �Zdjęcie: ANJA

Głogowianie po 65 
roku życia mogą 
bezpłatnie skorzystać 
z darmowych szczepień 
przeciwko grypie. 
Akcją objętych zostanie 
niespełna 500 osób. 

Gmina Miejska w Głogowie 
przystąpiła do realizacji programu 
polityki zdrowotnej w zakresie 
szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie osób powyżej 
65 roku życia. Rejestracja na 
szczepienia prowadzona będzie 
od 25 września w dwóch punktach: 
w rejestracji POZ, ul. Kościuszki 
15 A, Przychodnia Specjalistycz-
na, od poniedziałku do piątku 
od godz. 8 do 17 osobiście oraz 
pod numerem telefonu 76 832 03 
01 oraz w Centralnej Rejestracji 
w holu szpitala ul. Kościuszki 15, 
od poniedziałku do piątku od 8 
do 14 osobiście lub pod numerem 

telefonu 76 837 33 84. 
-Jestem już po 60-tce i bardzo 
chętnie skorzystam ze szczepienia 
– mówi Genowefa Fraś. – Dla eme-
rytki jest to obciążenie finansowe, 
dlatego cieszę się że urzędnicy 
o nas pomyśleli.
Wykonawca bezpłatnych szczepień 
wyłoniony został w konkursie, 
ogłoszonym przez Prezydenta 
Miasta Głogowa. Głogowski 
Szpital Powiatowy sp. z o. o. jako 
jedyny złożył ofertę w konkursie. 
Realizacja zadania zakończy się 
w listopadzie. Przed podaniem 
szczepionki, każdy pacjent 
będzie miał wykonane badanie 
dopuszczające do przeprowadzenia 
szczepienia. Przewiduje się, iż 
z bezpłatnych szczepień skorzysta 
477 seniorów. W budżecie Gminy 
Miejskiej Głogów na realizację 
tego programu w 2017 r. - zabezpie-
czono 55 000 zł. Program obejmuje 
lata 2017-2020.

TBS nr 15 przy ul. 
Wojska Polskiego ma już 
prawie parter. Do końca 
III kwartału przyszłego 
roku powstanie dom 
dla 32 rodzin. 

Roboty ziemne zakończone, fun-
damenty wylane, podłoże utwar-
dzono. Widać już parter nowego 
budynku TBS nr 15 na terenach 
dawnych koszar wojskowych. 
Głogowianie z zainteresowaniem 
oglądają postęp prac. 
-Od czasu do czasu przychodzę 
, aby zobaczyć, co się dzieje 
na budowie - mówi Jakub 
Haś.- To bardzo dobre miejsce 
do zamieszkania. Wszędzie 
blisko. Uważam, że Ci którzy 
otrzymają tutaj mieszkanie będą 
zadowoleni.
Umowa na realizację zadania 
podpisana została w maju 2017 
roku. W nowym bloku zamiesz-
kają 32 rodziny. W TBS 15 będą 
sześć mieszkań 2-pokojowych 

oraz 26 mieszkań 3-pokojo-
wych. Budynek swoją formą 
będzie nawiązywał do dawnej 

zabudowy tzw. koszarowej. Pla-
nowany termin oddania TBS15 
do użytkowania III kwartał 

2018 roku. Wartość inwestycji 
4.828.866,80 zł.

 �Zdjęcie: TBS Głogów 

Na Placu 1000-lecia 
powstaną nowe 
wiaty przystankowe 
i dla rowerów. Firma 
przedstawiła już 
koncepcje budowy. 

Komunikacja Miejska w Głogo-
wie otrzymała dużą dotację na 
zakup nowoczesnych autobusów 
i rozbudowę infrastruktury. Firma 
z Brzegu Dolnego, która pracuje 
nad realizacją tego dużego zadania 
Komunikacji Miejskiej związa-
nego z rozwojem infrastruktury 
pasażerskiej w Głogowie przed-
stawiła już kilka koncepcji na 
budowę wiat przystankowych 

i rowerowej przy Placu 1000-lecia.
- Nowe wiaty na przystankach są 
potrzebne. Może będą bardziej 
nowoczesne – mówi Szymon, uczeń 
jednej z głogowskich szkół. – Do 
Głogowa dojeżdżam busem, prze-
siadam się na Placu 1000-lecia i jadę 
do szkoły. Rowerem nie przyjadę bo 
za daleko. Konstrukcja wiat jest już 
przestarzała. Dla poprawy wizerun-
ku w tej części miasta przydałoby 
się coś bardziej nowoczesnego.
Na rozbudowę infrastruktury 
i zakup autobusów Komunikacja 
Miejska pozyskała 13 milionów 
złotych. Kilka tygodni podpisana 
została stosowna umowa z Urzę-
dem Marszałkowskim. 

