
- potwierdzony 
nakład, 

- dobra cena 
reklamy,

GłogówExtra!
Działamy
uczciwie

Sprawdź nas! 
603 122 338

To miejsce na reklamę
kosztuje 100 zł netto

cena z rabatem
zadzwoń: 603 122 338

r e k l a m a

rek
lam

a

7 marca 2018 r. nr 54

IS
SN

 2
45

0-
62

65Ruch samochodowy
i pieszy po dnie
koryta rzeki

str. 7
Od kilku lat zapowiadany remont drugiego
mostu nad Odrą staje się powoli faktem. 

SUPER
MIEJSCE!

reklama za 120 zł
1 emisja / oferta ograniczona

603 122 338

17 marca - Bolesławiec
18 marca - Wrocław 
19 marca - Lubin i Głogów
20 marca - Jelenia Góra i Wałbrzych
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r e k l a m a

aktualności

Od 1 do 31 marca 
prowadzona jest 
zbiórka krwi pod hasłem 
„spoKREWnieni służbą”. 
Jest to akcja służb 
mundurowych. Policja 
zachęca do udziału. 

W marcu na terenie Polski prowa-
dzona jest ogólnokrajowa zbiórka 
krwi pod hasłem „spoKREWnieni 
służbą”. Do akcji, pod patronatem 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministerstwa 
Obrony Narodowej, włączą się 
również dolnośląscy policjanci. 
Celem akcji „spoKREWnieni 
służbą” jest zbiórka krwi dla 
chorych i ofiar wypadków.
- Inauguracja akcji miała miejsce 
rok temu w Narodowym Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Data 
nie została wybrana przypadkowo. 

To święto państwowe ustanowio-
ne na cześć żołnierzy zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego, 
którzy przelewali krew w obronie 
niepodległości Polski, stawiając 
opór sowietyzacji – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. 
Na terenie powiatu głogowskiego 
zbiórka krwi zostanie przeprowa-
dzona w Głogowskim Szpitalu 
Powiatowym przy ul. Kościuszki 
15 w Głogowie w dniach od 1 do 
31 marca.
- Zachęcamy wszystkich do 
włączenia się w akcję służb 
mundurowych. Może to zrobić 
każdy. Podczas rejestracji przed 
oddaniem krwi należy podać 
hasło zbiórki: „spoKREWnieni 
służbą” – dodaje oficer prasowy 
KPP w Głogowie. 

 Zdjęcie: KPP w Głogowie 

Policjanci w bunkrze 
przy ulicy Piastowskiej 
znaleźli zwłoki 36 –
letniego mężczyzny. 
Przyczyna zgonu 
zostanie ustalona po 
sekcji zwłok zarządzonej 
przez prokuratora. 

Podczas rutynowej kontroli 
związanej między innymi ze 
sprawdzaniem miejsc, w których 
przebywają bezdomni, głogow-
scy policjanci w bunkrze przy 
ul. Piastowskiej odkryli zwłoki 
36-letniego mężczyzny. Z wstęp-
nych ustaleń wynika, iż osoby 
trzecie nie przyczyniły się do 
jego śmierci. Być może zagon 
spowodowała niska temperatura. 
Przyczyny śmierci 36-latka wyja-

śni sekcja zwłok zarządzona przez 
prokuratora. 
- Powrót zimy i bardzo niskich 
temperatur, powodują że przeby-
wanie poza budynkami i pomiesz-
czeniami bez ogrzewania, stwarza 
zagrożenie dla życia i zdrowia. 
Policjanci wraz z pracownikami 
Miejskich i Gminnych Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, stale 
kontrolują miejsca przebywania 
bezdomnych – mówi podisnp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. - Nie pozostań-
my obojętni, jeśli stwierdzimy 
obecność bezdomnych w miej-
scach, w których są oni narażeni 
na wyziębienie i zamarznięcie 
informujmy o tym fakcie instytu-
cje pomocowe i policję. Pozwoli 
to na uniknięcie tragedii.

Samochód na rejestracjach 
zagranicznych blokował ruch 
na ulicy Wojska Polskiego. 
Auto lawetą odholowane 
zostało na parking. 

BMW na niemieckich tablicach rejestracyj-
nych w godzinach popołudniowych, przed 
godzinami szczytu, blokowało ruch na ulicy 
Wojska Polskiego. Nie wiadomo z jakiego 
powodu doszło do kolizji, ponieważ nie było 
w aucie kierowcy. Samochód został odholo-
wany lawetą na parking. 
W tym miesiącu to już kolejne kolizja na ulicy 
Wojska Polskiego. Być może plany ustawienia 
na łuku radarów prewencyjnych nieco ostudzą 
zapały kierowców i wezmą nogę z gazu. 

Policjanci zatrzymali 
mieszkańca Głogowa, 
który na domowej 
drukarce podrabiał 
polskie banknoty 
o nominale 50 zł. 
Zatrzymane zostały 
również osoby, 
które wprowadzały 
je do obiegu. 

Policjanci Wydziału Kryminal-
nego zatrzymali 38 – letniego 
mieszkańca Głogowa, który na 
domowej drukarce podrabiał 
polskie banknoty o nominale 50 
zł. Zatrzymane zostały również 
osoby, które wprowadzały je 
do obiegu. Dwóch głogowian 
w wieku 35 i 25 lat oraz 25 – 
letnią mieszkankę powiatu 
polkowickiego. Sąd zdecydował 
o aresztowaniu 38 – latka oraz 35 

– latka. Za podrabianie pieniędzy 
grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do 25 lat. Wprowadzanie 
ich do obrotu jest zagrożone karą 
więzienia do lat 10.
- W jego miejscu zamieszkania 
funkcjonariusze ujawnili pod-
robione banknoty o nominale 50 
złotych – mówi Bogdan Kaleta 
oficer prasowy KPP w Głogowie. 
- Zabezpieczyli również sprzęt 
komputerowy, drukarkę i skaner, 
które posłużyły do produkcji 
fałszywych pieniędzy. 
38 – latek usłyszał zarzut podra-
biania polskich znaków pienięż-
nych. Przyznał się do przedsta-
wionych zarzutów. Został tym-
czasowo aresztowany na okres 3 
miesięcy. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności nawet do 25 lat.
W toku dalszych czynności 
zatrzymano osoby, które odbie-

rały od 38 – latka sfałszowanych 
banknoty i wprowadzały je do 
obiegu, płacąc nimi za towary 
i usługi. Zatrzymani to dawaj 
mężczyźni w wieku 35 i 25 
lat, mieszkańcy Głogowa oraz 
25 – letnia kobieta, mieszkanka 

powiatu polkowickiego. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do lat 
10. 35 – latek został tymczasowo 
aresztowany na okres 3 miesięcy. 
Pozostałe osoby objęto dozorem 
policyjnym.

 Zdjęcie: KPP w Głogowie 

Podrabiali banknoty, trafi li do aresztu W bunkrze nad Odrą odnaleziono ciało mężczyzny

Kolizja na łuku ul. Wojska Polskiego 

Zbiórka krwi „spoKREWnieni służbą”

Auto blokowało pas ruchu

Akcja mundurowych

Prokurator ustali
przyczyny zgonuDrukowali banknoty 50 zł
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Dotacja do 17 tys. zł na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej
Nabór wniosków od 26 do 30 marca 2018 r.
Aktualnie w dyspozycji PUP na ten cel znajdują się 
środki w wysokości 1.173.000 zł, które pozwolą 
przyznać pomoc  69 osobom na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej .

ZASADY DOTACJI
Dokonanie i rozliczenie zakupów  niezbędnych do 
uruchomienia działalności w szczególności sprzętu, 
maszyn, urządzeń, po podpisaniu umowy z PUP 
i otrzymaniu dotacji. Nie można finansować kosztów 
związanych z prowadzeniem, np. koszty wynajmu, 
ubezpieczenia społecznego. 
Zabezpieczenie spłaty poprzez wskazanie poręczycie-
li, gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego 
lub podpisanie aktu notarialnego o poddaniu się 
egzekucji
Uruchomienie działalności i prowadzenie jej przez 
okres minimum 12 miesięcy

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ

• Osoba bezrobotna
• Opiekun osoby niepełnosprawnej
• Absolwent centrum integracji społecznej, 
• Absolwent klubu integracji społecznej,

Dotacja adresowana jest dla osób, które nie otrzymał 
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystą-
pienie do spółdzielni socjalnej,  nie był karany za 
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
bądź w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedza-
jących dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej 
winy szkolenia, stażu, lub innej formy pomocy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
NA WWW.PUP.GLOGOW.
PL I FACEBOOK 

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przygotował
kompleksową pomoc dla przyszłych przedsiębiorców

15 marca, godz. 11:00
w Hotelu Qubus w Głogowie. 

w programie:
• od pomysłu do realizacji;
• szanse i zagrożenia - jak nie płacić frycowego;
• dobre praktyki;
• jak poradzić sobie z formalnościami;
• pieniądze na start - 17 tys. z Urzędu Pracy lub
  z innych instytucji.

