
Wrzuć ulotkę
do gazety
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SUPER MIEJSCE!

reklama za 100 zł
1 emisja / oferta ograniczona

603 122 338

1147 porcji marihuany
ujawnili policjanci
w mieszkaniu młodego
głogowianina.
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BANERY
REKLAMOWE

603 914 338

idealne na płot
gotowe do powieszenia

Nietrzeźwa 23 – latka 
uszkodziła samochody 
oraz szyby w garażu. 
Widząc policyjny 
patrol próbowała się 
ukryć za autami. 

Policjanci otrzymali zgłoszenie 
interwencji na terenie warsztatu 
samochodowego. Patrol policyjny, 
który przybył na miejsce zauważył 
uszkodzone, szyby w drzwiach 
garażowych oraz kobietę, która 
próbował się ukryć za stojącymi 
w pobliżu pojazdami. Kobieta zo-
stała zatrzymana. Była nietrzeźwa 
i agresywna, została przewieziona 
do izby wytrzeźwień.
- Policjanci na miejscu stwierdzili 
uszkodzenia kilku pojazdów. Ich 
karoseria miała wgniecenia oraz 
porysowania – mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie. -  Okazało się, 
że 23 – latka rzucając kamieniami, 
uszkodziła zaparkowany pojazd 

opel astra. 
Wartość strat wynosi 700 zło-
tych. Jego właściciel złożył 

zawiadomienie o uszkodzeniu. 
Policjanci weryfikują uszkodzenia 
pozostałych pojazdów. 23 – letnia 

głogowianka usłyszała zarzuty 
uszkodzenia mienia. Nie wyja-
śniła jaki był powód jej działania. 

1147 porcji marihuany 
ujawnili policjanci 
w mieszkaniu młodego 
głogowianina.  21-latek 
podejrzany jest także 
o sprzedaż narkotyków 
innym osobom.

Policjanci Wydziału Kryminalnego 
zatrzymali mieszkańca Głogowa. 
W jego mieszkaniu ujawniono 
marihuanę w ilości 1147 porcji. 
Mężczyzna jest również podejrza-
ny o udzielanie narkotyków innym 
osobom. Decyzją sądu został tym-
czasowo aresztowany na okres 3 
miesięcy

- W trakcie zatrzymania policjanci 
ujawnili w jego mieszkaniu znaczne 
ilości środków odurzających oraz 
przedmioty świadczące o procede-
rze sprzedaży narkotyków innym 
osobom – mówi podins. Bogdan 
Kaleta oficer prasowy KPP w Gło-
gowie. - Podejrzany usłyszał zarzuty 
posiadania znacznych ilości narko-
tyków, uczestniczenia w ich obrocie 
oraz udzielania innym osobom za 
pieniądze. Policjanci ustalili, że w ten 
sposób udzielił nie mniej niż 3000 
porcji narkotyku innym osobom.
Na wniosek policji i prokuratury, sąd 
aresztował podejrzanego na okres 3 
miesięcy.

Dziecko, niezależnie 
od wieku do momentu 
osiągnięcia 150 cm 
wzrostu powinno 
być przewożone 
w fotelikach 
bezpieczeństwa. 
Niestosowanie się 
to tych przepisów 
skutkować może 
mandatem karnym 
w wysokości 
150 złotych i 6 
punktami karnymi 
wpisywanymi do 
ewidencji wykroczeń 
w ruchu drogowym.

Obowiązek zapinania pasów 
dotyczy osób podróżujących 
zarówno na przednich, jak 
i tylnych siedzeniach i obowią-
zuje na wszystkich drogach. 
Zgodnie z nowelizacją Ustawy 
Prawo o Ruchu Drogowym, 
która weszła w życie 15 maja 
2015 r, dziecko, niezależnie od 
wieku do momentu osiągnięcia 
150 cm wzrostu powinno być 
przewożone w fotelikach 
bezpieczeństwa
- Obowiązek zapinania pasów 
dotyczy osób podróżujących 
zarówno na przednich, jak 
i tylnych siedzeniach i obo-
wiązuje na wszystkich dro-
gach – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie. 
Zgodnie z nowelizacją Ustawy 
Prawo o Ruchu Drogowym, 
dziecko, niezależnie od wieku 
do momentu osiągnięcia 150 
cm wzrostu powinno być 
przewożone w fotelikach 

bezpieczeństwa (urządzeniach 
przytrzymujących). Odstęp-
stwo od zasady przewiduje 
możliwość przewożenia dziec-
ka zapiętego w pasy bezpie-
czeństwa, które ma co najmniej 
135 cm wzrostu i masę ciała 
przekraczającą 36 kg jeżeli nie 
jest możliwe zapewnienie mu 
odpowiedniego urządzenia.
- Kolejna zmiana, to zgoda 
na przewożenie na tylnym 
siedzeniu trzeciego dziecka 
w wieku co najmniej 3 lat 
zapiętego w pasy bezpieczeń-
stwa w przypadku, gdy dwoje 
dzieci przewozimy w urzą-
dzeniach przytrzymujących 
zainstalowanych na tylnym 
siedzeniu i nie ma możliwości 
zainstalowania trzeciego urzą-
dzenia, przepis ten dotyczy 
jednak tylko samochodów 
osobowych i samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej poniżej 3,5 
tony – dodaje oficer prasowy 
KPP w Głogowie. 
Przewożenie dziecka niezgod-
nie z przepisami skutkować 
może mandatem karnym 
w wysokości 150 złotych i 6 
punktami karnymi wpisywa-
nymi do ewidencji wykroczeń 
w ruchu drogowym. 
- Pasy bezpieczeństwa oraz 
inne zabezpieczenia wpły-
wają na łagodzenie skutków 
wypadków drogowych. Są 
podstawowymi elementami 
zabezpieczającymi w samo-
chodzie, zwiększającymi nasze 
bezpieczeństwo podczas po-
dróży – mówi podinsp. Bogdan 
Kaleta oficer prasowy KPP 
w Głogowie.

Dziecko
w samochodzie

Nietrzeźwa kobieta celowała kamieniami w samochody

Ciuciubabka z policjantami

Areszt dla dilera narkotyków
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Komenda Powiatowa 
Policji w Głogowie 
prowadzi postępowanie 
w sprawie rozboju 
jaki miał miejsce 
w dniu 22 marca 2018 
roku w Głogowie.

