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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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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

Awanse,
nagrody,
medale 

Święto Wojska Polskiego
pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich 

84 żołnierzy otrzymało 
nagrody uznaniowe, 
pochwały 6 pracowników 
resortu obrony 
narodowej, nominacje na 
wyższe stopnie zawodowe 
otrzymało kilku żołnierzy. 
Wręczono także złote, 
srebrne i brązowe 
odznaki za zasługi.

Z okazji Święta Wojska Polskiego 
przed Pomnikiem Dzieci Gło-
gowskich odbyła się uroczystość 
podczas której żołnierzom wręczono 
złote, srebrne i brązowe odznaki za 
Zasługi dla Związku Weteranów i 
Rezerwistów WP: Trzej żołnierze 

zostali mianowani na wyższe stop-
nie zawodowe: Daniel Adamczyk, 
Witold Kawalec i Radosław Koła-
czyński. Dowódca głogowskiego 
batalionu ppłk. Grzegorz Wincek 
przyznał także nagrody uznanio-
we 84 żołnierzom, 1 żołnierz i 15 
pracowników resortu obrony naro-
dowej otrzymało urlopy, pochwałę 
natomiast otrzymało 6 pracowników 
resortu obrony narodowej. Za zasługi 
dla Województwa Dolnośląskiego 
Honorowa Odznakę otrzymał ppłk 
Adam Kliszka, Barbara Markowska 
Olimp, Walerian Ptaszyński i Józef 
Zawadzki. Złotą Odznakę za Zasługi 
dla Związku Weteranów i Rezerwi-
stów WP otrzymało 3 żołnierzy: st. 

chorąży sztabowy Adam Mrzygłód, 
szeregowy Paweł Trojan i młodszy 
chorąży Andrzej Zawadzki. Srebrną 
odznakę otrzymało 3żołnierzy mię-
dzy innymi major Robert Boguszew-
ski. Natomiast brązową otrzymali 
kapitan Katarzyna Gajewska i st. 
szer. Marek Kapica. 
Na uroczystości z okazji Święta 
Wojska Polskiego przybyli: 
Elżbieta Rybak w imieniu Woj-
ciecha Zubowskiego Posła na 
Sejm RP, Jarosław Dudkowiak-
-Starosta Powiatu Głogowskiego, 
Rafael Rokaszewicz-Prezydent 
Miasta Głogowa, Prezes Za-
rządu Dolnośląskiego Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP, 

Prezes Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów, Wiceprezes Sto-
warzyszenia Saperów Polskich, 
Kawaler Krzyża Virtuti Militari 
kombatant major rezerwy Witold 
Sokołowski, Prezes Miejskiego Za-
rządu Związku Kombatantów RP 
i byłych Więźniów Politycznych, 
organizacje skupiające weteranów 
i kombatantów oraz komendanci 
i funkcjonariusze policji, straży 
pożarnej, dyrektorzy zakładu 
karnego, głogowskich zakładów 
pracy, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Głogów, rodziny i pracownicy 
resortu obrony narodowej, miesz-
kańcy miasta. 

 �Zdjęcia: ANJA
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Dwoje mieszkańców Głogowa, zostało 
zatrzymanych przez policjantów z wydziału 
kryminalnego. Policjanci zabezpieczyli 250 
porcji marihuany, które zostały znalezione w ich 
mieszkaniu. Za posiadanie narkotyków grozi 
kara pozbawienia wolności do lat trzech.

18 sierpnia policjanci z wydziału kryminalnego KPP, realizując 
sprawę operacyjną w jednym z mieszkań w Głogowie ujawnili 
narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 250 porcji 
rynkowych suszu roślinnego marihuany. Zatrzymano również 
22 – letnią mieszkankę Głogowa. W toku realizacji sprawy 
policjanci zatrzymali 26 – letniego głogowianina jej konkubina.
Obydwoje usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Grozi 
za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został 
również objęty dozorem policyjnym.

 �KPP Głogów

Za narkotyki

70 policjantów odebrało 
awanse na wyższe stopnie. 
Wielu z funkcjonariuszy 
otrzymało wyróżnienia 
i odznaczenia. Ich 
służbę docenili także 
samorządowcy. 

Uroczystości z okazji święta policji 
rozpoczęły się mszą święta. Po niej 
głogowscy policjanci, zaproszeni go-
ście, posłanki, samorządowcy i rodziny 
głogowskich funkcjonariuszy spotkali 
się w MOK. Wszystkich zebrany przy-
witał Mariusz Bużdygan , Komendant 

KPP w Głogowie.
-Służba, którą zdecydowaliśmy się 
pełnić do łatwych nie należy, często 
bywa niewdzięczna, krytykowana 
a wręcz niesprawiedliwie oceniana 
– powiedział podczas uroczystości 
Mariusz Bużdygan, Komendant KPP 
w Głogowie. – Ta formacja to nie tylko 
praca, to służba. Służba to misja, trudna 
niezwykle odpowiedzialna.
Po oficjalnym przywitaniu nadszedł 
czas na awanse, wyróżnienia i odzna-
czenia. 70 głogowskich funkcjona-
riuszy otrzymało awanse zawodowe 
na wyższe stopnie. Kilkudziesięciu 

otrzymało wyróżnienia i odznacze-
nia. Prace głogowskich policjantów 
docenili także samorządowcy. Listy 
gratulacyjne i podziękowania funkcjo-
nariuszom wręczyli Jarosław Dudko-
wiak Starosta Powiatu Głogowskiego, 
Rafael Rokaszewicz Prezydent Miasta 
Głogowa, Joanna Gniewosz , Wójt 
Gminy Głogów, Krzysztof Wołoszyn 
Wójt Gminy Żukowice, Łukasz Hor-
batowski Wójt Gminy Kotla i Lesław 
Golba Wójt Gminy Jerzmanowa. 
Życzenia policjantom składali także 
posłowie, przełożeni i związkowcy. 

 �Zdjęcia: ANJA

Głogowscy policjanci obchodzili swoje święto

Awanse, odznaczenia i wyróżnienia

Strażacy dostali informację z której wynikało, że dziecku 
podczas zabawy zakleszczyła się noga w zabawce. Konieczna 
była interwencja straży pożarnej, strażacy uwolnili nogę 
dziecka.
Na szczęście nic poważnego się nie stało. Dziecko zostało 
przebadane na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego. 

 � (PM)

Droga była całkowicie 
zablokowana po 
zderzeniu busa 
przewożącego kobiecą 
drużynę piłki nożnej 
Chrobrego Głogów oraz 
samochodu osobowego 
do którego doszło na 
skrzyżowaniu w Kulowie!