Obecności należy potwierdzić  pod nr tel. 76 72 75 503 
lub u swojego doradcy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy
Program warsztatów:
• przygotowanie modeli biznesowych przez uczestników;
• określenie grup klientów i strategii budowania relacji;
• przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa;
• określenie grup potencjalnych partnerów;
• poznanie nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego;
• przygotowanie planu wdrożenia pomysłu biznesowego;
• zwiększenie motywacji do realizacji pomysłu biznesowego;
• opanowanie procedur związanych z wnioskowaniem
   o środki na podjęcie działalności z Powiatowego Urzędu Pracy
  w Głogowie.
Planowany termin warsztatów: 19 marca 2018 r. godz. 09:00- 
14:00 sala 113 /w przypadku dużego zainteresowania warsz-
tatami zajęcia odbędą się dodatkowo 20 marca/

W Galerii Dworcowej przy PKS
Program warsztatów:
na co zwrócić uwagę wybierając lokal - uczestnicy otrzymają 
checklistę dotyczącą wyboru lokalizacji;
jakie są zasady organizowania przestrzeni w lokalach usługowych;
jakie są zasady organizowania przestrzeni handlowej?
Planowany termin warsztatów: 21 marca 2018 r. w godz. 
09:00- 11:30

Uczestnik warsztatów może zdecydować czy bierze udział w jednym 
czy w dwóch dniach warsztatów.
Zapisy u doradcy w PUP lub  pod nr tel. 76 72 75 503. 
Zajęcia prowadzone będą m.in. przez Fundację Tax Care, Głogowski 
Klub Mikrobiznesu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie.

 Z warsztatów i konferencji mogą skorzystać również osoby 
niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne.

WARSZTATYKONFERENCJA
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Lekarze na Oddziale Oku-
listycznym Miedziowego 
Centrum Zdrowia w Lu-

binie operują cztery razy więcej 
zaćm niż jeszcze wiosną ubiegłego 
roku. Dzieję się tak dzięki temu, 
że Narodowy Fundusz Zdrowia 
zwraca w końcu pieniądze za nad-
wykonania. Dzięki temu pacjenci 
nie czekają już na zabieg cztery 
lata w kolejce. 

Liczba pacjentów operowa-
nych na zaćmę na oddziale 
okulistycznym w MCZ wzrosła  
czterokrotnie. -  Do kwietnia 
zeszłego roku operowaliśmy 
miesięcznie około 55 zaćm. 
Ostatnio w grudniu, w stycz-
niu przez cały trzeci i czwarty 
kwartał 2017 operujemy średnio 
około 200 zaćm miesięcznie. To 
jest około cztery razy więcej – 

mówi Jacek Galas, koordynator 
oddziału okulistycznego MCZ 
S.A. w Lubinie. Dzięki temu 
oczekiwanie na operację w ra-
mach Narodowego Funduszu 
Zdrowia skróciło się z czterech 
lat do około roku. Ci pacjenci, 
którzy zostaną zakwalifikowa-
ni do zabiegu w trybie pilnym 
czekają tylko około miesiąc. Jak 
informuje Jacek Galas, koordy-

nator oddziału okulistycznego 
szpitala MCZ w Lubinie operacje 
zaćmy prowadzone są głównie 
w trybie jednodniowym.  Sam 
zabieg odbywa się w ciągu 10 
minut. Pacjent po operacji zo-
staje kilka godzin na oddziale, 
a potem udaje się do domu. Leka-
rze oczekują go kolejnego dnia, 
by skontrolować stan zdrowia po 
operacji. - Cały nasz szpital jest 

akredytowany więc prowadzone 
w nim procedury są bezpieczne 
dla pacjentów, którzy zwykle są 
bardzo  zadowoleni co jest dla 
nas najlepszą reklamą – dodaje 
doktor. - Oferujemy też soczewki 
klasy premium tym pacjentom 
, którzy na taką operację się 
zdecydują. Taki zabieg niestety 
jest płatny. NFZ nie dopłaca 
do takich soczewek. Co ważne, 
pacjenci po operacji z soczewką 

klasy premium  mogą obyć się 
bez okularów do czytania i do 
patrzenia w dal – zwraca uwagę 
doktor Jacek Galas. 
Żeby poddać się operacji zaćmy 
wystarczy  mieć skierowanie od  
okulisty lub lekarza rodzinnego. 
Ze skierowaniem pacjent powinien 
zgłosić się na oddział okulistyczny 
szpitala MCZ, gdzie lekarze okuliści  
zdecydują  czy operacja ma odbyć 
się w trybie pilnym, czy planowym.

200 operacji miesięcznie na zaćmę w MCZ

Cztery razy więcej zoperowanych zaćm
Miedziowe Centrum Zdrowia - spółka z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź - po raz kolejny 
zaangażowało się w organizację imprezy okolicznościowej w Szkole Podstawowej w Trzebnicach, 
tym razem z okazji Dnia Zakochanych. Dzięki temu setki uczniów wraz z rodzinami poddało się 
badaniom profilaktycznym, które przeprowadził personel MCZ.

r e k l a m a

lekarzy specjalistów lub lekarzy wyrażających gotowość
rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

• onkologii klinicznej;
• chorób wewnętrznych;
• diabetologii;
• lekarzy specjalistów w dziedzinach:
• medycyny pracy;
• medycyny rodzinnej;
• endokrynologii;
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
• urologii;
• neurologii.

Jest
praca

dla
lekarzy

Miedziowe Centrum Zdrowia 
rozszerza działalność 

i poszukuje lekarzy. Ma to 
związek z wprowadzoną

od 1 października siecią szpitali.

W związku z poszerzeniem działalności przez
“MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie – rozpoczęciem 
funkcjonowania w sieci szpitali – zapraszamy do współpracy:

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenia i dogodny czas pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wiceprezesem 
Zarządu – Dyrektorem ds. Medycznych.
tel. 76/84 60 110, mail: praca@mcz.pl
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Zwężenie drogi przy 
drugim lewoskręcie 
w kierunku Jaczowa 
do nadzoru. Policja 
skontroluje i podejmie 
działania, które 
mają poprawić 
bezpieczeństwo.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Głogowskiego radny Karol 
Szczepaniak zwrócił uwagę ko-
mendanta głogowskiej policji na 
problem komunikacyjny na dro-
dze 329 przy drugim lewoskręcie 
do Jaczowa. Radny uważa, że na 
tym odcinku istnieje zagrożenie 
bezpieczeństwa. Obowiązujące 
ograniczenia nie są przestrzegane 
przez kierowców, co w konse-
kwencji doprowadzić może do 

niebezpiecznych zdarzeń. Radny 
na ręce przewodniczącego rady 
złożył wniosek o przeanalizowa-
nie sytuacji dot. bezpieczeństwa 
na wskazanym przez niego od-

cinku drogi. Komendant głogow-
skiej policji zapewnił, że zajmują 
się każdą sprawa skierowaną do 
KPP w Głogowie. 

  (red)

Dzień Kobiet to nie 
tylko relikt z czasów 
PRL, to także okazja 
do miłych gestów. 
Kreatywne podejście 
do kwestii prezentu 
zaskoczy każda kobietę. 

Wielkimi krokami zbliża się 
Dzień Kobiet. Przez niektórych 
traktowany jest jako relikt 
z czasów PRL-u. Jest to jednak 
mimo wszystko kolejna okazja, 
aby wykonać miły gest w stronę 
najbliższych osób. Można wrę-
czyć kwiaty, perfumy, zaprosić 
do kawiarni czy restauracji, 
można także zafundować zabieg 
w profesjonalnym gabinecie, aby 
w tym wyjątkowym dniu osoba 
nam najbliższa czuła się wspa-
niale i prezentowała rewelacyj-
nie. Centrum Kosmetologiczne 
Arivella przygotowało szeroką 
gamę zabiegów, dla każdej grupy 
wiekowej i to po preferencyjnych 
cenach. Kosmetolog proponuje 
między innymi paznokcie 
hybrydowe, medyczne zabiegi 
ferulac, medyczny zabieg z Vit 
C Medi Dermy, laserowy peeling 
węglowy- nowość na światowym 
rynku, dla starszych kobiet po 
50-tce proponuje także Derma 
Pen. Centrum przygotowało 
także niespodziankę. Spośród 
sms wysłanych 8 marca na numer 
telefonu 602-583-963 wylosowa-
ny zostanie jeden numer telefonu. 
Osoba do której będzie należał 
wylosowany numer telefonu 

otrzyma prezent w postaci bez-
płatnego zabiegu. 
-Na sms czekam od godz. 9 do 
12. Spośród otrzymanych wia-
domości wylosowana zostanie 
jedna – mówi Zofia Metelska, 
kosmetolog i właścicielka 
Centrum Kosmetologicznego 
Arivella w Głogowie.- Osoba, 

której sms zostanie wylosowany 
będzie mogła skorzystać bez-
płatnie z jednego zabiegu w do-
wolnym terminie. Wszystkim 
Paniom od 2 marca do 10 marca 
proponuję zabiegi w cenach 
preferencyjnych. Do każdego 
zabiegu gratis parafina na dłonie 
lub stopy - dodaje kosmetolog.

Uczniowie z Gminy 
Wiejskiej Głogów 
wiedzą jak zapobiegać 
pożarom. W turnieju 
wiedzy pożarniczej 
Mateusz Jasik ze Szkoły 
Podstawowej w Wilkowie 
i Malwina Fras ze Szkoły 
Podstawowej w Serbach 
zajęli pierwsze miejsca.