Moment działania przestępcy 
zarejestrowały kamery. Policja 
poszukuje osoby widocznej na 
zarejestrowanym materiale fil-
mowym i zdjęciach.
Do rozboju doszło dniu 22 marca 
2018 roku w późnych godzinach 
wieczornych w Głogowie. Spraw-
ca grożąc użyciem niebezpieczne-

go narzędzia wobec obsługi salonu 
gier, dokonał kradzieży pieniędzy 
w kwocie 100 złotych. Działania 
sprawcy zarejestrowała kamera 
monitoringu.
Osoby, które rozpoznają męż-
czyznę na podstawie zarejestro-
wanego materiału lub posiadają 
jakiekolwiek informacje mogące 
przyczynić się do ustalenia toż-
samości sprawcy, proszone są 
o kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Głogowie pod nume-
rami telefonów: 76 7277241, 76 
7277242 lub 76 7277271 (w godz. 
07.30-15.30) lub numer alarmowy 
Policji 997 czynny całą dobę.

Gmina Wiejska Głogów 
przygotowuje się do remontu 
mostu na osiedlu Krzepów. 
Po wyłonieniu wykonawcy 
ruszą prace. 
Mostek na osiedlu Krzepów 
zdewastowali wandale. Jego 
stan zagrażał bezpieczeństwu 
w związku z tym został wyłą-
czony z ruchu. Rolnicy mieli 

problem z dojazdem do swoich 
pól. Gmina ogłosiła przetarg 
na remont mostu. Wpłynęły 
trzy oferty. 
- Myślę, że rolnicy będą 
zadowoleni z nowego mostu – 
mówi Joanna Gniewosz Wójt 
Gminy Wiejskiej Głogów. 
– Będą mogli dojechać do 
swoich pół.

Gmina Wiejska Głogów 
postawiła na ledy. W kilku 
miejscowościach drogi będą 
doświetlone. Podpisano już 
umowy z wykonawcą. 
Gnina Wiejska w Głogowie 
kontynuuje zadanie zmierzające 
do doświetlenia dróg gminnych. 
Nowe ledowe oświetlenie, które 
poprawia bezpieczeństwo na 
drogach mają już miejscowości 
Stare Serby, Grodziec Mały, 
Przedmoście, Ruszkowice ul. 
Tęczowa, Wilków ul. Spół-

dzielcza i Leśna, Szczyglice 
i Klucze. Wójt Gminy Joanna 
Gniewosz podpisała już umowy 
na oświetlenie w Wilkowie ul. 
Polna, Krótka, Osiedlowa. 
- Od wielu lat mieszkańcy 
gminnych miejscowości czeka-
li na doświetlenie dróg  – mówi 
Joanna Gniewosz, Wójt Gminy 
Głogów. - Chcemy jeszcze 
w bieżącym roku zamontować 
dodatkowe oświetlenie w Klu-
czach, Borku, Przedmościu 
i Turowie. 

Ponad 106 tysięcy złotych 
na zakup sprzętu dla straża-
ków OSP. Gmina pozyskała 
środki z Funduszu Sprawie-
dliwości. 
Za 106 tys. zł zakupione 
zostaną dwa defibrylatory, 
torba ratownicza oraz ze-
staw średniego ratownictwa 
technicznego. Sprzęt, który 
poprawi komfort i skuteczność 
pracy, trafi do strażaków z OSP 
Gminy Kotla. Na jego zakup 
pozyskano środki z Funduszu 
Sprawiedliwości. 
– W ostatnich latach sukce-
sywnie doposażamy nasze 

jednostki w nowy sprzęt. Jeste-
śmy przekonani, że tegoroczny 
zakup ułatwi pracę ratownikom 
i zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców – mówi Łukasz 
Horbatowski Wójt Gminy 
Kotla. 
To jeden z kolejnych dużych 
zakupów dla strażaków 
w Gminie Kotla.  Pod koniec 
ubiegłego roku jednostka OSP 
Kotla otrzymała samochód ra-
towniczo-pożarniczy za kwotę 
ponad 231 tys. zł, a jednostki 
OSP Chociemyśl i Grochowice 
wzbogaciły się o sprzęty za 
ponad 22 tys. zł.

Radni miejscy wysłuchali 
informacji dotyczącej 
realizacji budżetu za 
2017 rok. Defi cyt jest 
mniejszy niż planowano. 

Przed posiedzeniem Komisji do 
spraw Budżetu i Rozwoju Mia-
sta, której przewodniczył Leszek 
Drankiewicz, Skarbnik Gminy 

Miejskiej Głogów przedstawił 
informację z realizacji budżetu 
za 2017 rok. Przewodniczący 
Rady zaprosił na te prezentację 
wszystkich radnych. Przyszło 
tylko kilkoro, z czego większość 
stanowili członkowie Komisji do 
spraw Budżetu i Rozwoju Miasta.  
Radni w większości dopytywali 
o planowane remonty ulic między 

innymi Wita Stwosza, Niedział-
kowskiego, Gustawa Morcinka 
czy też drogi przy bibliotece na 
osiedlu Kopernika. Radni z za-
dowoleniem przyjęli informacje 
iż deficyt budżetowy jest niższy 
niż zakładano. 
Wydatki ogółem na koniec 2017 
roku stanowią kwotę 313 675 
262 zł. Przychody to kwota 37 

400 755 zł. Rozchody stanowią 
kwotę 8 813 500 zł. Deficyt bu-
dżetowy 31 grudnia ubiegłego 
roku wyniósł 18 138 390 zł. 
Zakładano iż będzie wynosił 25 
493 711 zł. Dochody bieżące wy-
konano w 100, 35% zakładanego 
planu, stanowią one kwotę 288 
633 091 zł.

  (red)

Głogowianin jest 
oburzony zachowaniem 
kierowców, którzy 
zaparkowali swoje auta 
nie zważając na znak. 
Droga na SOR została 
przyblokowana. 

Zakaz zatrzymywania pojazdów 
obowiązuje na drodze prowa-
dzącej do Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Jeżdżą nią najczę-
ściej karetki z chorymi. Droga ta 
też łączy szpital z helioportem, 
lądowiskiem dla medycznych 
śmigłowców. Zamysłem pomy-
słodawców ustawienia znaku na 
odcinku tej drogi było zapewne 
umożliwienie bezpiecznego 
i szybkiego dojazdu karetek 
z chorym do szpitala. 
- Auta przyblokowały wjazd na 
SOR i tym samym utrudniły 
wjazd karetki na teren szpitala  – 
mówi pan Edward.- W przypadku 
chorych każda minut jest ważna. 
Zakaz zatrzymywania pojazdu.: 

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania 
się” stosuje się w celu wyelimi-
nowania zatrzymania się na tych 
odcinkach drogi, na których nawet 
chwilowe unieruchomienie pojaz-

du może spowodować pogorszenie 
płynności ruchu, zmniejszenie 
przepustowości i wzrost zagro-
żenia bezpieczeństwa ruchu, oraz 
w pobliżu obiektów specjalnych 

(np. banki, obiekty MON itp.), 
których potrzeba oznakowania 
znakiem B-36 wynika z odręb-
nych przepisów.