Kierowca oraz pasażer z samocho-
du osobowego oddalili się z miejsca 
zdarzenia. Do szpitala odwieziona 
została jedna zawodniczka. Na 
miejscu obecne były dwa zastę-
py straży pożarnej, policja oraz 
pogotowie. Policja poszukiwała 
zbiegów. 
Klub Chrobry Głogów wydał 
informacje na temat wypadku na 
Drodze wojewódzkiej:
„W dniu 9 sierpnia 2017 roku 
kobieca drużyna Chrobrego Gło-
gów uczestniczyła w wypadku, do 
którego doszło na drodze 319 na 

wysokości miejscowości Kulów. 
Prawidłowo jadący bus uderzył 
w wymuszające pierwszeństwo 
auto osobowe. W busie podró-
żowało szesnaście zawodniczek 
oraz ich trener. Grupa wracała 
z rozegranego w Wolsztynie meczu 
sparingowego z Polonią Świdnica.
W zdarzeniu najbardziej ucierpiała 

15-letnia bramkarka zespołu, 
która z podejrzeniem pęknięcia 
nadgarstka została przewieziona 
do szpitala w Głogowie. Pozostałe 
osoby bezpiecznie powróciły do 
swoich domów transportem zor-
ganizowanym przez rodziców. 
Część z nich uskarża się na dole-
gliwości, które będą na bieżąco 

diagnozowane.
Klub Chrobry Głogów pragnie po-
dziękować odpowiednim służbom 
sprawnie zabezpieczającym miej-
sce wypadku oraz organizującym 
transport zastępczy rodzicom.”-
-Chrobry Głogów S.A Chrobry 
Głogów.

 �Fot. Ratunkowy Głogów

Noga w zabawce
 na placu zabaw

Wypadek na placu zabaw w przedszkolu przy ulicy 
Armii Krajowej.Drużyna Chrobrego zatrzymana w Kulowie
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Kilkadziesiąt stoisk 
przygotowanych 
przez gminy Powiatu 
Głogowskiego, 
stowarzyszenia 
i organizacje, 
koncerty zespołów 
folklorystycznych, wiele 
atrakcji dla dorosłych 
i dzieci. Przepyszna 
Zupa Kanonicka dla 
każdego chętnego.

W Cienki Kolegiaty to wspólne 
święto Powiatu Głogowskiego, 
Parafii Kolegiackiej i Wojaka Pol-
skiego. Tradycyjnie uroczystości 
odbyły się na placu przed głogowską 
Kolegiatą. Głogowianie dopisali. 
Organizatorzy zadbali, o to, by każdy 
uczestnik uroczystości znalazł dla 
siebie coś ciekawego. I tak też było. 

Plac przed Kolegiatą zastawiony 
był stoiskami, przygotowanymi 
przez gminy Powiatu Głogowskie-
go, stowarzyszenia i organizacje. 
Było także mnóstwo atrakcji dla 
dzieci. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się kurtyna wodna, która 
w tym dniu zdała swój egzamin. 
Głogowianie chętnie ochładzali 
się przechodząc pod nią. Upał dał 
się we znaki, dlatego też kolejka 
przed stoiskiem z lodami wciąż 
była długa. W centralnym miejscu 
placu stał wielki sagan z Zupą Ka-
nonicką. Było wielu amatorów tego 
przysmaku.
-Dzisiaj obchodzimy dwa święta, 
Święto Wojska Polskiego i Matki 
Boskiej Zielnej. Byłam z przyja-
ciółkami na mszy w Kolegiacie 
i od razu zostałyśmy na uroczysto-
ściach – mówi Sabina Kuźmińska. 

– To taka wspaniała tradycja. 
-Zupa Kanonicka jest super – mówi 
Karol Chytko. – Przyszedłem na 
mszę świętą i zostałem na uroczy-
stościach. Święto Wojska Polskiego 
to ważny dzień. Ustanowiony 
został przecież na pamiątkę Cudu 
nad Wisłą.
Głogowianie do późnych godzin 
wieczornych spędzali czas w gro-
nie rodziny. Korzystali z propozycji 
organizatorów i dobrze się bawili. 
Nad ich bezpiecznym powrotem do 
domu czuwali głogowscy funk-
cjonariusze policji, którzy byli 
obecni przy przejściach dla pie-
szych. Organizatorami W Cieniu 
Kolegiaty byli; Starosta Powiatu 
Głogowskiego, Proboszcz Parafii 
pw Wniebowzięcia NMP oraz Do-
wódca Batalionu Inżynieryjnego.

 �Fot: ANJA

Szesnaście nowych 
autobusów zasili tabor 
głogowskiej Komunikacji 
Miejskiej.13 mln zł na 
zrealizowanie zadania 
komunikacja pozyska 
z województwa. 

Marszałek Województwa Dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski i Piotr Mi-
selis Prezes Zarządu Spółki Komu-
nikacja Miejska podpisali umowę 
na dofinansowanie realizacji dwóch 
projektów. Środki wykorzystane 
zostaną na unowocześnienie taboru 
i wdrożenie inteligentnego systemu 
zarządzania ruchem.
-Dwa nasze projekty otrzymały wy-
soką ocenę. Jesteśmy zadowoleni. 
Wsparcie finansowe pozwoli nam 
na zakup nowoczesnych autobu-
sów – mówi Piotr Miselis, Prezes 
Zarządu Spółki Komunikacja Miej-
ska.- Dwanaście autobusów będzie 

spalinowych, cztery hybrydowe. 
To bardzo duży skok cywiliza-
cyjny. Autobusy wyposażone są 
w klimatyzację, monitoring oraz 
udogodnienia dla osób niespraw-
nych fizycznie. Będą także miejsca 
na wózki dziecięce i inwalidzkie, 
będzie można przewozić rowery. 
Część autobusów trafi do Głogowa 
w tym roku. Pozostałe zasilą tabor 
miejskiej komunikacji w przyszłym 
roku.
-Chcemy, aby komunikacja 
miejska jak najmniej powodowała 
zanieczyszczeń powietrza – mówi 
Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego.- 
Dlatego też duży nacisk kładziemy 
na zmniejszenie emisji spalin. 
Nowe autobusy znacząco wpłyną 
na poprawę komfortu pasażerów. 
W ramach zadania powstaną 
także nowe wiaty przystankowe, 
zamontowane zostaną nowe 

tablice informacyjne.
-Komunikacja Miejska realizować 
będzie dwa bardzo duże projek-
ty – mówi Rafael Rokaszewicz, 
Prezydent Miasta Głogowa. – 16 
nowoczesnych autobusów, pięć 
tablic informacyjnych i inteligent-
ne systemy transportowe, które 
pozwolą autobusom na szybsze 
przejeżdżanie w pierwszeństwie 
przez skrzyżowania. Na Placu 
1000-lecia powstaną nowe wiaty 
autobusowe i wiata dla rowerów. 
IST w pierwszej kolejności za-
montowany zostanie na dwóch 
głogowskich skrzyżowaniach: 
ulic Wojska Polskiego i Sikor-
skiego oraz ulic Wojska Polskiego 
i Andersa. Wartość obu projektów 
Komunikacji Miejskiej to ponad 
25 mln zł., z czego 13 mln stanowi 
dofinansowanie. Ich realizacja 
zakończona zostanie w 2018 roku. 