W eliminacjach gminnych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej Mateusz Jasik ze 
Szkoły Podstawowej w Wilko-
wie nie mijał sobie równych. 
Wykazał się szeroką wiedzą 
w zakresie pożarnictwa. Wśród 
uczestników w swojej grupie 
wiekowej- klasy IV –VI SP zajął 
pierwsze miejsce. II miejsce 

przyznano Dominikowi Wło-
darczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Serbach, natomiast III miejsce 
zajęła Malwina Fras ze Szkoły 
Podstawowej w Serbach. W star-
szej grupie wiekowej klasa VII 
SP i gimnazja nie do pokonania 
okazała się Amelia Zalewska ze 
Szkoły Podstawowej w Przedmo-
ściu, która wykazała się najlepszą 
wiedzą pożarniczą. II miejsc 
zajął Jakub Rejniak ze Szkoły 
Podstawowej w Przedmościu 
a III zajął Radosław Świercz ze 
Szkoły Podstawowej w Serbach. 
Zwycięzcy obu kategorii otrzy-
mali nagrody rzeczowe i dyplomy 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Joannę Gniewosz, a także awans 
do eliminacji powiatowych Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej ma na celu populary-
zowanie wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśni-
czym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii 
przeciwpożarowych tradycji ru-
chu strażackiego. Turniej składał 
się z części pisemnej. Komisja 
konkursowa oceniająca uczestni-
ków turnieju składała się z kilku 
osób. Jej obradom przewodniczył 
Sebastian Siniawa – Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Głogowie.

 Zdjęcie: UGG 

Policjanci monitorują 
miejsca pobytu 
bezdomnych. 
Dziewięciu z nich 
dzięki mundurowym 
noc spędziło w ciepłych 
noclegowniach.  

Fala chłodów zawitała w naszym 
regionie i pewnie zagości kilka 
dni. W nocy temperatury spadają 
poniżej minus 10 stopni. Warunki 
pogodowe powodują, że przeby-
wanie poza budynkami i pomiesz-
czeniami bez ogrzewania, staje 
się szczególnie niebezpieczne dla 
życia i zdrowia. Zwłaszcza w po-
rze nocnej. Dlatego też głogowscy 
policjanci przez cały okres zimy 
prowadzą działania związane 
z pomocą osobom bezdomnym. 

- W ostatnim okresie silnego 
mrozu nasze działania są szcze-
gólnie zintensyfikowane – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta oficer 
prasowy KPP w Głogowie. - 
Sprawdzamy wiele razy w ciągu 
doby miejsca ich przebywania 
i proponujemy pomoc, a gdy to jest 
konieczne dla ratowania zdrowia 
i życia ludzkiego, przewozimy 
takie osoby do przytulisk, nocle-
gowni czy szpitala. 
Od ostatniego weekendu poli-
cjanci udzieli pomocy dziewięciu 
osobom, które zostały przewiezio-
ne min. do przytuliska, szpitala 
czy izby wytrzeźwień. Takich 
interwencji w okresie zimy było 
więcej. 
- Nasze działania, o których 
mówimy szczególnie w okresie 

chłodów, prowadzone są jednak 
przez cały rok – mówi oficer 
prasowy KPP w Głogowie. - 
Współpracujemy z Ośrodkami 
Pomocy Społecznej i instytucjami 
pomocowymi. 
Policjanci i pracownicy pomocy 
społecznej proponują bezdom-
nym pomoc oraz informują 
o możliwości skorzystania z niej. 
W szczególnych przypadkach 
zapewniając transport do miejsc 
bardziej przyjaznych w mroźne 
dni i noce. 
- Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców naszego powiatu o infor-
mowanie pracowników pomocy 
społecznej i policję o miejscach 
przebywania bezdomnych – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta. 

  (red)

Przepisy p/poż mają w jednym palcu

Awans do eliminacji powiatowych

Fala mrozów zagrożeniem dla zdrowia i życia

Policja monitoruje miejsca

pobytu bezdomnych

Na sesji o bezpieczeństwie zmotoryzowanych

329 utrapieniem kierowców

Bezpłatne zabiegi w Centrum Kosmetologicznym

Prezent dla kobiet
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Już od marca można 
rozpocząć pracę 
sezonową. Zajęcie jest 
dla animatorów czasu 
wolnego, kelnerów, 
kucharzy, pokojówek. 
Pracę znajdzie również 
przewodnik – kajakarz, 
można też zbierać 
szparagi albo uprawiać 
orchidee. Godzinowa 
stawka od 30 do ok. 50 zł.
We Wrocławiu w środę, 7 marca 
wszyscy chętni do pracy sezo-
nowej mogą spotkać się z przed-
stawicielami hiszpańskiej sieci 
hoteli. Rekrutacje u sprawdzonych 
pracodawców za granicą wspierają 
doradcy EURES Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Do dyspozycji jest ponad 180 
propozycji sezonowego zajęcia.
– Sezon urlopowy za granicą 
trwa praktycznie od marca do 
listopada. Do tego dochodzą 
święta, ferie i wakacje, w związ-
ku z tym zapotrzebowanie na 
pracowników jest ogromne. – 
mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. - Od wielu lat do 
najbardziej popularnych branż, 
w których chętnie zatrudnia 
się sezonowo Polaków należą: 
rolnictwo, ogrodnictwo, sadow-
nictwo przy zbiorze warzyw, 
owoców, kwiatów i innych pło-
dów rolnych. Zapotrzebowanie 
na pracowników sezonowych 

występuje oczywiście także 
w hotelarstwie i gastronomii, 
szczególnie w trakcie sezonu 
turystycznego. W tym czasie 
dostępne są również oferty 
pracy przy organizacji imprez 
rozrywkowych: objazdowych 
bądź stacjonarnych np. cyrków, 
parków rozrywki, czy wesołych 
miasteczek – wylicza dyrektor 
DWUP. 
Dzięki pracy sezonowej Dolno-
ślązacy mogą liczyć na bardzo 
dobre zarobki. W zależności od 
kraju i stanowiska płace wahają 
się od ponad 30 zł do ok. 50 zł za 
godzinę. Dodatkowo pracodawcy 
oferują coraz częściej zakwatero-
wanie i dopłaty do wyżywienia. 
Można liczyć na bogate  zaplecze 

socjalne a także dłuższą umowę. 
– Dla wielu młodych osób praca 
za granicą to szansa na zdobycie 
doświadczenia i naukę języka. 
Ale przed skorzystaniem z takiej 
oferty pracy trzeba się do niej 
dobrze przygotować. I to przede 
wszystkim jeszcze w Polsce, 
przed wyjazdem powinniśmy 
zadbać i przeanalizować wiele 
aspektów sezonowego zatrudnie-
nia. Należy pamiętać, że zajęcie 
sezonowe to w wielu kwestiach 
taka sama praca jak ta podstawo-
wa i rządzi się takimi samymi 
prawami – mówi Lilla Jaroń, 
wicedyrektor Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.- 
W uniknięciu kłopotów poma-
gają nasi doradcy EURES. Na 

bezpłatną pomoc można liczyć 
we Wrocławiu, Wałbrzychu, 
Jeleniej Górze i Legnicy – tam, 
gdzie działa DWUP. Pomagamy 
również on-line – dodaje wice-
dyrektor DWUP. 
W środę, 7 marca we Wrocławiu 
chętnych do pracy w hotelach 
na Majorce, Wyspach Kanaryj-
skich, Krecie oraz w Andaluzji 
będzie szukała hiszpańska sieć 
hoteli Iberostar. Niemal od ręki 
dostępna jest praca w charakterze 
animatorów: sportowych, zajęć 
artystycznych i tańca, dziecię-
cych oraz instruktorów fitness. 
Od kandydatów wymagana jest 
bardzo dobra znajomości języka 
angielskiego. Znajomość języka 
niemieckiego będzie dodatkowym 

atutem, a także doświadczenie 
w podobnej pracy. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy prowa-
dzone są na stronie www.eures.
dwup.pl www.eures.dwup.pl. 
EURES jest siecią współpracy 
publicznych służb zatrudnienia 
i ich partnerów na rynku pracy. 
Wsparcie jest ogólnodostępne, 
bezpłatne i skierowane do osób 
poszukujących pracy, zaintere-
sowanych wyjazdem do innego 
kraju w celach podjęcia pracy 
oraz do pracodawców, którzy chcą 
prowadzić rekrutację pracowni-
ków z zagranicy. Doradcy EURES 
DWUP dostępni są stacjonarnie 
oraz on-line w siedzibie i filiach 
DWUP w Wałbrzychu, Wrocła-
wiu, Legnicy i Jeleniej Górze.

Hiszpańska sieć poszukuje pracowników

Sezon na pracę wakacyjną rozpoczęty

Dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 20 
dały niesamowite 
przedstawienie na 
deskach MOK. Widownia 
zafascynowana 
talentami maluchów.

Na widowni MOK zasiedli rodzi-
ce, dziadkowie, babcie, ciocie, 
wujowie, całe rodziny i każdy 
z wielką niecierpliwością czekał 

na występ swoich pociech. W so-
botę dzieci z PP nr 20 na deskach 
MOK zrobiły wielkie show. Za 
kulisami maluchy bardzo cieszyły 
się z występu, bo czuły, że jest 
to sytuacja wyjątkowa, w której 
mogą zabłysnąć przed rodzicami. 
Starsze miały tremę, jak przystało 
na artystów. Jednak, gdy z zasło-
niętej kurtyny usłyszały burzę 
oklasków śmielej weszły na scenę 
i zaprezentowały swoje umiejęt-

ności taneczne i wokalne. Swoimi 
występami wywołały wiele łez 
radości, uśmiechu i dumy. To było 
fantastyczne show. Śliweczki, 
Ananasy, Jabłuszka, Cytrynki, 
Truskawki, Wisienki, Poziomki, 
Gruszki, Brzoskwinki i Bananki 
dały z siebie wszystko. Na za-
kończenie występów wszystkie 
przedszkolaki zaspiewały „Na 
ulicy Herkulesa w mieście Gło-
gowie jest najlepsze roztańczone 

super przedszkole i każde dziecko 
dobrze wie, że Dwudziestka 
się zwie” Dzieci wykazały się 
wielkimi umiejętnościami, gracją 
i talentem. Nauczycielom udało się 
wyzwolić w nich pokłady energii 
i talentu. Dzięki wykwalifiko-
wanej kadrze, która codziennie 
opiekuje się dziećmi, rodzicom 
dane było przeżyć chwile dumy 
i wielkiej radości.