  (red)

Okradł salon gier i się ulotnił

Poszukiwany
sprawca rozboju

Niewielkie zainteresowanie budżetem

Deficyt mniejszy niż planowano

Blokują drogę na SOR

Kierowcy ignorują przepisy Gmina Kotla pozyskała pieniądze na doposażenie OSP

Nowy sprzęt
dla strażaków

Coraz jaśniej na gminnych drogach

Podpisano umowy
na oświetlenie ledowe

Mostek w Krzepowie będzie remontowany

Rolnicy dojadą
do swoich pól
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Gmina Miejska w Głogowie 
przystąpiła do realizacji 
programu Mieszkanie 
Plus. Za około trzy miesiące 
powołana zostanie spółka, 
która zajmie się budową 
bloku. 
Gmina Miejska w Głogowie 
otrzymała już ofertę od BGK 
Nieruchomości na wybór part-
nera finansowego w spółce 
celowej, która ma zająć się 
budową mieszkań w systemie 
Mieszkanie Plus. 
- To kolejny krok w kierunku 
budowy na osiedlu Piastów 
Śląskich, na działce którą 
przygotowaliśmy i uzbroili-
śmy, kolejnych mieszkań dla 
głogowian – mówi Rafael Ro-
kaszewicz Prezydent Miasta 
Głogowa. – Rozpoczniemy 
prace związane z powołaniem 
spółki celowej. 
Gmina Miejska do spółki 
przekazuje grunt pod budowę 
bloku, działka o powierzchni 
0,5236 ha znajduje się przy ul. 
Książąt Oleśnickich. BGK 
Nieruchomości zapewnia 
wkład finansowy, który 
pozwoli na wybudowanie 

w pierwszym etapie 64 miesz-
kań. Planuje się, iż spółka 
zostanie powołana za około 
trzy miesiące. Zanim się to 
jednak stanie Rada Miasta 
Głogowa, Rada Nadzorcza 
i Zarząd BGK Nieruchomo-
ści muszą wydać niezbędne 
pozwolenia. 
- Spółka celowa wyłoni wyko-
nawcę dokumentacji projekto-
wej i wykonawcę inwestycji 
– mówi Rafael Rokaszewicz 
Prezydent Miasta Głogowa. 
Jeżeli nic nie zakłóciłoby 
ustaleń nowy blok powstałby 
za około półtora roku.

  (red)

Ponad pół miliona złotych 
na nową nawierzchnię, 
krawężniki, modernizację 
pobocza drogi w m. Kamio-
na. Planuje się także remont 
skrzyżowania z drogą po-
wiatową oraz wykonanie 
chodników.
Gmina Żukowice pozy-
skała ponad 643.000,00 zł. 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
na przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Kamiona. 
- Przedmiotem zadania jest 
przebudowa drogi w m. Ka-
miona o łącznej długości ok. 
550 mb na szerokości od 4,5 
do 5m – mówi Krzysztof Wo-

łoszyn Wójt Gminy Żukowice. 
Zakres remontu drogi obej-
muje przebudowę w nowej 
nawierzchni asfaltowej wraz 
krawężnikami, poboczem 
oraz modernizacją kanalizacji 
deszczowej. Droga ma być 
odwadniana powierzchniowo 
poprzez spadki podłużne i po-
przeczne sprowadzające wody 
opadowe do istniejącej kana-
lizacji deszczowej. Ponadto 
zaplanowano remont skrzy-
żowania z drogą powiatową 
oraz wykonanie chodników. 
Gmina Żukowice w najbliż-
szym czasie przeprowadzi 
procedurę przetargową .

 Zdjęcie: UG Żukowice

108 mieszkańców dwóch 
miejscowości Słone 
i Kamiona opowiedziało 
się przeciwko budowie 
nowego szybu KGHM. 
Ofi cjalne dane z konsultacji 
społecznych przedstawione 
zostaną radzie gminy. 

Mieszkańcy m. Słone i Kamiona 
w ramach konsultacji społecznej 
opowiedzieli się przeciwko budo-
wie nieopodal ich domów nowego 
szybu KGHM. Podczas głosowania 
odpowiadali na jedno pytanie „Czy 
jesteś za realizacją planowanej przez 
KGHM inwestycji polegającej na bu-
dowie szybu wdechowego z funkcją 
materiałowo-zjazdową w obrębie 
miejscowości Słone i akceptujesz 
warunki współpracy przedstawione 
przez KGHM?” 
W konsultacjach społecznych wzięło 
udział 142 mieszkańców. Za budową 
nowej inwestycji opowiedziało się 

29 osób, natomiast przeciw było 108. 
Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
Uprawnionych do głosowania w tych 
dwóch miejscowościach było 233 
mieszkańców. 
- Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną 
przedstawione Radzie Gminy jak 
również zostaną przesłane pismem 
do KGHM Polska Miedź S.A. – mówi 
Emilia Prokopczak Sekretarz Gminy 
Żukowice.
KGHM od wielu miesięcy prowa-
dzi rozmowy z m. Słone i Kamiona 
w sprawie budowy nowej inwestycji 
nieopodal tych dwóch miejscowości. 
Podczas spotkań z przedstawicielami 
spółki mieszkańcy przedstawiali swoje 
propozycje i nadal je podtrzymują. Na 
jednym ze spotkań m. Słone i Kamiona 
zaproponowali KGHM między innymi 
sprzedaż swoich nieruchomości po 
cenie rynkowej, na co spółka się nie 
zgodziła. 
Jakie będą dalsze kroki spółki jeszcze 
nie wiadomo.

W trakcie meczu piłki 
nożnej 39 – letni 
głogowianin uszkodził 
krzesełko stadionowe, 
które upadając kilka 
rzędów niżej uderzyło 
w plecy siedzącej 
tam kobiety. Sąd 
ukarał mężczyznę.