 �Fot: ANJA

Szesnaście nowoczesnych autobusów w Głogowie

Umowa na dofinansowanie już podpisana

W Cieniu Kolegiaty
Głogowianie uczcili święto
Matki Boskiej Zielnej i WP
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Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Głogowie to 
odpowiedź dla każdego, kto 
szuka bezpłatnych studiów na 
ciekawym kierunku, dogodnych 
warunków do nauki czy dostępu 
do programów wspierających 
studentów. Rekrutacja na rok 
akademicki 2017/18 na tę uczel-
nię trwa. W tym miejscu trzeba 
podkreślić, że PWSZ z Głogowa 
oferuje o tyle atrakcyjną ofer-
tę, że proponowane kierunki 
i program nauczania opierają 
się na współpracy zarówno 
ze środowiskiem członków 
rad kół ponadgimnazjalnych, 

którzy wiedzą czego poszukują 
przyszli studenci a z drugiej 
strony z konwentem złożonym 
z pracodawców i samorządow-
ców, którzy dokładnie wiedzą 
jakich przyszłych pracowników 
potrzeba w regonie. Trzeba 
przyznać, że od jakiegoś czasu 
studenci PWSZ mogą liczyć na 
płatne praktyki, a to w związku 
z przystąpieniem uczelni do 
ministerialnego programu, 
który zapewnia półroczne 
praktyki płatne w wysoko-
ści najniższego krajowego 
wynagrodzenia miesięcznie. 
Stacjonarne kierunki w PWSZ 

w Głogowie są bezpłatne,a na 
liście oferowanych kierunków 
studiów, oprócz prowadzonych 
dotąd studiów inżynierskich na 
automatyce i robotyce oraz 
metalurgii, a także licencjac-
kich na ekonomii i pedagogice, 
pojawiły się nowe kierunki: 
finanse i rachunkowość, nowe 
media, pielęgniarstwo, a także 
studia magisterskie na kierunku 
pedagogika. Studenci PWSZ 
mają też szanse na stypendia 
w ramach programu Erasmus+ 
,który otwiera drogę na prak-
tyki studenckie za granicą 
i realizowanie część programu 

studiów w europejskich uczel-
niach partnerskich. Uczelnia 
ma do dyspozycji swoich 
studentów profesjonalne 
zaplecze laboratoryjne, jak 
pracownia automatyki i robo-
tyki, fizyczna, informatyczna, 
laboratorium chemiczne oraz 
nowość pracownię umiejętności 
pielęgniarskich wyposażoną 
w najnowocześniejszy sprzęt. 
Rekrutacja kandydatów na 
PWSZ trwa do 22 września. 
Więcej informacji na www.
pwsz.glogow.pl.
Nieco bliżej Lubina jest Uczel-
nia Jana Wyżykowskiego która 

na rok akademicki prowadzi 
rekrutację na 2017/2018 studia 
licencjackie I stopnia, których 
ukończenie związane jest 
z uzyskaniem tytułu zawodowe-
go licencjata. Studia trwają 3 
lata. Po ich ukończeniu można 
kontynuować naukę na studiach 
II stopnia, m. in. w UJW i zdo-
być drugi zawód, zwiększając 
swoją atrakcyjność na rynku 
pracy. Wśród wielu ciekawych 
kierunków są Stosunki mię-
dzynarodowe, administracja, 
pedagogika, zarządzanie. Na 
polkowickiej uczelni nie brak 
studiów technicznych I stop-

nia, które trwają 3,5 roku. 
Ich ukończenie pozwala na 
zdobycie tytułu zawodowego 
inżyniera. Po studiach można 
kontynuować kształcenie na 
studiach II stopnia, zarówno 
w UJW, jak i w innych ośrod-
kach akademickich w Polsce 
i pozostałych krajach UE. Wśród 
kierunków studiów inżynier-
skich są górnictwo i geologia, 
mechatronika, informatyka, 
logistyka, zarządzanie i inży-
nieria produkcji. Na Uczelni 
Jana Wyżykowskiego można też 
kształcić się na studiach magi-
sterskich na kierunku zarządza-

W Zagłębiu Miedziowym jest gdzie studiować

Dodatek edukacyjny

edukacja

Dyplom magistra lub inżyniera wciąż jest w zasięgu ręki. Na studia nigdy nie jest za późno. Co ciekawe region 
Zagłębia Miedziowego daje naprawdę dużo możliwości. Ciekawy kierunek znajdzie najbardziej wybredny 
przyszły student. Uczelnia PWSZ w Głogowie, UJW w Polkowicach i WWSSE w Legnicy prowadzą rekrutację, 
a jest w czym wybierać.
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nie, stosunki międzynarodowe, 
mechatronika i co jest nowością 
prawo, które są pięcioletnimi, 
jednolitymi, prawniczymi stu-
diami magisterskimi. Wszystkie 
niezbędne informacje zarówno 
na temat nowego kierunku, 
jak i tych, które istnieją na 
UJW w Polkowicach i oddziale 
zamiejscowym w Lubinie można 
uzyskać pod nr telef. 76 746 
53 53lub na drodze mailowej 

sekretariat@ujw.pl w głównej 
siedziba Uczelni w Polkowi-
cach. Oddział zamiejscowy 
w Lubinie odpowie na wszystkie 
pytania pod nr telef. 76 749 89 
28 lub w formie mailowej wz@
ujw.pl Ogólne informacje na 
temat UJW można znaleźć pod 
adresem www.ujw.pl
Od 2016 roku w Legnicy lu-
dziom, którzy chcą zdobyć 
wyższe wykształcenie służy 
Zamiejscowy Wydział Nauk 
Społecznych Wielkopolskiej 

Wyższej Szkoły Społeczno 
– Ekonomicznej w Środzie 
Śląskiej. Trwająca tam re-
krutacja na rok akademicki 
2017/18 pozwala kształcić się 
na kierunku pedagogika na 
specjalnościach: resocjaliza-
cja i socjoterapia, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna, 
doradztwo zawodowe i edu-
kacyjne z animacją społeczno 
– kulturową, pedagogika opie-

kuńczo - wychowawcza z te-
rapią pedagogiczną, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna 
i język angielski, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna 
i język niemiecki. Na kierun-
ku ekonomia jest nie mniej 
specjalności, bo do wyboru 
przyszłych studentów mamy: 
ekonomikę przedsiębiorstw 
i zarządzanie kadrami, finanse, 
bankowość i ubezpieczenia, 
rachunkowość finansową, eko-
nomię przestrzenną, handel 

krajowy i zagraniczny. Jak 
podkreśla dziekan Andrzej Sta-
siek, raport opracowany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego przedstawiający 
sytuację absolwentów szkół 
wyższych w Polsce na rynku 
pracy od momentu uzyskania 
dyplomu, mówi że niemal 
100% absolwentów WWSSE 
w Środzie Wlkp. po uzyskaniu 
dyplomu w ciągu pierwszego 
roku pracuje już na umowę 
o pracę. Na zamiejscowym wy-
dziale kształceniem studentów 
zajmuje się ta sama kadra, 
a zatem nie trudno o wnioski, 
że studenci zdobywający dy-
plomy na legnickiej WWSSE 
mają równie wielkie szanse na 
natychmiastowe zatrudnienie 
jak ich koledzy z innego re-
gionu. Więcej informacji na 
temat kształcenia na tej uczelni 
można uzyskać bezpośrednio 
w legnickiej placówce przy 
ulicy Radosnej 17, na stronie 
internetowej www.wwsse.
pllub pod numerem telefonu 
518 695 721.
Wszystkim przyszłym stu-
dentom życzymy powodzenia 
i słusznego wyboru kierunku 
oraz uczelni na którą pójdą. 