  (red)

Przez pół roku 
wiadukt drogowy 
w Grodźcu Małym 
będzie zamknięty dla 
ruchu. Od 6 marca 
ruch kołowy odbywać 
się będzie objazdem 
przez Nową Sól. 

Wiadukt w Grodźcu Małym, 
Gmina Wiejska Głogów zo-
stanie poddany gruntownemu 
remontowi. Obiekt ten swoje 
dobre lata ma już dawno za 
sobą. Ze względu na zły stan 
techniczny obowiązuje ograni-
czenie w ruchu. Przez wiadukt 
obecnie mogą przejeżdżać 
jedynie pojazdy do 15 ton. 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad generalny 
remont planuje rozpocząć 6 
marca a zakończyć 31 sierpnia. 
Na obiekcie mostowym w cią-

gu drogi wojewódzkiej nr 321 
w km 32+830 w miejscowości 
Grodziec Mały wprowadzona 
zostanie tymczasowa zmiana 
organizacja ruchu. Wiadukt 
będzie całkowicie wyłączony 
z ruchu kołowego i pieszego. 
DSDiK we Wrocławiu wpro-
wadzi oznakowanie informu-
jące o zamknięciu drogi oraz 
wyznaczy trasę objazdu.
- Na pewno będzie to duże 
utrudnienia dla mieszkańców 
naszej gminy, ale i przejezd-
nych. Przez wiadukt nie będzie 
można także przejść - mówi 
Joanna Gniewosz Wójt Gminy 
Głogów.
GDDKiA rozważała różne 
warianty komunikacji na czas 
remontu wiaduktu. Ostatecz-
nie wybrano wariant objazdu 
przez Nową Sól. 

  (red)

Wiadukt w Grodźcu zamknięty dla ruchu

Zmiana organizacji ruchu

- objazdy przez Nową Sól 

Wspaniałe widowisko dzieci z PP 20

Show przedszkolaczków
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Edukacja idzie na próżno. 
Nadal mieszkańcy powiatu 
głogowskiego wypalają 
trawy. Sprawcom 
podpalenia grozi kara 
grzywny lub więzienia. 

W minionym tygodniu głogowscy 
strażacy i ochotnicy z ościennych 
gmin kilkakrotnie wyjeżdżali do 
pożarów traw na łąkach i nieużyt-
kach rolnych. Trawy paliły się 
w Kromolinie, Dobrzejowicach, 
Cebrze i Czernej. 
-W czasie weekendu strażacy 
wyjeżdżali do czterech pożarów 
traw – mówi Paweł Dziadosz, 
brygadier z głogowskiej straży 
pożarnej. – Do akcji włączają się 
także ochotnicze straże pożarne. 
Rolnicy wypalają suche trawy 
i pozostałości roślinne ponieważ 
panuje przekonanie iż spalenie 
suchej trawy użyźni w sposób 
naturalny glebę, a to wpłynie 
na szybszy i bujniejszy wzrost 
młodej trawy. Jednak jak wszem 
i wobec wiadomo ogień nie zawsze 
da się kontrolować. W pożarach 
giną zwierzęta domowe, które 

przypadkowo znajdą się w zasięgu 
pożaru oraz leśne: sarny, jelenie 
czy dziki. Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny 
łownej bażantów, kuropatw, 
zajęcy. Podczas wypalania traw 
można stracić także dorobek 
życia, giną ludzie, w tym pod-
palacze, lub przypadkowe osoby. 
Podczas pożaru powstaje także 
duże zadymienie, powoduje ono 
zmniejszenie widoczności na 
drogach. Gorsza widoczność może 
prowadzić do powstania groźnych 
w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych.
Wypalanie traw jest wykrocze-
niem. Podpalaczom grozi kara 
aresztu, nagany lub grzywny, któ-
rej wysokość może wynosić od 20 
do 5000 zł. Oprócz kar nakłada-
nych przez policję czy prokuratu-
rę, przewidziane są także dotkliwe 
kary finansowe nakładane przez 
Agencję w postaci zmniejszenia 
od 5 do 25%, a w skrajnych przy-
padkach nawet odebrania, należnej 
wysokości wszystkich rodzajów 
dopłat bezpośrednich za dany rok.

  (red)

Przy uli. Stawnej spłonęło 
mieszkanie. Pożar zaczął 
się od lodówki. Strażacy 
usunęli z mieszkania 
spalone meble. 

Wczesnym rankiem na siódmym 
piętrze wieżowca przy ul. Stawnej 
zapaliła się lodówka. Kobieta 
próbowała sama, zanim ogień 
się rozprzestrzenić, gasić płomień, 
odsuwała meble i inne przedmioty 
jak najdalej od lodówki. Jednak 
mimo jej starań ogień zajął także 
meble. Kobieta zaalarmowała 
sąsiadów i straż pożarną a sama 
opuściła mieszkanie. Na wezwanie 
przyjechały 3 zastępy straży po-

żarnej z 9. strażakami z Głogowa, 
podnośnik dojechał ze strażakami 
KGHM a z drabiną przyjechali 
strażacy z Polkowic. 
-Gdy weszliśmy do mieszkania 
płonęła cała kuchnia. Spłonęły 
meble a szyby w oknach popękały 
– mówi Paweł Dziadosz brygadier 
z głogowskiej straży pożarnej, kie-
rujący działaniami ratowniczymi.
Strażacy ugaszone meble wynieśli 
na korytarz i schody, aby dokład-
nie sprawdzić, czy wszystkie 
ogniska zapalne zostały ugaszone. 
Mieszkanie nadaje się do remontu. 
Spłonęły kuchnia, całe mieszka-
nie osmolił dym a sadza pokryła 
ściany i meble.

Trzy nowe samochody 
otrzymali głogowscy 
policjanci. N ich zakup 
złożyli się Komendant 
Główny, starosta 
i prezydent miasta. Dwa 
radiowozy ruszą na ulice 
miasta bez oznakowań. 

Nowe radiowozy rozpoczęły już 
służbę w głogowskiej policji. 
Nieoznakowane samochody opel 
astra i suzuki oraz oznakowany 
radiowóz volkswagen transpor-

ter jeżdżą już ulicami miasta. 
Wszystkie wyposażone są 
w silniki benzynowe. Radiowozy 
nieoznakowane zakupiono dzięki 
finansowej pomocy samorządów. 
Zakup oznakowanego pojazdu 
był finansowany w całości z bu-
dżetu policji.
- Nowe samochody odświeżą 
tabor głogowskiej policji – mówił 
podczas uroczystości przeka-
zania samochodów - podinsp. 
Mariusz Bużdygan Komendant 
Powiatowy Policji w Głogowie 

Dzisiaj w KPP w Głogowie nastą-
piło uroczyste przekazanie nowych 
radiowozów. W uroczystości 
uczestniczyli: Komendant Powia-
towy Policji w Głogowie podinsp. 
Mariusz Bużdygan, Starosta 
Głogowski Jarosław Dudkowiak 
oraz Prezydent Głogowa Rafael 
Rokaszewicz. Zakup radiowozów 
był możliwy dzięki finansowej 
pomocy samorządów, które w ra-
mach tzw. zakupu sponsorowanego 
finansowały w połowie ich zakup. 
Dzięki wsparciu Starostwa Powia-

towego w Głogowie zakupiono 
samochód suzuki sx4 cross 
o wartości 84 870 złotych. Gmina 
Miejska Głogów wsparła zakup 
samochodu opel astra o wartości 
62 197 zł. volkswagen transporter 
został w całości sfinansowany 
z budżetu centralnego policji. 
- Nowe radiowozy wykorzysty-
wane będą przez służby kry-
minalne, Wydział Sztab Policji 
oraz wydział Prewencji – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta oficer 
prasowy KPP w Głogowie. 

Od kilku lat zapowiadany 
remont drugiego mostu 
nad Odrą staje się 
powoli faktem. W tym 
roku GDDKiA ogłosi 
przetarg na wyłonienie 
wykonawcy prac. 

Most betonowy nad Odrą przy 
zjeździe na Serby doczeka się 
remontu w 2019 roku. General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w tym roku planuje 
ogłosić przetarg na wyłonienie 
wykonawcy remontu obiektu 
ważnego dla mieszkańców 
miasta i setek przejezdnych. 
W godzinach szczytu latem przez 
most przejeżdża bowiem od 20 do 
25 tys. samochodów. 
- Remont polegać będzie m.in. na 
wymianie nawierzchni jezdni, 
chodników, balustrad, dylatacji 
oraz innych elementów mostu 
– mówi Magdalena Szumiata 
z GDDKiA we Wrocławiu. - Re-
alizacja inwestycji zaplanowana 
została na dwa lata. 
Remont będzie odbywał się przy 
całkowitym zamknięciu ruchu na 

obiekcie. Dla sprawnego transportu 
obok mostu po dnie koryta staro-
rzecza rzeki Odry zaprojektowany 
zostanie i wybudowany objazd 
tymczasowy z przepustami umoż-
liwiającymi przepływ wód.
- W tym roku zostanie zlecony 

przetarg na remontu mostu beto-
nowego w Głogowie w systemie 
Projektuj i Buduj. Opracowany 
i uzgodniony zostanie projekt 
remontu mostu oraz objazdu tym-
czasowego. W latach 2019/2020 
wykonany zostanie właściwy 

remont mostu – mówi Magdalena 
Szumiata. 
Wartość remontu wraz z budową 
przeprawy tymczasowej to kilka 
milionów złotych. Dokładna 
kwota będzie znana dopiero po 
zakończeniu przetargu.