Podczas meczu piłki nożnej po-
między drużynami Chrobry Gło-
gów a GKS Katowice, 39 – letni 
głogowianin wyrwał z mocowania 
krzesło, które spadło kilka rzędów 
niżej, uderzając w plecy siedzącą 
tam kobietę, powodując u niej 
obrażenia w postaci potłuczeń 
i zasinień. Kobieta na meczu była 
z dzieckiem i mężem.
- Mężczyzna był nietrzeźwy 
i miał ponad 2 promile alkoholu 

w organizmie. Został zatrzymany 
w policyjnym areszcie – mówi 
podinsp. Bogdan Kaleta oficer 
prasowy KPP w Głogowie. 
Po wytrzeźwieniu został dopro-
wadzony do sądu, który w trybie 
przyspieszonym wydał wyrok, 
skazując 39 – latka na karę grzyw-
ny 1000 złotych i zakazu stadio-
nowego na okres 2 lat. Mężczyzna 
musi również pokryć koszty 
sądowe oraz wpłacić na rzecz 
klubu kwotę 150 złotych. Sąd 
uznał że jego czyn ma charakter 
chuligański.
- Policjanci ustalają jaki jest sku-
tek obrażeń odniesionych przez 
uderzoną krzesełkiem kobietę, co 
może spowodować wszczęciem  
odrębnego postępowania karnego 
– mówi podinsp. Bogdan Kaleta. 

  (red)

Dwaj mężczyźni po 
wypiciu alkoholu z tzw. 
galer przenieśli się na 
dach wieżowca. Jeden 
z mężczyzn spadł z dachu 
i zginął na miejscu. 

Grupa mężczyzn spotkała się 
w wieżowcu przy ul. Orbitalnej 
i na tzw. galerach pili alkohol. 
Dwójka z nich 29-latek i 45-latek 
w pewnym momencie postanowiła 
zmienić miejsce libacji i przez 
niezabezpieczone okno, budynek 

jest termomodernizowany, we-
szli na dach wieżowca. Młodszy 
mężczyzna w pewnym momencie 
stracił równowagę i spadł z da-
chu. Zginął na miejscu. Starszy 
mężczyzna miał w organizmie 3 
promile alkoholu. 
- Brawurowe zachowanie męż-
czyzny doprowadziło do tragedii. 
Zginał na miejscu. Lekarz biegły 
sądowy oraz prokurator zabez-
pieczyli ciało– mówi podinsp. 
Bogdan Kaleta oficer prasowy 
KPP w Głogowie.

Minister przyznał środki dla Gminy Żukowice

Nowa droga
w miejscowości Kamiona

Mieszkanie PLUS coraz realniejsze

Nowy blok za półtora roku

Popisy na dachu zakończyły się tragedią 

Spacerek pijanych po dachu 

Wyrok dla stadionowego wandala

Zakaz wstępu
na mecze

W m. Słone i Kamiona już po konsultacjach

Nie chcą rozwoju KGHM
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DLA GŁOGOWA
BIEDRONKA

OFERTA SPECJALNA
W TERMINIE

LUB DO WYCZERPANIA 
ZAPASÓW

Margaryna  
w kostce Kasia, 
250 g
0,60 zł/100 g

149
/opak.

2,19

32% TANIEJ

Ser żółty 
Królewski, 
300 g
1,83 zł/100 g

549
/opak.

8,49

35% TANIEJ

Świeży filet z piersi 
kurczaka Kraina Mięs
1,08 zł/100 g

1075
/kg

15,89

32% TANIEJ

Kawa rozpuszczalna 
Nescafé Classic, 200 g
7,50 zł/100 g

1499
/słoik

17,99

17% TANIEJ

Kiełbasa 
Śląska Kraina 
Wędlin, 550 g
1,09 zł/100 g

599
/opak.

8,95

33% TANIEJ33%

Bagietka 
czosnkowa, 

165 g
1,21 zł/100 g 199

/szt.

2,49

20% TANIEJ

Łopatka wieprzowa 
bez kości  
Kraina Mięs
0,90 zł/100 g

895
/kg

12,99

31% TANIEJ

DLA SKLEPÓW 
W GŁOGOWIE

PRZY ULICACH:
GŁOWACKIEGO 7,
GEN. ANDERSA 19

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY

25.04-4.05

OFERTA OBOWIĄZUJE W SKLEPACH W GŁOGOWIE  
PRZY UL. GŁOWACKIEGO 7 I UL. GEN. ANDERSA 19 OD 25.04
DO 4.05.2018 R. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

Ręcznik kuchenny 
Queen Milla, 
2x96 listków
1,60 zł/rolka

319
/opak.

4,29

26% TANIEJ
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Podróż odkładana od kilku 
lat. Wszyscy powtarzali 
– nie dasz rady, tam że-

braków, kalek i umierających na 
ulicach nie da się ominąć. Takie 
są Indie północne, ale południe 
jest zupełnie inne, o czym prze-
konaliśmy się podczas naszej 
26 dniowej podróży. Po wylądo-
waniu w Bombaju uderzyła nas 
fala gorąca. Był koniec lutego, 
w kraju minus 10, a tu około 30 
stopni ciepła. Była noc, nasze 
ciała w mgnieniu oka pokryły się 
potem, a płuca z trudem łapały 
powietrze. Baliśmy się myśleć co 
będzie jutro w południe. Do hotelu 
mieliśmy ok. 20 km. Wsiedliśmy 
do tuk-tuków, dziwnych pojazdów 
motorowych, niezwykle pakow-
nych i funkcjonalnych. Kierowcy 
sprawnie zapakowali nasze ple-
caki na dachy tych wehikułów, 
zabezpieczyli je sznurami i ru-
szyliśmy do hotelu. Następnego 
dnia podczas takiego pakowania 
wyrwali nam szelkę od plecaka. 
Tragedia, bo cała podróż przed na-
mi. Kierowca obiecał, że odstawi 
tuk-tuka i wróci by to naprawić. 
Wątpiliśmy, ale po kilku minutach 
pojawił się z fachowcem, który 
niestety nie miał odpowiednich 
narzędzi. Minęło kilka chwil 

i pan przyprowadził kolejną „złotą 
rączkę”, tym razem nasz plecak 
został solidnie naprawiony. Akcją 
bardzo zainteresowali się tubylczy 
podróżni, wokół zgromadził się 
tłum gapiów. Mistrz z dumą de-

monstrował swoje umiejętności, 
gapie w skupieniu przyglądali się 
jego pracy, a na koniec, nie wiem 
dlaczego, ale to nam wyściskali 
dłonie. W drodze z lotniska prze-
jeżdżaliśmy obok slumsów, ude-

