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Miasto w obiektywie

Do 15 października osoby
niepełnosprawne mogą
zgłaszać swoje prace
na konkurs fotograficzny
organizowany przez
głogowskie koło
Dolnośląskiego Związku
Inwalidów Narządu Ruchu.
„Piękne miasto Głogów” i „Co
mi pomaga, co mi
przeszkadza aktywnie żyć
w Głogowie” to tematy,
na które można skierować
obiektywy aparatów.
Prace należy składać
w siedzibie DZINR przy ul.
Okrężnej 21 oraz
w Stowarzyszeniu Odonis
przy ul. Balwierskiej 9. 
Na zwycięzców czekają
nagrody rzeczowe oraz
pieniężne. Rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się 23
października w Domu
Uzdrowienia Chorych
przy kolegiacie. (DAB)

Bezpłatne korepetycje
i porady 

Od poniedziałku do piątku
w Centrum Kompetencyjnym
Fundacji Maraton przy pl.
Mieszka I nr 11 uczniowie,
którzy mają problemy
z opanowaniem materiału,
mogą bezpłatnie korzystać
z pomocy nauczycieli różnych
specjalności. Są zatem
korepetycje z języka
niemieckiego i angielskiego
oraz matematyki. Odbywają
się też bezpłatne zajęcia
plastyczne i taneczne dla
dzieci oraz osób dorosłych.
(JAŚ)

Wrześniowe dni turystyki
z atrakcjami
Aby polecieć balonem nad miastem, trzeba przyjść
na głogowskie baseny

Wramach IV Głogowskich
Dni Turystyki będzie moż-

na zwiedzać miasto, poznać je-
go zabytki, zarówno te nad zie-
mią, jak i pod nią. Natomiast fa-
nom dalszych wyjazdów orga-
nizatorzy proponują rajd rowe-
rowy do Grochowic 

• 26 września – gra tereno-
wa dla uczniów szkół podsta-
wowych w Parku Miejskim
przy ulicy Budowlanych.
Uczestnicy tej imprezy spotkają
się także z przewodnikiem
PTTK. Przeprowadzony będzie
też konkurs plastyczny na
regionalną odznakę turystycz-
ną. Rozpoczęcie imprezy
o godz. 10. Szkoły ponadpod-
stawowe spotkają się przed ra-
tuszem o godz. 10 i będą pozna-
wać starówkę. 

• 26 września, godz. 11
– zwiedzanie zamku przez dzie-
ci z przedszkoli oraz klas
I-III szkół podstawowych.

• 26 września, w godz. 9-13
– pierwszy krok turystyczny
– rajd pieszy. Jego organizato-
rem jest PTTK.

• 27 września, godz. 8.45
– rajd rowerowy do Grochowic
– europejski dzień bez samo-
chodu – II Edycja Akcji „Nie ru-
szaj bez kasku”. Start sprzed ra-
tusza. W programie wiele

atrakcji: m. in. znakowanie ro-
werów, upominki dla uczestni-
ków (koszulki, gadżety rowero-
we), konkursy z nagrodami rze-
czowymi, pokazy straży pożar-
nej i policji, grochówka wojsko-
wa, ognisko z kiełbaskami. Po-
wrót do Głogowa około
godz. 15.

• 28 września, w godz 10
– 14 – wycieczka szlakiem Miej-
skiej Trasy Turystycznej. Wy-
marsz rozpocznie się z głogow-
skiego Rynku. 

• 28 września, w godz. 14
– 17 – wielki piknik turystyczny
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Spotkanie na basenach
odkrytych Głogowskich Obiek-
tów Sportowych. W programie:
pokazy ratownictwa wodnego,
turniej plażowej piłki nożnej,
pokazy judo. Na najmłodszych
zostanie przygotowany dmu-
chany zamek i balonowe zoo.
Będzie można pomalować
twarz oraz wziąć udział w po-
kazie składania żagli i wiązania
węzłów marynarskich oraz lo-
tach balonem. Imprezę uświet-
ni występ zespołu szantowego
Kubryk z Ustki.

IV Głogowskie Dni Turystyki
odbywają się pod patronatem
prezydenta miasta Głogowa.
(JAŚ)

Sentymentalne spotkanie po latach

W ubiegłym tygodniu II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika obchodziło 20. rocznicę działalności. Na święto szkoły przyjechało wielu absolwentów i nauczycieli. Na pamiątkę
tego wydarzenia publikujemy wspólne zdjęcie wykonane na dziedzińcu szkoły. (SEL)
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