Zrobiło się sucho i zapłonęły trawy

Dotkliwe kary
za wypalanie traw

Mieszkanie po pożarze, do remontu

Szybka reakcja straży

Ruch samochodowy i pieszy po dnie koryta rzeki

Zbliża się remont mostu nad Odrą

Nieoznakowane radiowozy na ulicach miasta

Nowe radiowozy dla głogowskiej policji
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Himba, grupa etniczna 
z północno – zachodniej 
Namibii to koczowniczy 

lud pasterski trudniący się hodow-
lą bydła. Podczas przenoszenia 
swych domostw w poszukiwaniu 
pastwisk często głodują i cierpią 
z powodu braku wody. Żyznych 
i wilgotnych terenów jest coraz 
mniej. Mężczyźni większą część 
życia spędzają daleko od rodziny 
przemieszczając się ze swoimi 
stadami. Często droga jest tak 
daleka, że łatwiej jest postawić 
nowe szałasy niż wracać na noc 
do wioski. Domy zbudowane 
z gałęzi drzew, liści palmy 
i umocnione odchodami bydła są 
lekkie, można je szybko rozebrać 
i wybudować ponownie w innym 
miejscu. Zajmują się tym kobiety, 
przenoszą swoje chaty nawet kilka 
razy w roku. 
Centrum wioski to zagroda dla 
cieląt, lecz najważniejszym 
miejscem jest „okuruwo” czyli 
stale płonący ogień zapewniający 
łączność z przodkami i Bogiem. 
Wszystkie chaty odwrócone są ty-
łem, jedynie dom wodza ma drzwi 
skierowane w stronę ognia. Wódz 
ma obowiązek spróbowania mleka 
z pierwszego porannego dojenia, 
dopiero wtedy Himba mogą roz-

poczynać dzień. Podstawowym 
składnikiem w jadłospisie jest 
mleko, mięso jedzą tylko podczas 
uroczystości i świąt. Tradycyjnie 
utrzymują dwa ogniska - małe 
w środku chaty, bo noce są tu 
chłodne, drugie przed domem. 
Przy ognisku siedzi kobieta 

z gromadką dzieci, które kolejno 
ssą mleko z jej nagich piersi, bo 
dzieci mogą ssać mleko każdej 
kobiety, nie tylko rodzonej matki. 
Charakterystyczną cechą tego 
ludu są włosy. W czasie dojrze-
wania warkocze dziewczynek 
plecione są z przodu, by zakryć 

ich twarze przed zalotami męż-
czyzn. Dziewczyny gotowe do 
zamążpójścia wiążą włosy z tyłu 
głowy sznurkiem palmowym, 
a mężatki noszą na czubku głowy 
skórzaną embrę. 
Kobiety w tej społeczności zaj-
mują bardzo ważne miejsce i są 
szanowane. Myją się raz w życiu, 
przed własnym ślubem, stąd 
ich charakterystyczny, niezbyt 
przyjemny zapach. Pokrywają 
swoje ciała i włosy mazią robio-
ną z tłuszczu, mleka krowiego, 
ekstraktu z roślin, popiołu i ce-
glasto-czerwonej ochry. Makijaż 
przyciąga uwagę, chroni przed in-
sektami, słońcem i odwodnieniem 
organizmu oraz utrzymuje ciało 
w doskonałym stanie. Starsze 
kobiety wciąż mają skórę jędrną 
i gładką jak jedwab. Brak wody 
zmusza Himba do utrzymywania 
higieny w inny sposób. Kąpią 
się bez wody, zeskrobują starą 
warstwę makijażu i nakładają 
nową. Miejsca intymne „myją”  
dymem. Nad ogniem umieszczają 
kamienne miseczki z ziołami, gdy 
te zaczynają dymić, kobieta kuca 
nad ogniskiem i otula się szczelnie 
derką. Myją się tak , gdy do wioski 
wracają ich mężowie. Ubrane są 
jedynie w kusą spódniczkę z ko-

ziej skóry, ale kochają biżuterię. 
Są to bransolety na ręce i nogi, 
metalowe obroże, pas, korale 
a także inne ozdoby, w większo-
ści wykonane ze skóry, kości 
i metalu. Na szyjach zawieszają 

symbolizujące płodność muszelki, 
a liczba bransolet na kostkach nóg 
odpowiada liczbie dzieci.
 Himba prowadzą rozwiązły tryb 
życia. Zgodnie z tradycją, gdy mąż 
przyprowadzi do domu swojego 
krewnego, ten może zaspokoić 
seksualnie jego żonę. Mężczyzna 
zwykle ma kilka żon oraz kochan-
ki w różnych wioskach. Kobieta, 
gdy nie ma męża w domu, może 
sypiać z innymi mężczyznami, 
którzy zawitali do wioski. Him-
ba zakładają rodziny wyłącznie 
w swojej grupie, dlatego omija 
ich AIDS - zmora Afryki. Są 
plany budowy ogromnej zapory 
wodnej, do pracy ściągną tysiące 
robotników, którzy przyczynią się 
do rozsiania tej choroby. Według 
rządu Namibii zagłada kultury 
Himba będzie bardziej dobro-
dziejstwem niż tragedią. Jeżeli 
lud ten zachowa tradycję to tylko 
dzięki kobietom, które skutecznie 
opierają się nowoczesności. Jest 
to coraz trudniejsze, bo ich męż-
czyźni pędzą stada, załatwiają 
interesy w mieście, ubierają się 
zgodnie z modą i rozsmakowali 
się w alkoholu. Sprzedają bydło, 
a ich rodziny nie mają z czego żyć. 
Pozostaje im żebranie. 

 Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Kobiety o nieprzeciętnej urodzie, ubrane jedynie w kusą spódniczkę z koziej skóry. Ciało i kędzierzawe włosy splecione w warkoczyki pokrywają brunatno –czerwoną 
mazią. Ich uroda zachwyca turystów z całego świata.

Boginie Afryki
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Funkcjonariusze policji 
zatrzymali sprawcę 
kradzieży w jednym 
z głogowskich sklepów 
jednocześnie gasząc 
pożar samochodu 
na parkingu przed 
marketem. Właściciela 
palącego się auta robiła 
zakupy w sklepie.

Wiele szczęścia miała kobieta 
która przyjechała do sklepu na za-
kupy w momencie, gdy głogowscy 
policjanci zatrzymywali sprawce 

kradzieży. Gdyby nie funkcjo-
nariusze policji auto, którym 
kobieta przyjechała spłonęłoby 
doszczętnie.
– Policjanci wychodzili właśnie 
ze sklepu wraz z zatrzymanym 
mężczyzną – mówi podinsp. Bog-
dan Kaleta Oficer Prasowy KPP 
w Głogowie. –  Wtedy zauważyli, 
że z zaparkowanego samochodu 
citroen wydobywa się dym. Po-
licjanci natychmiast przystąpili 
do gaszenia płonącego auta i przy 
pomocy gaśnicy z radiowozu oraz 
gaśnic osób postronnych, zlikwi-

dowali zagrożenie. Przez cały 
czas musieli również dozorować 
zatrzymanego sprawcę kradzieży, 
umieszczając go w swoim radio-
wozie.
Akcja gaszenia pożaru samochodu 
trwała bardzo krótko. Policjanci 
ustalili również właścicielkę 
pechowego pojazdu, która była 
całkowicie zaskoczona sytuacją 
i jak stwierdziła dosłownie trzy 
minuty wcześniej weszła do skle-
pu po zakupy i nic nie wskazywało 
na możliwość wybuchu ognia.

  (red)

Radni Gminy Wiejskiej 
Głogów hojną ręką 
zarezerwowali 
w budżecie pieniądze na 
stowarzyszenia. W tym 
roku na sport i kulturę 
z budżetu gminy 
przekazano 140 tys. zł.

W Gminie Wiejskiej Głogów 
działa sześć klubów sporto-
wych. Radni na ich działalność 
zarezerwowali w budżecie 140 
tys. zł. Środki te wykorzystane 
zostaną między innymi na rozwój 
i upowszechnianie sportu.
- Działalność sportowa jest 
niezmiernie ważna. W naszej 
gminie jest wielu działaczy, 
którzy poświęcają swój wolny 
czas dla innych, nie biorąc za 
to pieniędzy – mówi Joanna 
Gniewosz, Wójt Gminy Wiejskiej 
Głogów. – Kładą nacisk na upo-
wszechnienie sportu, zachęcają 
młodzież, aby z roku na rok rosła 

liczba uprawiających sport.
Wójt Gminy Głogów po prze-
analizowaniu zaopiniowanych 
przez Komisję Konkursową 
ofert otrzymanych w ramach 
otwartego konkursu na realizację 
zadań z upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu dokonała 
podziału zarezerwowanych środ-
ków. Stowarzyszenia Sportowe: 
LZS „Sparta” z Przedmościa 

otrzymał dotacje w wysokości 26 
tys. zł. LZS „Zawisza” z Serbów 
dotacja 26.500 zł, LZS „Miesz-
ko” Ruszowice otrzymał środki 
w wysokości 27.500 zł, LZS 
„Odra” Grodziec Mały dotacja 
19 tys. zł. Klub Piłkarski Viktoria 
Borek otrzymał 19 tys. zł a To-
warzystwo Cyklistów „Chrobry” 
w Głogowie otrzymało wsparcie 
w kwocie 22 tys. zł.