rzył nas niesamowity odór, trudno 
było to wytrzymać. My  Europej-
czycy, wymyci, wyperfumowani, 
a tu takie zapachy. Zakrywaliśmy 
nosy chusteczkami, niestety 
niewiele to pomogło. W hotelu 
kolejne zaskoczenie – łazienka. 
Prysznic z zimną wodą, która leci 
wszędzie tylko nie na kąpiącego 
się, płynie przez całą podłogę, bo 
odpływ jest przy drzwiach. By 
umyć ręce w umywalce trzeba 
brodzić w wodzie. Na wysokości 
pasa jest kran i kurki z ciepłą 
i zimną wodą, niestety czynny 
tylko z zimną. W wielu hotelach 
kurek od prysznica był wyrwany, 
miejsce po nim zagipsowane, więc 
pozostawała kąpiel w kucki pod 
kranem poniżej, oczywiście 
w zimnej wodzie. Wszyscy 
wchodziliśmy w klapkach, by 
chronić stopy przed grzybicą. 
Następnego dnia pojechaliśmy 
do świątyń i tam przed każdą 
z nich musieliśmy zostawiać buty. 
Miliony bosych turystów były tu 
przed nami, dowcipkowaliśmy, że 
idziemy na grzybobranie. 
Południe Indii nie jest jeszcze 
tak tłumnie odwiedzane przez 
turystów, biali wciąż stanowią 
ciekawostkę. Byliśmy jak gwiazdy 
filmowe, wszyscy chcieli się z na-

mi fotografować. Blond włosy i ja-
sna skóra przyciągała jak magnes, 
wszyscy prosili o fotkę. Czułam 
się źle z tym zainteresowaniem, 
wzrok mężczyzn był natarczywy, 
w ich oczach kryło się coś pożą-
dliwego i niedobrego. Dzieci ze 
szkoły, młodzi chłopcy, kobiety 
w przepięknych sari, mężczyźni, 
a nawet mnisi pozowali do obiek-
tywu. Pilotka mówiła, by kobiety 
nie dotykały mnichów, bo wg. 
ich religii jesteśmy nieczyste. Co 
zrobiłam pozując do fotografii? 
Oczywiście objęłam go. Odsunął 
się, a ja z uporem maniaka znów 
się do niego przytuliłam. Później 
ze złożonymi dłońmi przeprosi-
łam, uśmiechnął się i na szczęście 
na tym się skończyło. Pierwszy 

dzień spędzony w Bombaju był 
dla nas jak film. Mnóstwo ludzi, 
lewostronny ruch uliczny bez 
jakichkolwiek zasad, hałas z klak-
sonami w roli głównej, krowy 
na ulicach i kobiety jak kwiaty 
w kolorowych sari. Wszędzie 
widzieliśmy brud, brak higieny 
nawet w restauracjach, jednak 
z czasem przywykliśmy do tego. 
Myślę, że brakuje tu kobiecej ręki, 
we wszystkich punktach związa-
nych z żywieniem pracują wyłącz-
nie mężczyźni, choć wszystkie 
potrawy były wyśmienite.

 Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska  

Bombaj to miasto kosmopolityczne, bezpieczne i przyjazne dla turystów. Bogactwo i ubóstwo w jednym 
miejscu. Fascynująca egzotyka, pogodni i uśmiechnięci ludzie.

Indie – pierwsza odsłona
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Wiosna, spacer, zabawa w piaskownicy, 
głos babci, która mówi „A niech się 
brudzi. Brudne dziecko, to szczęśliwe 
dziecko”- obrazek niby optymistyczny. 
To niestety niekatulane powiedzenie 
w sytuacji, gdy małe dziecko bawi się, 
budując babki z piasku, w którym wcze-
śniej swoje potrzeby załatwiał pies czy 
kot. Dlaczego? Lekarze uczulają, że to 
może być naprawdę niebezpieczne. - 
Polacy niestety puszczają swoje pupile 
na czterech łapach bez smyczy. Te zaś 
nierzadko wbiegają do piaskownic, 
a tam bawią się przecież nasze dzieci. 
Zwierzęta często w takich miejscach 
zostawiają swoje odchody, a wraz 
z nimi jaja różnorodnych pasożytów. 
W ten sposób właśnie można zarazić 
się tasiemcem, glistami czy lambliami – 
ostrzega Dariusz Dębicki lekarz pediatra, 
lekarz rodzinny MCZ S.A. w Lubinie. To 
faktycznie możliwe, bo dzieci bawiąc się 
w piasku brudne rączki często wkładają 
do buzi lub sięgają nimi po jedzenie, 
które trafi a także do ust malucha. - Są 
też owsiki,którymi dzieci najczęściej 
zarażają się w przedszkolach czy żłob-
kach. W zbiorowiskach maluchów, gdy 
jedno dziecko wejdzie w taką grupę, a  
jest zarażone którymś z tych pasożytów, 
jest prawie 99% prawdopodobieństwo, 
że w ciągu kilku dni większość dzieci 
z tej grupy też się zarazi takimi robakami 
– mówi doktor Dariusz Dębicki.
Jak zauważyć, że dziecko złapało 
jakiegoś pasożyta? Nie bez przyczyny 
w społeczeństwie funkcjonuje po-
wiedzenie „kręcisz się jakbyś miał 
owsiki”. Ktoś, kto ma w sobie te 
robaki faktycznie zachowuje się nie-
spokojnie. - Owsiki pasożytują bardzo 
nisko w przewodzie 
pokarmowym. Sami-
ce często wydostają 
się na zewnątrz, by 
złożyć jaja. To po-
woduje często świąd 
odbytu. Dzieci się 
drapią i kręcą. Dobry 
wywiad lekarski może 
tylko upewnić rodzica 
w podejrzeniach, że 
dziecko czymś się 
zaraziło. Nawet nie 
trzeba robić badań, 

bo każdy robak powoduje wystąpienie 
charakterystycznych symptomów. 
Dziecko jest nadpobudliwe, w nocy 
źle śpi, zgrzyta zębami. W dzień zaś 
miewa podkrążone oczy, jest niepo-
słuszne. W przypadku zaś glistnicy 
u dzieci często występuje przewlekły 
kaszel, choć nie jest alergikiem. Kaszel 
wywołują larwy glisty,które wędrują 
układem oddechowym. Trudno nato-
miast wykryć lamblię. U dzieci, które 
się nią zaraziły charakterystyczne 
są lekko wzdęte brzuszki, a stolec 
jest niestrawiony i lekko połyskujący. 
Dzieje się tak od niestrawionych tłusz-
czów. Równie trudno wykryć ameby 
czy tasiemce, choć fragmenty tych  
ostatnich często można zaobserwować 
w stolcu dziecka. Tasiemce bowiem 
odrywają się segmentami – mówi 
Dariusz Dębicki z MCZ S.A.
Trzeba pamiętać, że wszelkie paso-
żyty nieleczone mogą w organizmie 
dziecka zrobić spore spustoszenie. 
Maluchy nieodpowiednio się rozwijają, 
są słabsze, nerwowe, albo osowiałe, 
a to za przyczyną robaków, które 
męczą dziecięcy organizm. Bywa,ze 
przez pasożyty nasilają się alergie. 
Dzieci borykające się z zarobaczeniem 
mają mniejszą masę ciała.  Podstawą 
w walce z pasożytami są medykamen-
ty, które przepisać może lekarz. Zanim 
jednak dojdzie do zarażenia należy 
dzieci nauczyć higienicznego trybu 
życia. Powinno się na pewno uczulić 
maluchy, by nie kładły brudnych rączek 
do buzi, by nie jadły zanim nie umyją 
dokładnie dłoni. To taką właśnie droga 
najczęściej dzieci wprowadzają do 
organizmu jaja pasożytów.