Warto pamiętać, że na naukę nigdy nie 

jest za późno wystarczy tylko chcieć.
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Kontroli poddawany był zarówno szpital w Lubinie, jak i przychodnia, oraz placówki w Głogowie, Legnicy oraz Rudnej

MCZ S.A. po recertyfikacji
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie od dłuższego czasu posiada wszystkie 
certyfikaty ISO. Co trzy lata MCZ poddaje się tak zwanej recertyfikacji. Dziś medyczna spółka 
jest po kolejnym takim procesie. Kolejny już raz otrzymała certyfikaty pod kątem Systemu 
Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego i System Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Czym jest certyfikat? Jak 
czytamy w encyklopedii 
PWN nazwa wywodzi 

się ze średniowiecza, a z łaciny 
certificatus oznacza nic innego, 
jak „poświadczony”. Zatem cer-
tyfikat to zaświadczenie, dowód 
zapewniający, że wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub przepisem prawnym. 
W Polsce każda szanująca się i bę-
dąca na bardzo dobrym poziomie 
firma chce mieć takie świadectwa. 

Stara się zatem ciągłą pracą o to, 
by wyznaczone jednostki po 
skrupulatnych kontrolach wysta-
wiły certyfikaty. Polskie Centrum 
Akredytacji upoważniło w kraju 
31 jednostek do przeprowadzania 
takich kontroli i wystawiana do-
kumentów.
MIEDZIOWE CENTRUM ZDRO-
WIA S.A. po kontroli przepro-
wadzonej przez firmę ISOCERT, 
26 lipca 2017 roku otrzymało 
Certyfikat Systemu Zarządzania 

ISO. W zakres certyfikacji wcho-
dzą usługi medyczne w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej i ob-
razowej, profilaktyki i promocji 
zdrowia, pomocy doraźnej, lecznic-
twa ambulatoryjnego POZ i specja-
listycznego, leczenia szpitalnego 
zachowawczego i zabiegowego, 
medycyny pracy oraz rehabili-
tacji. - Uzyskaliśmy wszystkie 
potrzebne certyfikaty na kolejne 
trzy lata. Dotyczy to nie tylko szpi-
tala, ale wszystkich przychodni, 

laboratoriów, jednym słowem 
wszystkich naszych jednostek. 
Byliśmy sprawdzani pod kątem 
bezpieczeństwa informacji, prze-
pływu informacji, prowadzenia 
wszelkiej dokumentacji, bezpie-
czeństwa informatycznego również 
- mówi Piotr Milczanowski, prezes 
zarządu “MCZ” S.A. W Lubinie. 
-To kolejna recertyfikacja. Nasza 
firma pracuje na to cały czas. To nie 
jest tak, że co trzy lata się spinamy. 
Co roku jesteśmy kontrolowani 
również wyrywkowo. Ta ostatnia 
kontrola była kompleksowa pod ką-

tem certyfikatu ISO. Utrzymujemy 
dobry poziom bez przerwy - dodaje 
prezes Milczanowski.
Kontroli pod kątem recertyfikacji 
poddawany był zarówno szpital 
w Lubinie, jak i przychodnia, 
oraz placówki w Głogowie przy 
ulicy Sportowej 1B, Legnicy przy 
Okrzei 14A oraz Rudnej przy ulicy 
Polnej 3.
Kontrolowano i wystawiono 
certyfikaty w zakresie Systemu 
Zarządzania Jakością, Systemu 
Zarządzania Środowiskowego 
i System Zarządzania Bezpieczeń-

stwem i Higieną Pracy.
“MCZ”S.A . od lat otrzymuje 
wszelkie świadectwa wysokiej 
jakości i wyróżnienia. Na koncie 
spółki są takie laury jak Perła 
Medycyny, Liderzy Ogólnopol-
skiego Systemu Ochrony Zdrowia, 
Diamenty Forbesa, nagroda Fair 
Play, Gazela Biznesu, Skrzydła 
Zdrowego Biznesu, Czyste lecze-
nie – Czysty szpital, Bezpieczny 
Szpital, a od 2008 roku Certyfikaty 
ISO. Ostatni Certyfikat ISO ważny 
jest od 30 lipca 2017 do 29 lipca 
2020 roku.

r e k l a m a
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Nasza pierwsza wyprawa 
do Indochin była wielkim 
wydarzeniem. Spodzie-

waliśmy się wielu niezapomnia-
nych wrażeń bo już same nazwy 
państw, które mieliśmy odwiedzić 
były dla nas egzotyczne. Tajlandia, 

Laos, Kambodża, Wietnam... Do 
niedawna taka podróż nawet nam 
się nie śniła, dlatego z wypiekami 
na twarzy szukaliśmy wszelkich 
informacji na temat tego zakątka 
Azji. Wśród pięknych zdjęć taj-
landzkich świątyń znaleźliśmy 
niemniej fascynujące fotografie 
z farm słoni. Oczami wyobraźni 

widzieliśmy siebie na grzbietach 
tych majestatycznych zwierząt. 
Wtedy nie mieliśmy zielonego 
pojęcia o cenie, jaką płacą te 
zwierzęta by zadowolić turystów.
Słoń to kilkutonowe, wielkie zwie-
rzę – symbol Tajlandii. Z jednej 

strony uważane jest za święte 
i przynoszące szczęście oraz dobro-
byt, z drugiej zaś wykorzystywane 
do ciężkiej pracy przy budowie tam 
i wycince drzew. Ale najgorsze jest 
to, że słonie zmuszane są do wo-
żenia turystów i pokazywania im 
niewiarygodnych wręcz sztuczek. 
Żeby zaspokoić naszą próżność 