Od 1 marca do 31 
marca w Galerii 
Edukacji Twórczej 
MOK będzie można 
podziwiać malarstwo 
Heleny Szczypko.

Malarka jest studentką II roku 
Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Mieszka w Rawiczu, 

pochodzi z Podlasia. Jak mówi 
o sobie – Lubiłam malować od 
zawsze. W dzieciństwie pro-
jektowałam sukienki dla lalek, 
później kreacje dla siebie. Kiedyś 
nie dostałam się na wymarzony 
, artystyczny kierunek studiów, 
poszłam” na turystykę, sztuka 
została jako hobby. Rysowałam 
portrety, robiłam gobeliny, czegoś 

mi było jednak żal, ze coś tracę... 
Lata temu koleżanka namówiła 
mnie na warsztaty do ASP, poje-
chałam do Wrocławia ze swoimi 
amatorskimi pracami, usłyszałam, 
ze warto spróbować i ...zostałam. 
W głogowskiej galerii będzie 
można podziwiać między innymi 
krajobrazy i portrety.

 Zdjęcie: MOK Głogów

W głogowskim ratuszu 
prezydent miasta spotkał 
się z Pełnomocnikiem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglug oraz 
Dyrektorem Urzędu 
Żeglugi Śródlądowej. 
Omawiano plan rozwoju 
żeglugi po Odrze. 

Z Gabrielą Tomik Pełnomoc-
nikiem Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
i z dr Janem Pysiem Dyrektorem 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej we 
Wrocławiu spotkał się Rafael 
Rokaszewicz Prezydent Miasta 
Głogowa. Omawiano założenia 

do planów rozwoju Odrzańskiej 
Drogi Wodnej z perspektywą 
do 2030 roku. Ważnym ele-
mentem tego bardzo szerokiego 
zakresu rozmów była między 
innymi modernizacja koryta 
rzeki. Zadanie to jest ważne ze 
względu na możliwości jakie ze 
sobą niesie: przeciwdziałanie 
skutkom powodzi, możliwość 
bezpiecznego wypoczynku 
i rekreacji oraz udostępnienie 
funkcji transportowej Odry dla 
biznesu. 
- Odra daje dużo możliwości – 
mówi Stefan Matecki, pracownik 
administracji. – Cieszą mnie zapo-
wiadane zmiany. Będą kosztowne, 

ale skoro można pozyskać środki 
z różnych źródeł to trzeba działać. 
W okolicach Głogowa przewi-
dziana jest budowa stopnia wod-
nego i roboty regulacyjne, które 
umożliwią swobodną żeglugę 
po Odrze, klasa żeglowności Va. 
Przewidziane jest także podnie-
sienie mostu kolejowego w celu 
uzyskania żądanego prześwitu. 
Do dalszych dyskusji pozostaje 
alokacja centrum logistycznego 
w obrębie portu rzecznego, jako 
punkt styku Odry ze strefą oraz 
z innymi formami transportu - 
liniami kolejowymi nr CE59/273, 
nr 14 i drogą ekspresową S3.

 Zdjęcie: GMG 

Radni nie skąpią na sport i kulturę

Pieniądze dla gminnych 
stowarzyszeń 

Pożar i zatrzymany złodziej

W ratuszu o rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej

Rzeka otwarta dla biznesu 

Wernisaż wystawy malarstwa Heleny Szczypko

Pejzaże i portrety w galerii MOK
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Obwodnica Głogowa to nie 
mrzonka. Samochody nową 
drogą pojadą za kilka lat. Prace 
projektowe rozpoczną się już 
w niebawem. Szacunkowy koszt 
zadania to około 750 mln zł. 

Nareszcie Głogów doczeka się obwod-
nicy. Od kilkudziesięciu lat obiecywana 
inwestycja zostanie rozpoczęta. Jeszcze 
w tym kwartale planowane jest wszczę-
cie postępowania przetargowego na 
dokumentację projektową STEŚ. Celem 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Śro-
dowiskowego jest opracowanie projek-
towe, które ma wstępnie określić zakres 
rzeczowy i fi nansowy przedsięwzięcia, 
ustali jego efektywność i uściśli przebieg 
tras poszczególnych wariantów, a tak-
że ostatecznie ustali typy i parametry 
techniczne obiektów budowlanych. 
Ma także umożliwić uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Nową drogą, omijając Głogów i różowy 
most będzie można przejechać w 2025 
roku. 
Michał Soroko zastępca dyrektora ds. 
inwestycji przybliżył zagadnienia tech-
niczne związane z budową obwodnicy 
dla miasta Głogowa. Jak zapewnił STEŚ 
powstanie w ciągu najbliższych czterech 
lat. Dokument ten uszczegółowi pod-
jęte wcześniej korytarze możliwe do 
przeprowadzenia inwestycji. Zgodnie 
z założeniami obwodnica będzie miała 
około 20 km długości, szerokość pasa 
ruchu wyniesie 3,5 metra a szerokość 
pasa poboczy - 1,5 metra. 
O budowie obwodnicy w naszym mieście 
mówi się od 1997 roku. Podjęto wów-
czas działania zmierzające do budowy 
południowej obwodnicy miasta Głogowa 
w ciągu drogi krajowej 12. O ważną dla 
miasta inwestycję w 2003 roku zabiegał 
również ówczesny prezydent miasta Zbi-
gniew Rybka. Po nim wszyscy prezydenci 
i starostowie wydeptywali ścieżki do 
różnych instytucji i zabiegali o budowę 
mostu i II przeprawy przez Odrę. Sprawę 
pilotowali również lokalni parlamen-
tarzyści. Jeżeli obecnie zapowiadane 
prace projektowe faktycznie zostaną 
rozpoczęte faktyczna budowa może 
ruszyć w 2022 roku. Wartość inwestycji 
jaką jest Budowa Obwodnicy Głogowa 
szacuje się na ok. 750 mln. złotych. 
Zadanie ma być realizowane w systemie 
„projektuj i buduj”. Prace budowlane 
powinny zakończyć się w 2025. Zadanie 
umieszczono w Programie Budowy Dróg 
Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 
2023.

Indywidualne 
spotkania 
z psychologiem, radcą 
prawnym, logopedą, 
lekarzem psychiatrą, 
doradcą zawodowym 
w ramach akcji 
„Dla dobra dziecka 
i rodziny”. Działania 
skierowane będą do 
dzieci, młodzieży 
i opiekunów.  
W powicie głogowskim 
przez najbliższe trzy lata 
realizowany będzie program 
skierowany do dzieci i mło-
dzieży z domów dziecka, 
rodzinnej pieczy zastępczej 
i ich opiekunów. W ramach 
projektu pod nazwa „Dla do-
bra dziecka i rodziny” orga-
nizowane będą indywidualne 
konsultacje z psychologiem, 
radca prawnym, logopedą, 
lekarzem psychiatrą, doradcą 
zawodowym, hipnoterapeutą, 

dogoterapeutą, rehabilitantem 
i fizjoterapeutą. 
- Wsparciem objętych zo-
stanie 250 osób, a łączna 
wartość projektu to 820 tys. 
zł – mówi Wojciech Borecki, 
Wicestarosta Powiatu Gło-
gowskiego. - 
Drugim krokiem w realizacji 
programu ma być „Szkoła dla 
rodziców”. W ramach tego 
zadania przekazywana będzie 
wiedza w zakresie umiejętno-
ści wychowawczych, eduka-
cji z zakresu rozwoju potrzeb 
dziecka, wyznaczania norm 
i pogłębiania skuteczności 
metod wychowawczych. 
Trzecia forma współpracy 
to „Akademia letnia” czyli 
treningi i zajęcia w formie 
wyjazdowej. Najstarszą 
młodzież od piętnastego do 
osiemnastego roku życia 
zajęcia pod hasłem „Droga do 
samodzielności” ukierunkują 
do dorosłego życia. 

Radni zaapelowali 
do funkcjonariuszy 
policji i strażaków 
o systematyczne 
kontrole parkingów 
przed blokami. 
Kierowcy parkujący 
„na oślep” zostaną 
zdyscyplinowani. 