Jak zauważyć, że dziecko złapało jakiegoś pasożyta?

Owsiki, tasiemce i glisty,
czyli jak się ustrzec i jak leczyć

Uwaga rodzice – pasożyty nie śpią, zwłaszcza, gdy dzieci coraz częściej bawią się na podwórkach 
i tam, gdzie chadzają np. psy,  zostawiając po sobie nieczystości. Lekarze uczulają, by uczyć dzieci 
higieny, mycia rąk i nie wkładania ich do buzi Brak higieny i profilaktyki to częsty powód zarażania 
się przez dzieci różnego rodzaju pasożytami. Bagatelizowanie obecności obcych organizmów 
w ciele dziecka może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

r e k l a m a

Bliższe informacje otrzymasz:

• na stronie internetowej www.mcz.pl

• w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastroenterologicznego 
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. tel. 76 / 84 60 321

• w Pracowniach Endoskopowych w Przychodniach MCZ S.A. 
  * w Legnicy ul. Okrzei 14A tel. 76 / 74 39 540; 
  * w Głogowie ul. Sportowa 1B tel. 76 / 72 76 740

• w Centralnej Rejestracji tel. 76 / 84 60 382

• w ulotkach informacyjnych 

Bliższe informacje otrzymasz:

•

•
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. 

•
  
  

•

•

  MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. 
w Lubinie

W ramach badania pacjent ma zagwarantowane:
• bezpłatnie środek do oczyszczenia jelita
• znieczulenie
• transport zbiorowy zorganizowany z miejscowości o utrudnionym 
 dojeździe do ośrodków wykonywania badań

Z A P R A S Z A  N A

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE 
ADRESOWANE DO OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO 

W WIEKU OD 55 DO 64 ROKU ŻYCIA

Nie czekaj, zbadaj się póki nie jest za późno.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020”

Kolonoskopia 
jest najskuteczniejszą metodą 

w rozpoznaniu raka jelita grubego.

Tasiemiec nieuzbrojony
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Odrzańska Trasa 
Rowerowa przebiegać 
będzie przez 5 
województw Polski 
Zachodniej, 25 gmin. 
W najbliższy piątek 
podpisane zostanie 
porozumienie dot. 
współpracy przy 
realizacji projektu. 

Samorząd województwa dol-
nośląskiego rusza z realizacją 
projektu budowy Odrzańskiej 
Trasy Rowerowej. 20 kwietnia 
podczas Rowerowego Forum 
Metropolitalnego we Wrocławiu 
podpisano porozumienie dotyczące 
współpracy między regionami przy 
realizacji projektu „Blue Velo - Od-
rzańska Trasa Rowerowa”. Projekt 
ten zakłada wybudowanie blisko 
tysiąckilometrowej drogi biegnącej 
wzdłuż rzeki Odry przez obszar 5 
województw Polski Zachodniej. 
Na terenie województwa dolnoślą-

skiego trasa ta będzie miała niemal 
400 kilometrów. Biegła będzie po 
obu stronach Odry przez tereny25 
gmin. W zamyśle jest, żeby trasa 
biegła wzdłuż całego biegu rzeki, 
aż po ujście do morza. 
- To dobry pomysł – mówi Seba-

stian Kurpiel, handlowiec. – Przy 
trasach powinny jeszcze powstać 
miejsca rekreacyjne i noclegowe. 
Może pola namiotowe, aby można 
było odpocząć przed dalszą trasą. 
-Długa trasa, ale może być 
ciekawie i przede wszystkim 

bezpiecznie – mówi Angelika 
Stawicka, ekonomistka. – Wy-
cieczki rowerowe po drogach 
szybkiego ruchu są niebezpieczne 
dla rowerzystów i kierowców 
samochodów. Uważam, że to 
dobry pomysł. 

Z budynków na terenie 
Gminy Żukowice zniknie 
w tym roku ok. 10,20 Mg 
wyrobów zawierających 
azbest. Na ten cel gmina 
pozyskała ponad 5 tys. zł. 

W ramach konkursowego 
naboru wniosków związanych 
z usuwaniem azbestu na rok 2018 
realizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Gmina Żu-
kowice otrzymała dofinansowanie 
na realizację zadania: „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Żukowice” w 2018 
roku.
- Wszyscy mieszkańcy Gminy 
Żukowice, którzy złożyli wnioski 
do urzędu do 19 stycznia 2018 
na usunięcie azbestu otrzymają 
dofinansowanie do tego zadania 
– mowi Krzysztof Wołoszyn Wójt 
Gminy Żukowice. 

 W ramach zadania wykonane 
zostaną: demontaż wyrobów 
zawierających azbest wraz z trans-
portem i unieszkodliwieniem 
powstałego odpadu na przysto-
sowanym składowisku. usuwanie 
wyrobów zawierających azbest 
złożonych na posesji wraz z trans-
portem i unieszkodliwieniem na 
przystosowanym składowisku. 
W ramach zadania planuje się 
usunąć ok. 10,20 Mg wyrobów 
zawierających azbest. Łączna 
wartość dofinansowania to kwota 
ponad 5.200 zł z WFOŚiGW.

Odrzańska Trasa Rowerowa przez 25 gmin

400 km magistrala po obu stronach Odry
Gmina pozyskała pieniędze z funduszu ochrony środowiska