przechodzą istne obozy tortur. Kie-
dyś tego nie wiedzieliśmy, wierzy-
liśmy w bajeczki opowiadane przez 
przewodników, że umiejętności 
tych zwierząt są wynikiem ich nie-
samowitej inteligencji. Owszem, 
słonie są bardzo mądre, ale same 
na pewno nie nauczą się wozić na 
grzbietach turystów, zwłaszcza, że 
ich kręgosłupy kompletnie do tego 
się nie nadają.
Nasze spotkanie ze słoniami miało 
miejsce w okolicach miasteczka 
Chiang Mai. Pojechaliśmy na 
popularną wśród turystów farmę 
przedstawianą jako szpital dla tych 
zwierząt. Oficjalnie było tam 60 
słoni, z czego 19 pracowało dla 
turystów zdobywając w ten sposób 
środki na leczenie pozostałych. 
Wtedy byliśmy szczęśliwi, że 
możemy pomóc. Dopiero po la-
tach przypomnieliśmy sobie fakty 
świadczące o nieprawdziwości tych 
słów. Na farmę tłumnie przyby-
wali żądni wrażeń turyści, słonie 
pracowały bez wytchnienia. Przy 
bramie wszystkich witała słonica, 
przywiązana do pala krótkim łań-
cuchem. Obok, poganiane przez 
opiekuna w stronę zachwyconych 

ludzi zdezorientowane maleńkie 
słoniątko, zbierało pieniądze za 
czerwoną wstążkę uwiązaną na 
szyi. Co pół godziny odbywał się 
pokaz dla kolejnych grup. Słonie 
grały na organkach, kręciły hula-
-hop, stawały na dwóch nogach, 
grały w piłkę i golfa, tańczyły 
i wyciągały z torebek ukryte 
banany. Kiedy zaczęły malować 
obrazy ich precyzja i talent za-
chwyciły wszystkich. Zdaliśmy 
sobie sprawę, że są zdolniejsze od 
nas. Oczywiście obraz taki można 
kupić, ale trzeba wysupłać niezłą 
sumkę. Teraz wiemy, że dla naszej 
próżności przeszły gehennę, która 
trwa nadal podtrzymywana meta-
lowym hakiem. Dziś na pewno nie 
wybralibyśmy się do takiej farmy.
Kolejny przykład barbarzyństwa 
wobec zwierząt widzieliśmy 
w Afryce. Wybieraliśmy się do 
Maroka. Wszystkie foldery za-
chęcały do podróży fotografią 
kóz na drzewie, to symbol tego 
kraju. W przewodnikach wyczy-
taliśmy, że zwierzęta chodzą po 
gałęziach w poszukiwaniu liści 
i owoców drzewa arganowego 
zwanego Drzewem Życia. Pestki 

zawierają ceniony w medycynie 
i przemyśle kosmetycznym olej 
arganowy, trudno je otworzyć, więc 
olej wytwarza się z nadtrawionych 
przez kozy nasion. W podobny 
sposób z nadtrawionych ziaren 
pozyskuje się najdroższą na świecie 
kawę luwak. W południowym 
Maroku rośnie ok. 21 mln. drzew 
arganowych i tam faktycznie kozy 
wspinają się na nie, ale na trasach 
turystycznych zwierzęta są przy-
wiązane do gałęzi i praktycznie 
nie mają możliwości ruchu. Tkwią 
w niezmiennej pozycji przez cały 
dzień w niesamowitym upale bez 

wody i pożywienia. Autokary za-
trzymują się, turyści cykają fotki 
płacąc dolarami za tą przyjemność, 
a opiekunowie leżą w cieniu drzew 
czekając na kolejny „przyjazd” 
gotówki.
To tylko 2 przykłady pokazujące 
okrucieństwo, do którego w nie-
świadomości przykładamy rękę. 
Nie trzeba jechać na koniec świata, 
by się o tym przekonać. Konie, 
owieczki i psy w Zakopanym są 
dowodem, że i u nas w Polsce pro-
ceder ten kwitnie pomimo ustaw 
i zakazów. 

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska 

Przejażdżka na słoniu to wielka atrakcja dla każdego turysty. Wszystkie biura podróży, kolorowymi zdjęciami, zachęcają do skorzystania z takiej oferty.

Zabawa dla turystów
– cierpienie dla zwierząt
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Ulewne deszcze dokonują 
zniszczeń na posesji 
w Krzepowie. Przy 
ul. Osadników woda 
wdarła się do budynków 
gospodarczych. Zalane 
było podwórko. 

Mieszkańcy Krzepowa z obawa-
mi obserwują prognozę pogody. 
Każde jej załamanie budzi obawy 
o mienie. Chcą spać spokojnie 
pewni, że dorobek ich życia nie 
zabierze woda. Ostatnie jednak 
opady deszczu nie pozwoliły na 
spokojny sen. Przy ul. Osadników 
21 woda zalała podwórko i wtar-
gnęła do budynku gospodarczego. 
Na szczęście ominęła dom. 
-Taka sytuacja powtarza się po 
każdej ulewie – mówi mieszkanka 
z ulicy Osadników. – Po remoncie 
drogi woda zamiast wpływać do 
niedaleko przebiegającego rowu 
wpływa na nasze podwórko. Niesie 
ze sobą ziemie i piasek. Na chodni-

ku jest jeszcze muł naniesiony po 
ostatniej ulewie. 
Mieszkańcy tego budynku uwa-
żają, że nowa inwestycja jaką była 
budowa nowej drogi przyczyniła 
się do zalania ich posesji. 
-Krawężniki są za wysokie, woda 
zamiast wpływać do rowu płynie 
ulicą. Przy naszym domy jest 
lekki spad i woda znalazła ujście 
na nasze podwórko – mówi męż-
czyzna z ulicy Osadników. – Woda 
podmywa drogę. Trochę dalej po-
stawiony został znak w miejscu, 
gdzie nawierzchnia się wypaczyła. 

Sprawą mieszkańców z Krzepowa 
zainteresowaliśmy urzędników 
w Ratuszu. Udali się oni na ulicę 
Osadników i dokonali oględzin. 
Jakie będą dalsze kroki, wypowie-
dzą się fachowcy. 
-Musimy znaleźć dobre rozwią-
zanie– mówi Piotr Poznański, 
Zastępca Prezydenta Miasta Gło-
gowa. – W niektórych miejscach 
podbudówka została podmyta. 
Fachowcy wypowiedzą się, co 
musimy zrobić, aby woda nie 
wpływała na posesję. 