Regionalny System Ostrzegania 
– aplikacja dzięki której 
mieszkańcy województwa 
dolnośląskiego będą mieli szybki 
dostęp do informacji m. in. 
o sytuacjach nadzwyczajnych

Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczaj-
nych, czy dostęp do poradników postępowania 
w sytuacjach kryzysowych, to tylko niektóre 
funkcjonalności zawarte w Aplikacji RSO 

(Regionalnego Systemu Ostrzegania), który 
umożliwia powiadamianie o lokalnych zagro-
żeniach zarówno na stronie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak 
i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzy-
staniem napisów DVB, a także w aplikacji na 
urządzenia mobilne.
Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne 
Regionalnego Systemu Ostrzegania to pro-
gram, który ma na celu ostrzeganie społe-
czeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie 

obywateli poprzez dostęp do poradników 
postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
RSO jest aplikacją obsługiwaną przez sys-
temy operacyjne Android, Apple – IOS oraz 
Windows Phone, umożliwiającą dostęp do 
komunikatów Wojewódzkiego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego. Pobranie aplikacji jest 
możliwe za pośrednictwem strony internetowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu 

 �Zdjęcie: KPP Głogów

MOK zachęca do rozwoju talentów

Zapisy do sekcji

Bezpłatne szczepienia p/ grypie

Zdrowotna
profilaktyka

Budynek koszarowy ma już parter

32 rodziny czekają na mieszkania 

Zmiany na przystankach KM

Projekty wiat już przygotowane

O sytuacjach nadzwyczajnych w telefonie

Aplikacja RSO
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horoskop
Baran 21.03-20.04
Będzie to pracowity tydzień. 
Nie spiesz się, bo to etap twoich 
życiowych porządków. Postępuj 
dalekowzrocznie, działaj w swo-
im dobrze pojętym interesie, 
a to znaczy nie stawiaj spraw na 
ostrzu noża. Nie atakuj przeszkód 
rogami. Możesz liczyć też na 
wile małych sukcesów, których 
kumulacja może przynieść spory 
zastrzyk gotówki.

Byk 21.04-21.05
Będziesz pełen pozytywnej ener-
gii. Spodziewaj się dobrej aury 
dla miłości. Masz realną szansę 
wprowadzenia swojej kariery 
zawodowej na wyższy poziom 
i osiągnięcia sukcesów finan-
sowych. Każdy interes będziesz 
realizować teraz z łatwością, 
a efekty pracy będą więcej niż 
zadawalające. 

Bliźnięta 22.05-20.06
To będzie dla ciebie wymagający 
czas. Okoliczności nie zawsze 
będą ci sprzyjać, więc weź to 
pod uwagę robiąc plany na naj-
bliższe dni. Niewykluczone są 
absorbujące sprawy rodzinne, 
warto także zainteresować się 
zdrowiem. Unikaj alkoholu, bądź 
także ostrozny za kierownicą. 

Rak 21.06-22.07
Sprawy zawodowe będą się ukła-
dać bardzo obiecująco, więc myśl 
perspektywicznie, nie ograniczaj 
się tylko do spraw bieżących. 
W sercowych sprawach korzystny 
zwrot akcji. Związki, których 
puls stał się ledwo wyczuwalny, 
staną przed dylematem. Zmobi-
lizuj się do działania, bo w paź-
dzierniku zaczniesz stopniowo 
tracić rozpęd.

Lew 23.07-22.08
Będziesz pogodnie patrzeć na 
swoje życie. Przyciągasz teraz do 
siebie ludzi i obiecujące sytuacje. 
To świetny czas na biznesowe 
kontakty z otoczeniem, szuka-
nie nowej lub dodatkowej pracy, 
podróżowanie w interesach. 
W osobistych sprawach liczą się 
teraz mądre słowa. 