Pieniądze na
usuwanie azbestu

r e k l a m a
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We Francji, pod koniec 
I wojny światowej, 
rozpoczęto tworzenie 

polskiej armii pod dowództwem 
gen. Józefa Hallera. Nazywana tak 
od koloru mundurów „Błękitną 
Armią” Ochotnicza Armia Pol-
ska powołana do życia dekretem 
prezydenta Republiki Francu-
skiej, z inicjatywy Komitetu 
Narodowego Polskiego, w dość 
szybkim czasie liczyła około 70 
tysięcy żołnierzy w oddziałach 
piechoty, kawalerii, czołgów 
i lotnictwa. Odziały te stały się 
najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną 
częścią siły zbrojnej, odzyskują-
cej po 123 latach niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednak jeszcze nad Sekwaną 
żołnierze polscy walczyli u boku 
wojsk francuskich przeciwko 
Niemcom i nie wszystkim dane 
było wrócić do odradzającego się 
kraju. Część z Polaków na zawsze 
już została na francuskiej ziemi... 
A już po zakończeniu działań 
wojennych zabiegi dyplomatyczne 
spowodowały, że armia – po-
czątkowo mająca wrócić drogą 
morską przez Gdańsk, lecz wobec 
sprzeciwu Wielkiej Brytanii oraz 
z obawy Niemiec o utratę części 
ziem na rzecz Polski – wojsko 
powróci do Polski transportem 
kolejowym.
Czternastego kwietnia 1919 ro-
ku z Paryża pierwsze jednostki 
wyruszyły ku odradzającej się 
ojczyźnie. W nocy z 19 na 20 
kwietnia żołnierze wraz z gen. 
Hallerem przejeżdżali przez Gło-
gów. Do tego momentu podróż 
przebiegała spokojnie, ale jak 
donosił korespondent Ilustro-
wanego Kuriera Codziennego, 
w Głogowie doszło do incydentu: 
„na szczęście bez następstw tra-
gicznych”. Stacjonujący w mieście 
Niemcy mieli skierować broń na 

czele z karabinami maszynowymi 
w kierunku pociągu Hallera. Jadą-
cy z armią polską francuski oficer 
sztabowy zarządził pogotowie 
bojowe i Polacy ustawili broń 
w kierunku Niemców. W takich 
warunkach rozpoczęły się pokojo-
we rozmowy, które spowodowały, 
że Niemcy ostatecznie puścili 
pociąg dalej.
Artur L. Waldo – ochotnik i pu-
blicysta tak wspomniał podróż: 
„19 kwietnia przejechaliśmy 
przez Torgau, Falkenberg i Cot-
tbus, zatrzymując się wszędzie 
po kilka, kilkadziesiąt minut. 
Minęliśmy jeszcze Żary, Żagań 
i 10 minut po północy stanęliśmy 
na dworcu w Głogowie. Tu byli-
śmy na ziemiach polskich, choć 
zniemczonych. (...) Siedzieliśmy 
właśnie z gen. Hallerem w wa-
gonie salowym i rozprawialiśmy 
o naszej podróży. Naraz drzwi 
wagonu z trzaskiem się otwierają 
i staje w nich niemiecki porucz-
nik, taki typowy dawny lejtnant, 
z monoklem i posiekaną twarzą. 
Wyprostował się, wyszukał 
wzrokiem Generała, zasalutował 
i zameldowawszy swoje nazwisko 
– baron von Novak – oświadczył, 
że wprawdzie pociąg miał być 
oddany do rąk polskich w Lesznie, 
jednak postanowiono uczynić to 
już we Wschowie, a to ze względu 
na wrogie bardzo usposobienie 
Polaków względem Niemców 
w Lesznie. (...) Lejtnant zapytał 
jeszcze, czy Generał ma jakieś 
rozkazy do wydania, ale Gene-
rał odparł, że nic mu nie ma do 
powiedzenia. Wówczas junkier 
zasalutował i ostentacyjnie opuścił 
wagon. Był to pierwszy Niemiec, 
który podczas podróży wszedł do 
pociągu. Coś z dawnej Germanii 
nas zaleciało”.
Z kolei por. Ignacy Wieniewski 
wracający kilka dni później 

wspomniał tak: „Czwartego dnia 
podróży koleją, we wtorek 22 
kwietnia w południe ujrzeli żoł-
nierze mury Głogowa i Odrę. Był 
to już jakoby przedsmak Polski, 
ale do granicy był spory kawał 
drogi, bo Traktat Wersalski nie 
wytyczył nam jeszcze zachodnich 
rubieży i do Polski należało tylko 
to, co zdobył miecz powstańca 
poznańskiego”.
Pierwsze oddziały Błękitnej 
Armii przybyły do Warszawy 
23 kwietnia. W imieniu władz 
państwowych gen. Hallera i jego 
żołnierzy powitał minister spraw 
wewnętrznych Stanisław Wojcie-
chowski – późniejszy prezydent 
Polski. 

Kolejne transporty kilkudziesię-
ciotysięcznej armii wraz z no-
woczesnym wówczas sprzętem 
wojskowych przejeżdżały przez 
Głogów do końca czerwca 1919 
roku.
Dla upamiętnienia tego wydarze-
nia oraz przy okazji przypadającej 
w tym roku 100. rocznicy odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę, 
w Głogowie 20 kwietnia odbyło 
się szereg uroczystości, których 
punktem kulminacyjnym stało 
się odsłonięcie okolicznościowej 
tablicy na budynku dworca kole-
jowego. Uroczystego odsłonięcia 
dokonali Paweł Chruszcz z fundacji 
Bolesława Chrobrego oraz córka 
żołnierza armii Hallera, Waleria 
Potocka, która mieszka aktualnie 
w Głogowie. – „Najpierw ojciec 
walczył po stronie austriackiej, bo 

te tereny, które zamieszkiwaliśmy, 
należały do tego zaboru” – wspomi-
nała podczas uroczystości – „Na 
zakończenie działań wojennych 
znalazł się w niewoli. Nie wiem, 
gdzie dokładnie, ale chyba we Wło-
szech, bo tato wspominał o wyspie 
Asinara. Tam dostał wiadomość, 
że może zostać wyzwolony, jeśli 
zapisze się do tworzonej armii 
polskiej. Odsłonięcie tej tablicy to 
z jednej strony piękne, ale z drugiej 
smutne przeżycie. Ale to moja wina. 
Nie doceniałam taty. Lubił opowia-
dać, chciał powspominać, ale ja nie 
chciałam tego słuchać. Szkoda. 
Człowiek takie rzeczy potrafi 
zrozumieć dopiero po latach. Na 
pewno dziś wiedziałabym więcej 
na ten temat” – dodawała.
Na odsłoniętej dziś tablicy uwiecz-
niono wszystkie stacje z trasy Paryż 

– Warszawa, jaką pokonała Błękitna 
Armia. A w uroczystościach uczest-
niczyły władze miejskie, przedsta-
wiciele parlamentu i wojewody, 
a także najmłodsi głogowianie 
z pobliskiego przedszkola nr 3 oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2, Zespołu Szkół Jana Wyżykow-
skiego i Liceum Ogólnokształcą-
cego nr 1 w Głogowie.
W tym dniu miały miejsce jeszcze 
inne wydarzenia związane z tą 

rocznicą przejazdu. Wcześniej, 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbył się seans filmowy pt. „Błę-
kitna Armia 1917-1919”, w którym 
udział wzięli uczniowie z głogow-
skich szkół średnich, natomiast po 
południu, w sali konferencyjnej 
w Zamku Książąt Głogowskich, 
miał miejsce wykład r. Rafała 
Sierchuły z poznańskiego oddzia-
łu IPN, pt. „Fenomen Armii Gen. 
Hallera”. W najbliższych tygo-
dniach można również obejrzeć 
wystawę plenerową pt. „Armia 
Błękitna. W walkach o niepod-
ległość Polski 1917-1920”, która 
znajduje się w sukiennicach na 
głogowskim Rynku.
Organizatorem głogowskich 

obchodów rocznicy przejazdu 
Armii Hallera była fundacja im. 
Bolesława Chrobrego ze Szczeci-
na, na czele z jej przedstawicielem 
Pawłem Chruszczem. Natomiast 
współorganizatorami były m.in. 
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej 
oraz Muzeum Archeologiczno-
-Historyczne. Impreza odbywała 
się pod patronatem projektu „Nie-
podległa”.