 �Fot: ANJA 

Konstrukcja pieca 
konwertorowego została 
przepalona. Operator 
pieca na zwolnieniu 
lekarskim. Przyczyny 
awarii zbada komisja 
powołana przez 
dyrektora HM Głogów 

15. sierpnia około godziny 21.20 
doszło do awarii jednego z pieców 
konwertorowych w Hucie Miedzi 
Głogów I. W trakcie prowadzo-
nego procesu technologicznego 
nastąpiło przepalenie konstrukcji 
pieca konwertorowego nr. 3, co 
doprowadziło do wycieku zgro-
madzonego w piecu płynnego 
topu.
Na miejscu zdarzenia dotarły jed-
nostki straży pożarnej HMG oraz 
strażacy z Głogowa. W wyniku 

awarii nie było osób poszkodo-
wanych.
-Operator pieca prowadzący pro-
ces, który znajdował się w miej-
scu oddalonym od zdarzenia, 
otrzymał zwolnienie lekarskie 
z tytułu doznanego stresu spo-
wodowanego awarią – mówi 
Justyna Swedura z Departament 
Komunikacji Korporacyjnej. Sy-
tuacja w Hucie Miedzi opanowana 
została późnym wieczorem. 
-Zdarzenie nie przerwało cią-
głości produkcji. Z uwagi na 
dostępność pozostałych pieców 
konwertorowych, nie przewiduje 
się start w produkcji miedzi - 
mówi Justyna Swedura z Departa-
ment Komunikacji Korporacyjnej
Jak wyjaśniają specjaliści, piece 
hutnicze są wyposażone w doły 
awaryjne, które stanowią zabez-

pieczenie ujścia ciekłego metalu. 
Zdarzenia awaryjne wynikające 
z eksploatacji agregatów hutni-
czych są wkalkulowane w ryzyko 
prowadzonej działalności i są 
objęte ubezpieczeniem odszko-
dowawczym. W celu ograniczenia 
szkód spowodowanych wystą-
pieniem awarii dotyczących nie-
kontrolowanego wyciekiem topu, 
obszary agregatów hutniczych są 
dostosowane do maksymalnego 
ograniczenia skali strat.
-Poleceniem Dyrektora HM 
Głogów, powołana została wie-
lobranżowa Komisja do ustalenia 
przyczyn wystąpienia awarii oraz 
określenia zakresu i harmonogramu 
remontu naprawczego mającego na 
celu wprowadzenie pieca do eks-
ploatacji – mówi Justyna Swedura.

 � (inf)

XXIII Memoriał 
Ryszarda Matuszaka 
to nie tylko okazja do 
rozgrywek, wyboru 
króla strzelców czy 
najlepszego zawodnika. 
To także okazja do 
wręczenia odznaczeń.

XXIII Memoriale Ryszarda 
Matuszaka spotkały się dru-
żyny MMTS Kwidzyn, Pogoń 
Szczecin, HBC Jicin oraz KS SPR 
Chrobry Głogów. Podczas tych 
spotkań najlepszym zawodnikiem 
został Rafał Biegaj z SPR Chrobry 
Głogów. Najlepszym bramkarzem 
okrzyknięto Bartosza Dudka 
z MMTS Kwidzyn. Najmłodszym 
zawodnikiem turnieju był Woj-

ciech Jońca z Pogoni Szczecin. 
Zawodnik ten otrzymał puchar 
ufundowany przez Piotra Matu-
szaka, syna Ryszarda Matuszaka. 
Najlepszymi zawodnikami zostali 
Lukas Rychna z HBC Jicin, Pa-
weł Krupa z Pogoni Szczecin, 
Mateusz Kosmalla z MMTS 
Kwidzyn oraz Tomasz Klinger 
z SPR Chrobry Głogów. Puchar 
Fair Play otrzymał zespół Pogoń 
Szczecin.
XXIII Memoriał Ryszarda 
Matuszaka był także okazją do 
wręczenia odznaczeń Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce „Za Zasłu-
gi dla Piłki Ręcznej” za wybitne 
osiągnięcia w działalności zawo-
dowej i społecznej w dziedzinie 
piłki ręcznej. Odznaczenia 

wręczali Henryk Szczepański - 
I wiceprezes Zarządu Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce oraz 
Damian Drobik - dyrektor ds. 
Realizacji Zewnętrznych ZPRP. 
Brązową Odznaką ZPRP odzna-
czeni zostali Dorota Wasiak, 
Tadeusz Pyszka, Marcin Goś-
ko, Wojciech Łuczyk. Srebrną 
Odznaką ZPRP otrzymali Jan 
Zubowski, Rafael Rokaszewicz, 
Artur Starczewski. Natomiast 
Złotą Odznaką ZPRP wręczono 
Lucjanowi Skrobuk, Leszkowi 
Kroczak, Edwardowi Murzyń-
skiemu, Zbigniewowi Rybka. 
Diamentową Odznaką ZPRP 
otrzymali Stanisław Cenker 
i Robert Musiał.

 �Fot: KS SPR Chrobry Głogów

Budynek Zespołu 
Szkół Samochodowych 
i Budowlanych doczekał 
się remontu. Za 
100 dni wykonawca 
zakończy prace. 

Starostwo Powiatowe w Głogowie 
wyłoniło wykonawcę termomo-
dernizacji budynku przy ulicy Pia-
stowskiej nr 2 . Mieszczą się w nim 
Zespół Szkół Samochodowych 
i Budowlanych oraz Technikum 
nr 5. Wykonawca , firma z Lubina 
przystąpiła już do prac. Budowlań-

cy na budynku głównym i dwóch 
pawilonach wykonają między 
innymi roboty dachowe, obróbki 
blacharskie i zmienią elewację.
-Plac budowy przekazaliśmy po 

podpisaniu umowy – mówi Jere-
mi Hołownia, Członek Zarządu 
Powiatu Głogowskiego. – Zakres 
prac jest duży. Wykonawca zgodnie 
z umową na realizację zadania ma 
100 dni. 
Na wykonanie zadań zarezerwo-
wano ponad 1.900 tys. zł. Ter-
momodernizacja budynku szkoły 
przy ul. Piastowskiej zostanie 
dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Fragmenty muru 
odkryte podczas prac 
budowlanych przy ul. 
Strzeleckiej spowodowały 
wstrzymanie dalszych 
działań. Archeolodzy 
zbadają i zinwentaryzują 
odkryty obiekt.

Przy ul. Strzeleckiej zgodnie z pla-
nami SM Nadodrze postawiony 
zostanie wieżowiec. Budowlańcy 
kilka tygodni temu weszli na plac 
budowy i rozpoczęli przygotowa-

nia do zrealizowania inwestycji. 
Podczas prac odkryto zabytkowy 
mur. W związku z tym wstrzyma-
no prace, znaleziskiem zajęli się 
archeolodzy.
-W rejonie budowy przy ul. Strze-
leckiej prace budowlane zostały 
wstrzymane. Odkryty obiekt zbada 
i zinwentaryzuje archeolog, który 
od samego początku nadzoruje 
prace w tym miejscu – wyjaśnia 
Mateusz Kowalski, SM Nad-
odrze. - Jednocześnie firma, która 
wykonała projekt posadowienia 

budynku, otrzymała polecenie, by 
przeprowadzić analizę, w jakim 
stopniu odkopany mur uniemożli-
wia wykonanie tego posadowienia.
Po dokonaniu analiz przez pro-
jektanta i archeologa dojdzie do 
spotkania wszystkich zaintere-
sowanych stron, w celu podjęcia 
decyzji o dalszym toku działań.
-Prawdopodobnie do tego spotka-
nia dojdzie pod koniec przyszłego 
tygodnia- mówi Mateusz Kowal-
ski.