Wszystkim kierowcom znane 
są problemy wynikające z braku 
parkingów i miejsc postojowych 
na osiedlach. Poszukiwanie 
miejsca dla swojego auta 
każdego dnia po powrocie 
z pracy bywa frustrujące. 
Najczęściej wiec po kilkuna-
stu minutach bezskutecznego 
lustrowania i szukania miejsca 
kierowcy pozostawiają auto 
w miejscach niedozwolonych, 
blokujących przejazd dla innych 
samochodów lub przejście dla 
pieszych. Jednak pośpiech czy 
brak miejsca na parkingu nie jest 
usprawiedliwieniem dla bloko-
wania chodnika, pozostawienia 
auta „na oślep: gdzie popadnie. 
,W razie jakiegokolwiek zagro-
żenia służby ratunkowe , straż, 
policja, karetka pogotowia, 
będą miły utrudniony dojazd 
do bloków w celu udzielenia 
pomocy, ratowania życia , 

zdrowia czy mienia. Radni 
postanowili zająć się tym pro-
blemem. 
- Zastanówmy się nad prze-
prowadzeniem kampanii 
społecznej uświadamiającej 
skutki niewłaściwego parko-
wania samochodów -mówił 
Krzysztof Sarzyński radny 
miejski.- Powinniśmy uzmy-
słowić jakie są skutki niepo-

prawnego parkowania aut.
Piotr Durał, Komendant 
Powiatowej Straży Pożarnej 
w Głogowie zapewnia, że 
strażacy są wyczuleni na takie 
sytuacje i zawsze odpowiednio 
reagują. 
- Prowadzimy akcje i rozpo-
znanie operacyjne – zapewnia 
Piotr Durał. – Uświadamiamy 
ludziom jakie zagrożenia 

stwarzają niewłaściwie zapar-
kowane samochody, blokujące 
dojazd do bloków. 
Nie wiadomo jeszcze na ile 
skuteczne będą akcje mają-
ce na celu uświadamianie 
kierowców z zagrożeń jakie 
stwarzają nieprawidłowo 
parkując samochody. W wielu 
miastach wprowadzono róż-
ne rozwiązania. W Lublinie 

na kierowców parkujących 
w miejscach niedozwolonych 
czeka niemiła niespodzianka. 
Na szybach aut przyklejana 
jest karteczka z informacją, iż 
samochód został zaparkowany 
niezgodnie z zasadami ruchu 
drogowego. Ta karteczka jest 
tak dobrze, przyklejona iż 
kierowca musi się natrudzić, 
aby usunąć. 

Budowa obwodnicy Głogowa 
jest już coraz bliżej

Koniec
z korkami
 w mieście?

Radni chcą zdyscyplinować kierowców

Kontrola parkingów przed blokami

Działania dla dobra dziecka i rodziny

Akcja w powiecie głogowskim
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W niedzielę, 4 marca 
br. w pobliskiej 
Wschowie, odbyła 

się prezentacja naukowej publi-
kacji pt. ,,Życie duchowe na ziemi 
wschowskiej i pograniczu wielko-
polsko-śląskim”. Współredaktor 
publikacji, dr Kamila Szymańska 
już na samym początku powitała 
zgromadzonych gości słowami: 
„Z przyjemnością oddajemy 
w ręce Czytelników zapis konfe-
rencji naukowej, jaka odbyła się 
w dniach 22-23 października 2015 
roku we Wschowie i Lesznie”.
Historyczna ziemia wschowska 
i pogranicze wielkopolsko-ślą-
skie to obszar szczególny, gdzie 
przez stulecia funkcjonowały 
obok siebie wspólnoty katolików, 
protestantów i Żydów, Polaków, 
Niemców, Czechów i religijnych 
uchodźców z rożnych części Eu-
ropy: Szkocji, Węgier i Włoch. – 
„Z jakimi problemami borykali się 
ówcześni mieszkańcy? Jak wspól-
na egzystencja, na tak niewielkim 
obszarze, wpłynęła na przenikanie 
się wielu kultur? Jakie bogactwo 
materialne i duchowe pozosta-
wiono kolejnym pokoleniom? 
Odpowiedzi znajdziecie Państwo 
właśnie w tej publikacji” – zachę-
cała podczas prezentacji dyrektor 
Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz 

współredaktor publikacji – Marta 
Małkus, dodając, że: „Było nam 
niezmiernie miło zaprezentować 
efekt pracy wielu wybitnych bada-
czy ale również podsumować rok 
działań na wschowskim odcinku 
Drogi św. Jakuba na trasie od 
Leszna do Głogowa i Jakubowa”.
Książka, na prawie 600 stronach, 
zawiera 26 tekstów w różnoraki 
sposób związanych z szeroko 
pojmowanym życiem duchowym 
na obszarze historycznej ziemi 
wschowskiej i po obydwu stronach 
granicy wielkopolsko-śląskiej. 
Na jej łamach uwzględnia się 
złożoność pojęcia „życia ducho-
wego”, ponieważ obok tekstów 
dotyczących wartości religijnych, 
spora część materiałów doty-
czy zagadnień sztuki, będącej 
emanacją duchowych przeżyć 
oraz archiwaliów poświęconych 
przedmiotowemu zagadnieniu. 
Autorami materiałów są pra-
cownicy naukowi wielu uczelni, 
muzealnicy, archiwiści i regio-
naliści. W publikacji nie brakuje 
oczywiście artykułów dotyczą-
cych nie tylko szeroko pojętej 
ziemi głogowskiej, ale również 
bezpośrednio dotyczących kwestii 
związanych z miastem Głogo-
wem. I tak, na łamach książki 
znajdziemy takie trzy materiały. 

Pierwszy dotyczy losów kolegiaty 
na tle dziejów pogranicza w śre-
dniowieczu (Dariusz Andrzej 
Czaja), kolejny materiał związany 
jest z wpływem głogowskiego 
kolegium jezuickiego na rozwój 
społeczno-gospodarczy i kultural-

ny Głogowa oraz całego regionu 
(Marek Robert Górniak). Trzeci 
zaś materiał opisuje elementy 
duchowości liturgicznej klarysek 
głogowskich w okresie średnio-
wiecza (Anna Sutowicz). Warto 
dodać, że w innych materiałach 

również nie brakuje odniesień 
do dziejów życia duchowego na 
terenie Głogowa i okolic.
Publikacja została wydana przez 
wschowskie stowarzyszenie Czas 
ART oraz Muzeum Okręgowe 
w Lesznie. Wszyscy zainteresowa-
ni tą książką mogą skontaktować 
się z jej wydawcami. Wszelkie 
szczegóły można uzyskać na 
stronach internetowych wymie-
nionych instytucji.
Kolejną nowością jest publikacja 
pt. „Głogów – średniowieczne 
miasto nad Odrą”, pod redakcją 
dr. Krzysztofa Czapli. Książka 
wydana została przez głogowską 
PWSZ, nakładem Pracowni Badań 
Regionalnych, funkcjonującej 
w ramach uczelni. Stanowi ona 
zbiór artykułów, poświęconych 
początkom Głogowa. Znajdziemy 
więc na jej łamach takie zagad-
nienia: Zanim powstało miasto 
(Krzysztof Czapla), Funkcje 
grodów warownych w państwie 
pierwszych Piastów na przykła-
dzie Głogowa (Dariusz Andrzej 
Czaja), Od grodu do obronnego 
miasta. Okres przejściowy na 
przykładzie Głogowa (Wiesław 
Maciuszczak), „...dla użytku 
i potrzeby ziemi naszej”. Rozwój 
przestrzenny lewobrzeżnego Gło-
gowa od połowy XIII do początku 
XVI wieku w świetle źródeł 
pisanych (Dagmara Adamska), 
Elementy obronne średniowiecz-
nego miasta i broń w mieście na 
przykładzie Głogowa w świetle 
źródeł pisanych i archeologicz-
nych (Dominik Nowakowski), 
Późnośredniowieczne naczynia 
szklane z Głogowa (Jadwiga 
Biszkont), Wyroby z   kości i ro-
gu w kulturze średniowiecznego 
Głogowa (Wacław Pogorzelski), 
Zaopatrzenie w wodę Głogowa 
w okresie średniowiecza i czasów 
wczesno nowożytnych (Paweł 
Łachowski).
Recenzent książki, prof. Sławomir 
Moździoch, tak scharakteryzował 
najnowsze wydanie głogowskiej 
uczelni: „Podsumowując opinię 
o publikacji dotyczącej śre-
dniowiecznego Głogowa trzeba 
stwierdzić, że jest ona ze wszech 

miar godna wydania zarówno ze 
względu na tematykę poruszaną 
w artykułach, jak i fakt, że o Gło-
gowie, jednym z ważniejszych 
miast śląskiego średniowiecza, 
wiemy wciąż jeszcze stosunkowo 
niewiele.”
Natomiast jej redaktor i autor jed-
nego z artykułów – dr Krzysztof 
Czapla, dodał: „Sam tytuł brzmi 
interesująco, bo jest co zbiór cie-
kawych artykułów, dotyczących 
najstarszych dziejów Głogowa, 
jeszcze przed początkiem miasta, 
jak i samego rozwoju, poprzez 
źródła historyczne i kulturę 
materialną, która do tej pory zo-
stała odkryta na terenie Starego 
Miasta”.
Wszyscy zainteresowani tą książ-
ką, mogą ją  już nabyć w Bibliotece 
Uczelnianej głogowskiej PWSZ. 
Natomiast jej oficjalna prezenta-
cja nastąpi w piątek 23 marca br. 
W jej trakcie autorzy referatów 
zaprezentują w skrócie poruszane 
tematy na łamach publikacji. Or-
ganizatorzy, czyli PWSZ w Gło-
gowie oraz Pracownia Badań 
Regionalnych zapraszają już dziś 
do udziału w tej mini konferencji 
a wszelkie szczegóły odnośnie 
tego wydarzenia, znaleźć można 
na stronie internetowej uczelni.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl

Okładka książki pt. „Życie duchowe na ziemi wschowskiej 
i pograniczu wielkopolsko-śląskim”

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz współredaktor 
publikacji – Marta Małkus, podczas prezentacji książki (Fot. 
Krystyna Pruchniewska)

Okładka książki pt. „Głogów – średniowieczne miasto nad 
Odrą”

Redaktor książki,
dr Krzysztof Czapla 
zaprasza na jej prezentację 
już piątek 23 marca 
w głogowskiej PWSZ (Fot. 
mat. PWSZ w Głogowie)

Średniowiecze to naprawdę ciekawy czas w dziejach naszego miasta

Nowe publikacje o Głogowie

historia
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Baran 
Wenus w Twoim znaku 
sprzyja fl irtom i romansom. 
Może nawet uda Ci się spo-
tkać  miłość swego życia... 
W sprawach służbowych cze-
kają Cię problemy. Postaraj 
się na  razie nie podejmować 
ważnych decyzji. Zadbaj 
o kondycję. Więcej ruchu.