 Dariusz Andrzej Czaja

redakcja@glogowextra.pl
Przemawiają Paweł Chruszcz z fundacji Bolesława 
Chrobrego (po prawej) oraz Dariusz Czaja z Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej (Fot. M. Kuchnicki)

W odsłonięciu tablicy udział brały również władze miejskie 
oraz przedstawiciele parlamentu i wojewody. Na zdjęciu 
przemawia prezydent Głogowa – Rafael Rokaszewicz (Fot. 
M.Kuchnicki)

Córka hallerczyka Waleria Potocka obok wcielających się w tym dniu za żołnierzy Błękitnej Armii: Pawła Chruszcza, 
Dariusza Czai i Zdzisława Błażejewskiego (Fot. M.Kuchnicki)

Na dworcu kolejowym odsłonięto okolicznościową tablicę

Jak Błękitna Armia przez Głogów zmierzała do Polski

historia
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Baran
W tym tygodniu gwiazdy 
mogą zesłać Ci gwałtowne 
uczucie Nie wahaj się To mo-
że być to, na co już od   dawna 
czekasz. Na szczęście w pracy 
czeka Cię kilka dni spokoju, 
sprawy zawodowe nie będą 
więc  kolidować z uczuciami. 
Nie lekceważ zdrowia i jak 
najszybciej zrób badania.

Byk
W pracy, niestety, niezbyt 
przyjemna atmosfera. Nie daj 
się wciągnąć w konflikt i dy-
plomatycznie unikaj  zajmo-
wania stanowiska. Jeśli już 
koniecznie musisz w coś się 
angażować, to pomyśl raczej 
o podniesieniu swych kwa-
lifikacji. Pamiętaj, zawsze 
warto w siebie inwestować.

Bliźnięta
Nie przejmuj się zniechę-
ceniem i brakiem życiowej 
energii. W tym okresie roku 
to normalne. Musisz po prostu 
nieco zwolnić tempo i więcej 
czasu przeznaczyć na relaks. 
Weekend postaraj się spędzie 
z rodziną.  Pomyśl o wspól-
nym wyjściu do kina albo 
na kawę.

Rak
Niewykluczona propozycja 
zmiany pracy. Dobrze się jed-
nak zastanów, zanim zdecy-
dujesz się ją przyjąć. A może 
lepiej niczego nie zmieniać? 
Znane zło najczęściej jest 
lepsze od nieznanego. Jeśli 
jesteś samotny, to zdobądź się 
wreszcie na odwagę i odrobi-
nę inicjatywy.

Lew
Pracy masz tak dużo, że każ-
da zwłoka może skończyć się 
źle. Powinieneś więc prze-
zwyciężyć lenistwo i  wziąć 
się solidnie do pracy. Najlepiej 
ułóż sobie harmonogram i ści-
śle go przestrzegaj. Wkrótce 
nadejdzie  czas, aby zbierać 
obfite plony. Ale pamiętaj też 
o własnym zdrowiu.

Panna
Niestety, w tym tygodniu 
gwiazdy nie będą zbyt ła-
skawe dla Panien. Grozi Ci 
spadek kondycji i  pogorsze-
nie samopoczucia. Musisz też 
zadbać o zdrowie, bo może 
dopaść Cię przeziębienie, 
albo grypa. W sprawach ser-
cowych trochę lepiej. Ale nie 
zwlekaj ze szczerą rozmową.

Waga
Miej się na baczności. Ktoś 
próbuje Ci zaszkodzić i ze-
psuć opinię. Pamiętaj jednak, 
że problemy są po to,  aby 
je rozwiązywać. Zwłaszcza 
że wiele z nich, to wynik 
zaległości w pracy. Przestań 
więc myśleć o  wypoczynku 
i zabawach i po prostu weź 
się do pracy.

Skorpion
Gwiazdy spoglądają na Ciebie 
z sympatią. Będziesz mieć 
szczęście w grach liczbowych. 
Wykaz jednak  stanowczość 
w sprawach finansowych. 
Przecież nie pracujesz dla idei. 
W czasie weekendu nie zapo-
minaj o odpoczynku. Ciesz się 
domowym zaciszem. Poczytaj, 
pomyśl, pośpij.

Strzelec
Na razie wstrzymaj się 
z większymi inwestycjami. 
Po prostu lepiej dmuchać 
na zimne, niż się poparzyć. 
Dokładnie też przeanalizuj 
swe plany na przyszłość. Ale 
z ostatecznymi decyzjami 
wstrzymaj się do następnego 
tygodnia. Zwłaszcza w spra-
wach osobistych.

Koziorożec
Żyj w wolniejszym tempie 
i unikaj stresujących sytuacji. 
Nie popadaj też w rozpacz 
z każdego, nawet  błahego 
powodu. Przecież wiesz, że 
wszystko mija. Nawet złe 
chwile. Więcej odpoczywaj 
i spaceruj na świeżym po-
wietrzu. Najlepiej z najmilszą 
Twemu sercu osobą.

Wodnik
Merkury wróży Ci hossę 
w interesach. Wykorzystaj 
to. Zarobione pieniądze prze-
znacz na inwestycję  domową, 
która ucieszy wszystkich 
i przyniesie pożytek. W naj-
bliższych dniach planety 
będą sprzyjać namiętnym 
uczuciom. Samotni mają 
więc szansę spotkać swoje 
przeznaczenie.

Ryby
Teraz kończ rozpoczęte działa-
nia, przeprowadź zaplanowane 
negocjacje. Koniecznie. Jednak 
zarezerwuj  czas na spotkania 
towarzyskie. Wspólny wieczór 
ze starymi znajomymi sprawi, 
że poczujesz się tak  wspaniale, 
jak za dawnych lat. Zajmij się 
też domem i porządkami.

horoskop
rozrywka