 �Fot: ANJA

W Krzepowie woda podmywa posesje Komisja zbada przyczyny przepalenia konstrukcji pieca

Z niepokojem obserwują prognozy Awaria pieca w hucie 

Ruszył remont samochodówki 

Powiat remontuje swoje placówki 

Memoriał z odznaczeniami za wybitne osiągnięcia

Wybrano króla strzelców

Wstrzymano prace przy budowie wieżowca

Archeolog zbada znalezisko
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W dzisiejszym odcinku 
„Historycznego 

Miasta” wspomnimy 
sylwetkę popularyzatora historii 
Głogowa, dra Janusza Chutkow-
skiego. Choć od jego śmierci mi-
nęło w lipcu br. już dziewiętnaście 
lat, to kolejne pokolenia głogowian 
wiedzę o bogatej przeszłości nasze-
go miasta jak i okolicy pozyskują 
z publikacji napisanych właśnie 
przez Chutkowskiego. Jego „Dzieje 
Głogowa”, pierwsze po II wojnie 
światowej tak duże opracowanie 
o Głogowie, są do dziś lekturą 
obowiązkową dla osób chcących 
poznać przeszłość naszego miasta.
Janusz Chutkowski urodził się 4 

stycznia 1934 roku w Warszawie. 
Studia na Wydziale Prawa podej-
mował już w Lublinie. Głogów 
był kolejnym odległym miejscem 
na mapie w jego życiu. A życiorys 
zawodowy miał bardzo bogaty: tu-
taj pracował w Sądzie Powiatowym 
jako aplikant, a następnie asesor 
pełniący obowiązki sędziego. 
Przez dwadzieścia lat był również 
radcą prawnym.
Od 1976 roku publikował artykuły 
naukowe i popularnonaukowe, 
dotyczące głównie historii regio-
nalnej, a trzy lata później obronił 
doktorat nauk humanistycznych 
w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W latach osiemdziesiątych zaanga-
żował się politycznie, a mieszkając 
w tym czasie w Legnicy, pełnił 
funkcję przewodniczącego Woje-
wódzkiego Komitetu Stronnictwa 
Demokratycznego. Po przejściu 
na emeryturę, podjął pracę w gło-
gowskim muzeum. Równocześnie 
działał w Towarzystwie Ziemi 
Głogowskiej, gdzie był inicjatorem 
wielu podejmowanych działań. 
Był m.in. pomysłodawcą i redak-
torem naczelnym Encyklopedii 
Ziemi Głogowskiej, która ukazuje 
się do dziś (niedawno światło 
dziennie ujrzał zeszyt nr 77!). Co 
ciekawe, obszerne wspomnienia 
Chutkowskiego z czasów pracy 

w głogowskim muzeum jak 
i działalności w TMG, ukazały się 
drukiem w 2013 roku w numerze 
specjalnym Encyklopedii Ziemi 
Głogowskiej przy okazji 20-lecia 
serii.
A jak wspominają go ci, którzy 
mieli okazję z nim na co dzień 
współpracować? - „Dra Janusza 
Chutkowskiego znałem od strony 
jego zainteresowań historycznych. 
Kiedy codziennie zjawiał się 
w pracy – był kustoszem działu 
historycznego w Muzeum Arche-
ologiczno-Historycznym , zamiast 
„Co nowego?”, pytał na dzień do-
bry: „Co dobrego?”. Był ujmującym 
człowiekiem, delikatnym, ale rów-
nocześnie rzeczowym w obejściu 
z ludźmi. Przede wszystkim jednak 
dzielił się chętnie swoją rozległą 
wiedzą historyczną o dawnym 
Głogowie i zarażał nią innych” – 
wspomina Antoni Bok, głogowski 
regionalista.
Z kolei Michał Cimek, głogowski 
bloger i pisarz dodaje: „Pamiętam 
go jako elokwentnego i miłego 
pana w dobrze skrojonym garni-
turze z białą koszulą i krawatem. 
Lubiłem z nim dyskutować i to on 
mnie namówił na pisanie haseł 
do EZG. Widocznie stwierdził, 
że mam lekkie pióro, gdyż razem 
pisywaliśmy też do głogowskiego 
miesięcznika „MIT”.

Chutkowski równocześnie za-
angażowany był w działalność 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Legnicy. Stąd jego prace kon-
centrowały się wokół przeszłości 
Głogowa ale też i Legnicy. To tam 
w 1989 roku ukazały się drukiem 
jego „Dzieje Głogowa od czasów 
najdawniejszych do 1950 roku”, 
będące pierwszą od czasów książ-
ki Juliusa Blaschkego, wydanej 
w 1913 roku, syntezą historii 
Głogowa. Dwa lata później wy-
szło uzupełnione i już dwutomowe 
drugie wydanie „Dziejów...”. 
Realizował wiele przedsięwzięć, 
stąd do działania namawiał innych. 
Michał Cimek wspomina: „Ostat-
nią jego prośbą było, abym napisał 
książkę o głogowskiej Solidarności 
i przedstawił mi jak on ją sobie wy-
obraża. Miał wówczas rzec: „Niech 
Pan ją napisze, bo ja już nie mam 
czasu, gdyż pracuję nad monografią 
Głogowa XX wieku”. Propozycję 
przyjąłem, a że słowo się rzekło, 
przystąpiłem do pracy nad nią. 
Chutkowski był wymagającym re-
cenzentem, ale nie był cenzorem”. 
Ostatecznie książka o Solidarności 
w formie wspomnień, wydana zo-
stała dopiero w 2015 roku, będąc 
wg Cimka hołdem jej autora dla 
Chutkowskiego.
Natomiast Antoni Bok opowiada: 
„W Towarzystwie Miłośników 
Głogowa (od 1995 roku Towarzy-
stwo Ziemi Głogowskiej – dop. 