Panna 23.08-22.09
Będziesz teraz twórczy, pełen 
energii, otwarcie nastawiony 
do świata. Warto więc wyjść 
z inicjatywą. Możesz zdobyć 
czyjąś sympatię, przyjaźń, po-
parcie, zrobić doskonałe wrażenie 
w nowym środowisku, pracy, na 
uczelni. Pojawią się szanse warte 
wykorzystania. 

Waga 23.09-23.10
Szykuje się trochę przyjemności 
towarzyskich. Powinieneś otwo-
rzyć się na to, co niesie życie, 
a także zainwestować w siebie. 
Warto zakończyć konflikty, 
uzgodnić kompromisy. W finan-
sach nieźle, jednak ważniejszym 
wydarzeniem tego tygodnia 
okaże się miłość!

Skorpion 24.10-21.11
Powodzenie w sprawach towarzy-
skich, finansowych i miłosnych. 
Masz szansę na niebagatelne 
i bardzo satysfakcjonujące suk-
cesy. Opłaci ci się teraz patrzeć 
wyżej i sięgać dalej, ale nie prze-
sadź. Poznaj swoje ograniczenia. 
Oczyść swoje serce, a pojawi się 
nowe uczucie. 

Strzelec 22.11-21.12
Nadchodzi czas pełen interesują-
cych możliwości, ale jednocze-
śnie sytuacji, w których przyjdzie 
ci dowieść, że jesteś właściwą 
osobą na właściwym miejscu. 
Ostrożnie prowadź i unikaj 
alkoholu i innych używek. Nie 
kieruj się teraz powierzchowną 
oceną wydarzeń. Warto wycia-
gnąć z nich wnioski i czegoś się 
nauczyć. W związkach harmonia.

Koziorożec 22.12-19.01
Wytycz sobie jeden nowy cel 
i tego się trzymaj.To także do-
bry moment na wprowadzenie 
obyczajów lepiej odzwiercie-
dlajacych twoje prawdziwe po-
trzeby, na zasadnicze rozmowy 
z partnerem, na postanowienia, 
że od teraz wszystko się zmieni. 
Pojawi się potrzeba głębszego 
zaangażowania uczuciowego. 

Wodnik 20.01-18.02
Okoliczności w niczym nie będą 
ci przeszkadzać, nie czekaj więc 
z załatwianiem bieżących spraw. 
Znajdź także chwilę czasu, by na-
cieszyć się kolorami złotej jesieni, 
zamyślić się przez chwilę nad 
kolejnym babim latem. W pracy 
liczyć się będzie dobra orientacja 
i szybkość decydowania. 

Ryby 19.02-20.03
To właściwy moment, aby 
ostatecznie uwolnić się od trud-
nych sytacji i skierować życie 
na właściwy tor. Zawodowa 
droga może obfitować w nieco 
ostrzejsze zaktręty. W sytuacjach, 
w których rozwiązanie wydaje się 
trudne, sprawdź, co zyskujesz, 
a ile tracisz. Zmieniaj, co mo-
żesz zmienić. Wszystko się uda! 
Podejmuj przemyślane decyzje.

tlenek
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ścigowy

księżyc
Saturna

Witold,
grał Bal-
cerka

małpy
wielko-
ści
kota

członek
zastępu
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W 78 lat od sowieckiej 
agresji na Polskę, 
mieszkańcy Głogowa 
oddali hołd żołnierzom, 
ludności cywilnej poległym 
i pomordowanym w walce 
o wolność i niepodległość 
Polski. Uroczystości 
patriotyczne poprzedziła 
msza święta w intencji 
obrońców Ojczyzny.

Patriotycznie z Sybirakami
Głogowianie upamiętnili 78. rocznicę napaści ZSRR na Polskę

Po mszy kwiaty przed Pomnikiem Sybiraka złożyły delegacje: organizacji kombatanckich, Sybiracy, 
samorządowcy, Ewa Drozd Poseł na Sejm RP, Elżbieta Rybak w imieniu Wojciecha Zubowskiego 
Posła na Sejm, Jarosław Dudkowiak Starosta Powiatu Głogowskiego, Rafael Rokaszewicz Prezydent 
Miasta Głogowa, delegacje służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji politycznych oraz 
mieszkańcy miasta. Uroczystości rocznicowe uświetniła orkiestra Huty Miedzi Głogów i uczennice 
głogowskiej szkoły.