Byk 
W tym tygodniu nie spodzie-
waj się sukcesów fi nanso-
wych. Wręcz przeciwnie, 
mogą  pojawić się drobne 
kłopoty. Dlatego ogranicz 
wydatki do czasu, aż sytu-
acja się  ustabilizuje. Byki 
zajmujące się twórczością 
artystyczną odczują nagły 
przypływ  natchnienia.

Bliźnięta
W tym tygodniu pojawi się 
kilka ciekawych propozycji 
zawodowych. Zaufaj swojej 
intuicji. Udowodnij wszyst-
kim, że jesteś właściwą 
osobą na właściwym miej-
scu. Unikaj  romantycznych 
spotkań z nowo poznaną 
osobą. Czasami lepszy jest 
„wróbel w garści”. 

Rak
W tym tygodniu możesz się 
spodziewać znakomitych 
wyników w interesach. 
Zyskasz uznanie szefa i ko-
legów. W drugiej połowie 
tygodnia podróż w sprawach 
służbowych.  Nie warto 
martwić się złym stanem 
zdrowia, bo to tylko objawy 
przemęczenia.

Lew
Pracuj spokojnie. Nerwy 
i pośpiech to bardzo źli do-
radcy. Zresztą układ planet 
ostatnio wybitnie Ci sprzyja 
i nie powinieneś mieć więk-
szych problemów. Skorzystaj 
z  zaproszenia i wyjedź choć 
na jeden dzień. Najlepiej 
z bliską Ci osobą.

Panna
Twoje plany zawodowe 
w tych dniach doczekają 
się realizacji. A to korzystnie 
wpłynie  na Twoje fi nanse. 
Jeśli pojawi się konieczność 
podjęcia ważnej decyzji - 
nie wahaj się,  zaufaj intu-
icji. Zaryzykuj udział w grze 
liczbowej. Masz szansę na 
wygraną. Pamiętaj  o zdro-
wiu!

Waga
Niestety, w tym tygodniu 
mogą pojawić się pewne kło-
poty. Zwłaszcza w pracy. Na 
szczęście Twoja inteligencja 
i urok osobisty pozwolą Ci 
wyjść obronną ręką z każdej  
opresji. W trakcie weekendu 
miłe kontakty towarzyskie. 
Ale zachowaj umiar. We  
wszystkim.

Skorpion
To może być dobry tydzień 
na załatwianie spraw 
urzędowych. Wszystko po-
winno pójść  jak z płatka. 
Jeśli więc planujesz zało-
żyć własną fi rmę, to zrób 
to w najbliższych dniach.  
W domu staraj się być miły 
i wstrzymaj się od wyrażania 
pretensji i ocen.

Strzelec
W tym tygodniu dzięki 
układowi planet odczujesz 
przypływ energii i chęci 
do pracy.  Wykorzystaj 
to, aby wreszcie uporząd-
kować wszelkie zaległe 
sprawy służbowe. Nawet  
jeśli wymagałoby to sporego 
wysiłku, warto, ponieważ 
nagroda Cię nie minie.

Koziorożec
Trudny tydzień. Czeka 
Cię mnóstwo pracy. Czas 
wreszcie załatwić za-
ległą korespondencję, 
odpowiedzieć na pilne 
telefony, uporządkować 
dokumentację w pracy.  Na 
szczęście w najbliższych 
dniach powinna poprawić 
się atmosfera w domu. 

Wodnik
Układ planet wróży Ci hossę 
w interesach. Nie obawiaj 
się radykalnych rozwiązań 
i  decyzji. Zwłaszcza że 
Merkury wzmacnia Twoją 
intuicję, a doświadczenia 
Ci nie brak.  Pod koniec 
tygodnia weź udział w kole-
żeńskim spotkaniu. Powinno 
być miło.

Ryby
Czeka Cię bardzo spokojny 
tydzień. Wykorzystaj ten 
czas na odpoczynek. Po-
czytaj, pooglądaj telewizję. 
Wybierz się z najbliższą ci 
osobą na daleki spacer, 
a potem na  romantyczną 
kolację we dwoje. To po-
winno poprawić Wasze nie 
najlepsze ostatnio  układy.

horoskop

Komu zrobiono dobrze?
Kiwka w prawo, kiwka w lewo...

rozrywka

Związkowe pracusie 
przekonały rządzących, że 
trzeba nam Polakom mówić 
co mamy robić w niedzielę. 
Ktoś kiedyś powiedział, że 
...każde bydlę swój rozum 
ma. Idąc tym tokiem myślenia 
każdy zapewne zgodzi się, 
że człowiek do rozumnych 
należy i rozum posiada, 
a zatem i wybierać potrafi ...

Związkowi pracusie chcieli być spryt-
niejsi od systemu. Od lat marudzili, że  
niedziela musi być wolna, dla rodziny, 
co bardziej zagorzali zwolennicy 
wskazywali nawet, że niedziela musi 
być dla Boga, a nie handlu. Wszystko 
to piękne jest, wspaniałe no będziemy 
mieli w niedzielę idealne, rodzinne 
i bogobojne społeczeństwo, które 
będzie pędzić do kościoła, aby dzień 
święty święcić... Dotychczas było tak, 
że po kościele w marketach był tłok, 
tacy to jesteśmy katolicy... 
Nasze społeczeństwo cały czas roz-
wija się i dorabia lepszej przyszłości, 
goniąc Europę. Stąd sami dokonali-
śmy wyboru co, gdzie i kiedy chcemy 
robić, zwłaszcza w kwestii zakupów. 
Zakupy w sobotę czy niedzielę to nie 
wybryk ewolucji, przypadek czy mus. 
Każdy Polak sam dokonał wyboru 
kiedy chce to robić. Całymi rodzinami 
szło się do galerii. Tam robiło się 
zakupy, szło do kina, zjadło obiad. 
Teraz? W niedzielę można o tym za-

pomnieć. Ten wybór jest ograniczony, 
bo jaśnie państwo związkowcy co 
to niby działają w dobrze pojętym 
interesie pracownika i na koszt jego 
i jego pracodawcy, mieli takiego 
pomysła... Jeszcze raz podkreślam, 
że pomysł pomocy pracownikom nie 
jest zły, ale jego wykonanie totalnie 
fatalne. Trzeba było zmienić prawo 
pracy i dać znacznie wyższe stawki za 
pracę w niedzielę i po temacie. Rynek 
sam uregulowałby sprawę.
Koleżanka, która na zmiany pracuje 
w sklepie u prywaciarza, jest wściekła 
na niedzielny zakaz. - Zawsze mogłam 
sobie dorobić w niedzielę. Szef za dni 
wolne zawsze dobrze płacił, bo w te 
dni utarg mieliśmy najlepszy, a teraz 
sklep zamknie. Nie zarobi ani on ani 
ja. Do du... z taką robotą – nie kryła 
rozgoryczenia.
Kiedy rozmawia się ze kupującymi 
trudno wśród nich znaleźć kogoś kto 
jest całkowicie zadowolony. Wśród 
pracowników sieci handlowych też 
pełnego szczęścia nie ma. Przecież 
praca jest na zmiany. Nikt nie tyra 
przez 7 dni w tygodniu! Tymczasem 
dzisiaj, i jednym, i drugim narzucono 
co mają robić w niedzielę. 
Przykłady rozwiązania tego „proble-
mu” już słychać, a znając naszą polską 
pomysłowość będzie ich przybywało. 
Przykład ze stacjami benzynowymi 
tylko pokazał, że wszystko można. 
A sprzedaż biletów na komunikację 
zbiorową. Jedna z galerii pokazała, że 

można i dzięki temu sklepy wszelkich 
marek będą w niedzielę obsługiwały 
...podróżnych. Prawda że pięknie omi-
nięto przepisy? Poczekamy, a potrzeba 
zwana matką wynalazków da jeszcze 
o sobie znać...
Można pytać: dlaczego tylko handel 
i to w bardzo określonych ramach. 
Dlaczego nie posunięto się dalej? Cu-
kiernie, kawiarnie, kluby rekreacyjne, 
stacje benzynowe, może stadiony 
i hale też trzeba zamknąć, tam też 
przecież ktoś kupuje miejsce lub czas 
do gry - to też przecież jest handel. 
Patrząc na ten genialny pomysł z nie-
dzielą, związkowcy wciskają ciem-
notę ludziom, że im zrobili dobrze... 
Nie jest dobrze, bo sieci handlowe 
pozwalniały część pracowników. 
Kolejne już wymyśliły jak dla dobra 
klientów, zrobić „dobrze” swoim 
pracownikom. Ano będą zasuwali 
dłużej, a raczej normalnie w ramach 
ustawowych godzin, ale do późna. 
Matka nie wróci już do domu o po 
zamknięciu marketu np. o godzinie 
21, tylko w sobotę po zamknięciu 
marketu będzie zasuwała do 24 żeby 
w poniedziałek klienci mieli co brać 
z półek po piątkowym i sobotnim 
czyszczeniu magazynu. Na tym 
niestety nie koniec. Towar trzeba 
jeszcze uzupełnić. Zatem na bank 
w poniedziałek po północy do sklepu 
przyjedzie dostawa... Ktoś zgadnie, 
czy rozładuje się samodzielnie? 

 Piotr Krażewski