DAC), pojawiał się stale, często 
z nowymi pomysłami. Razem 
z prezesem TMG, Jerzym Sa-
dowskim, z którym się bardzo 
dobrze rozumieli, „nakręcali” dzia-
łalność towarzystwa. Tak, obok 
EZG, powstały cykle wykładów 
(późniejszy Uniwersytet Ziemi 
Głogowskiej) i inne inicjatywy. 
Oczywiście, nie wolno zapominać 
o szeregu wystaw historycznych, 
które wspólnie z Jerzym Dymy-
tryszynem, zorganizował w Mu-
zeum”.
A już w domowym zaciszu, pra-
cował nad kolejnymi książkami. 
Tytuł jednej z nich: „Wędrówki 
po dawnym Głogowie” (1997) 
dobrze określa sferę jego zaintere-
sowań, jednak okresem, któremu 
poświecił najwięcej uwagi były lata 
1945-1950, czyli pionierski okres 
powojennego Głogowa.
Obok wspomnianych już „Dziejów 
Głogowa” do najważniejszych 
publikacji dra Chutkowskiego 
należy zaliczyć m.in. publikacje: 
„Głogów. Informator historyczny” 

(1992), „Herby Głogowa i księ-
stwa głogowskiego” (1992 – we 
współpracy z Jerzym Dymytryszy-
nem), „Głogów. Polska literatura 
historyczna” (1993 i 1994 – wraz 
z Markiem R. Górniakiem), „Pia-
stowscy władcy Głogowa” (1996), 
„Opowieści o dawnej Legnicy” 
(1997), „Legendy głogowskie” 
(1998) oraz wydana już pośmiert-
nie publikacja „Głogów w XX 
wieku” (2004). Do tego należy 
dodać niezliczoną liczbę artykułów 
popularnonaukowych ukazującej 
się w prasie zarówno lokalnej jak 
i ogólnopolskiej (m.in. w „Mówią 
Wieki”).
W uznaniu jego zasług w badaniu 
i popularyzacji wiedzy historycz-
nej o Głogowie otrzymał w 1995 
roku przyznano mu tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Głogowa. 
Za swoją działalność Chutkowski 
posiadał też liczne odznaczenia 
państwowe. Zmarł nagle 13 lipca 
1998 roku w Głogowie i tutaj też 
spoczywa. 

 �Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Dr Janusz Chutkowski, autor słynnych „Dziejów Głogowa” i innych opracowań o mieście

Popularyzator dziejów Głogowa

dr Janusz Chutkowski 
podczas wykładu (ze 
zbiorów TZG)

Okładka pierwszego numeru Encyklopedii 
Ziemi Głogowskiej z 1993 roku, której 
inicjatorem był dr Chutkowski

Okładka publikacji pt.„Głogów w XX wieku” 
wydanej już po śmierci J. Chutkowskiego

Okładka książki J. Chutkowskiego pt.„ 
Opowieści o dawnej Legnicy”

Okładka książki J. Chutkowskiego 
pt.„Wędrówki po dawnym Głogowie”
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Przez trzy dni mistrzowie pie-
karnictwa prezentować będą 
swoje wypieki, a na stoisku 
animacji piekarniczych z bli-
ska będzie można się przyjrzeć 
prawdziwym dziełom sztuki. To 
właśnie tu powstają wspaniałe 
bochny, dziesiątki form i set-
ki smaków, wypiekanych od 
początku do końca na oczach 
gości. W dłoniach cukierników 
powstają postaci z bajek i ba-
śni, kolorowe kwiaty, perły, 
zwierzątka.
Na rozpoczęcie – kolorowa 
parada chleba. Wokół jawor-
skiego Rynku w orszaku przejdą 
wszyscy ci, bez których to 
wyjątkowe wydarzenie nie 
mogłoby się odbyć - piekarze, 

cukiernicy, samorządowcy, 
zaproszeni goście, w towarzy-
stwie fantazyjnie przebranych 
uczestników święta. Piękne 
panie i przystojni panowie 
będą rywalizować o tytuł Miss 
& Mistera Ziemi Jaworskiej 2017 
oraz atrakcyjne nagrody. Ale to 
nie wszystko! 
Zapach cynamonu i przypraw 
prowadził będzie wprost do 
Piernikowa, z własnoręcznie 
tworzonymi i ozdabianymi 
przez uczestników piernikami. 
Receptury z XVI w. i współcze-
sne, a do tego kolorowy lukier, 
wysmakowane kształty, ozdoby, 
wyborny smak. Palce lizać!
Talent najznakomitszych pieka-
rzy i cukierników będzie można 

podziwiać w konkursie na Rzeź-
bę Piekarsko-Cukierniczą. 
Zgromadzeni na Rynku w Ja-
worze po raz kolejny staną 
się świadkami bicia rekordu 
na najdłuższy piernik w Polsce. 
Piernik – rekordzista mierzy 
obecnie 46 m i 10 cm. Jego 
autorem jest jaworski mistrz 
cukiernictwa Stanisław Furtak, 
właściciel piekarni-cukierni 
Martex, który nie zamierza 
spocząć na laurach i już 
zapowiedział, że podczas 
sierpniowego święta w Jawo-
rze padnie nowy rekord! Czy 
tak się stanie? Przekonamy się 
już za kilka tygodni.
Święto Chleba i Piernika to 
również muzyczna podróż 

przez dekady i gatunki mu-
zyki. Jak co roku impreza 
obfitować będzie w występy 
muzyczne w stylu folk, które 
zapewnią nam zespoły z miast 
partnerskich, m.in. z Ukrainy, 
Niemiec, Czech i Niepołomic, 
ale nie tylko... Sobotnie świę-
towanie umili muzyk przy-
były prosto z włoskiej sceny 
muzycznej, Tony BARLETTA. 
Wieczorem na jaworskim 
Rynku tradycyjnie królować 
będą polscy artyści. W piątek 
(25.08) do wspólnej zabawy 
porwie nas gwiazda electropo-
pu Natalia NYKIEL, a w sobotę 
(26.08) bawić będziemy się 
przy największych przebojach 
Grzegorza HYŻEGO. Zapowiada 

się „pyszna” zabawa.
W niedzielę organizatorzy 
nie zwolnią tempa i zaproszą 
uczestników na Dolnośląskie 
pieczenie chleba. To połącze-
nie kulinarnego show, konkursu 
i dobrej zabawy. W szranki sta-
ną uzbrojeni w mąkę i drożdże 
samorządowcy w towarzystwie 
piekarzy i cukierników, któ-
rych zadaniem będzie upiec 
najlepszy i najsmaczniejszy 
chleb charakterystyczny 
dla danej miejscowości. 
Zwycięzca otrzyma miano 
Dolnośląskiego Wypieku Ro-
ku. Smakom i zapachom nie 
będzie końca! Zwłaszcza, że 
gościem specjalnym trzeciego 
dnia Święta Chleba i Piernika 

będzie Julia Cymbaluk, zwy-
ciężczyni MasterChef Junior 2. 
Dziesięcioletnia wrocławianka 
zdradzi kilka mistrzowskich 
przepisów, poeksperymentuje 
w świecie smaków i zapachów, 
a do swojej kuchni zaprosi 
publiczność.
Wszystko to i jeszcze więcej 
do zobaczenia, usłyszenia 
i posmakowania już w ostatni 
weekend sierpnia, w dolnoślą-
skim Jaworze.

Zapraszamy!
www.schip.jawor.pl

www.facebook.com
/schip.jawor
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Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Święta Chleba i Piernika - imprezy, która wyrosła z tradycji jaworskiej ziemi, z bogato 
zapisanych kart jej historii. Już dziś zapraszamy do przeżycia niezwykłej i smacznej przygody w Jaworze na Dolnym Śląsku.


