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Wakacyjnej  Pracy dla M³odych
Mateusz KOWALSKI

W tym roku, podobnie 

jak w poprzednim, zatrudnione 

zostan¹ osoby pe³noletnie 

oraz m³odociane (w wieku 16-

17 lat). W ka¿dej grupie pracê 

znajdzie po 65 osób, które 

zostan¹ podzielone na dwa 

turnusy – pierwszy w dniach 

6-17 lipca, drugi – 20-31 lipca. 

Rekrutacja do tegorocznej – 

jubileuszowej – edycji 

programu odbêdzie siê 

30 czerwca w holu g³ównym 

Miejskiego Oœrodka Kultury 

w G³ogowie, w godzinach 

9-11. Ka¿dy chêtny bêdzie 

musia³ wype³niæ odpowiedni¹ 

kartê zg³oszeniow¹ 

i wrzuciæ j¹ do urny. 

Potem nast¹pi losowanie, 

które wy³oni uczestników 

programu. Szanse na 

otrzymanie pracy ma ka¿dy. 

Liczba osób chêtnych do 

udzia³u w rekrutacji jest 

nieograniczona.

Kiedy dziewiêæ lat temu pomys³ „Wakacyjnej Pracy dla M³odych” wchodzi³ w ¿ycie, 
nikt chyba nie przypuszcza³, ¿e tak mocno wpisze siê w kalendarz dzia³añ na rzecz 
mieszkañców G³ogowa. Teraz widaæ, ¿e by³ to strza³ w dziesi¹tkê. W ci¹gu 
dotychczasowych edycji Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” zatrudni³a ponad 
tysi¹c uczniów i studentów. Chêtnych do podjêcia pracy jest kilka razy wiêcej.

Program zatrudniania m³odych osób podczas wakacji zrodzi³ siê w SM Nadodrze 
w 2006 roku. Pe³noletni uczniowie i studenci anga¿owani byli w drobne prace 
konserwatorskie i pielêgnacjê terenów zielonych. Pracowali przez dwa tygodnie na 
wybranych osiedlach. Zadania do realizacji wyznaczali kierownicy poszczególnych 
jednostek. 

W ci¹gu kolejnych lat zwiêksza³a siê liczba uczestników programu, mogli te¿ zarobiæ 
coraz wiêksze pieni¹dze. Aspekt finansowy nie by³ jednak z za³o¿enia najwa¿niejszym 
elementem „Wakacyjnej Pracy”. Chodzi³o przede wszystkim o wykorzystanie 
potencja³u m³odych ludzi oraz ich zaanga¿owania do pracy, a tak¿e zagospodarowanie 
ich czasu wolnego podczas wakacji. Takie dzia³ania nie tylko kszta³c¹ m³odzie¿ 
i przygotowuj¹ do podjêcia w przysz³oœci sta³ej pracy, ale te¿ wyrabiaj¹ szacunek do 
pracy innych. 

Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e „Wakacyjna Praca dla M³odych” jest najwiêkszym tego 
typu programem w Polsce. Od oœmiu lat zadanie realizowane jest wspólnie z Gmin¹ 
Miejsk¹ G³ogów, a w zesz³ym roku prowadzone by³o te¿ z Powiatem G³ogowskim. 
W tym roku Gmina ponownie zapowiedzia³a wsparcie programu, dziêki czemu mo¿liwe 
bêdzie zatrudnienie wiêkszej liczby uczestników, a tak¿e zwiêkszenie, w porównaniu 
z poprzednim rokiem, ich zarobków.

Kandydaci do podjêcia pracy musz¹ spe³niæ odpowiednie wymagania. Osoby 
pe³noletnie musz¹ byæ zameldowane na terenie Gminy Miejskiej G³ogów, byæ uczniami 
lub tegorocznymi absolwentami szkó³ ponadgimnazjalnych albo studentami uczelni 
wy¿szych. Przy podpisywaniu umowy konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. 
Natomiast osoby ma³oletnie, czyli w wieku 16-17 lat, musz¹ dodatkowo posiadaæ 
wa¿n¹ legitymacjê szkoln¹ oraz mieæ podpisan¹ przez rodziców lub prawnych 
opiekunów zgodê na podjêcie pracy. Ka¿dy uczestnik bêdzie musia³ równie¿ wzi¹æ 
udzia³ w spotkaniu organizacyjnym oraz szkoleniu BHP.

RUSZA JUBILEUSZOWA EDYCJA

• Materia³y budowlane
• Gazy techniczne

• Sprzêt AGD, meble i wyk³adziny )20

• Pasmanteria )18

• Art. instalacyjne, sanitarne i metalowe )17
• Art. chemiczne, farby, czêœci rowerowe )21 sphp@poczta.onet.pl
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• Drewno kominkowe, wêgiel kamienny SPHP

)76 835 76 13



4 MAGAZYN LOKATORA
kwartalnik Spó³dzielni Mieszkaniowej NADODRZE w G³ogowie

Remonty w naszych budynkach
Firmy budowlane realizuj¹ce remonty w naszych budynkach zobowi¹zuj¹ siê 

w umowach wykonywaæ swoje roboty rzetelnie, zgodnie z tzw. "sztuk¹ budowlan¹" 
i przy spe³nieniu wszystkich norm i wymagañ ustawowych. Jednak jak pokazuje ¿ycie  
zapisy umowne to jedno, a rzeczywistoœæ to drugie. Brak szkolnictwa zawodowego, 
a tym samym dobrze przygotowanych pracowników do wykonywania swojego zawodu 
jest jednym z mankamentów firm budowlanych. Dodatkowo trudna sytuacja 
w budownictwie, ma³y zakres robót budowlanych zmusza firmy do obni¿ania kosztów 
wykonywania robót, czêsto na  granicy kosztów - praktycznie bez ¿adnego zysku. 
W takiej sytuacji w³aœciciele tych firm staraj¹ siê maksymalnie obni¿aæ koszty,  g³ównie 
na p³acach i materia³ach. Taka sytuacja powoduje, ¿e wielu dobrych fachowców szuka 
wiêkszych firm lub sama decyduje siê wyjechaæ za granicê. I praktycznie ko³o siê zamyka. 

To, ¿e staramy siê wybraæ taniego wykonawcê i nie ponosiæ zbêdnych kosztów jest 
zupe³nie zrozumia³e i naturalne, ale nadmierne zbijanie ceny i wykorzystywanie sytuacji  
musi siê odbiæ w przysz³oœci. Albo w³aœnie na jakoœci i trwa³oœci robót, albo na znacz¹cym 
spadku potencja³u firm budowlanych i gwa³townym wzroœcie cen za te roboty. Je¿eli 
chcemy wysokiej jakoœci robót to musimy zapewniæ wysok¹ jakoœæ u¿ytych materia³ów - 
zwykle dro¿szych od przeciêtnych oraz dobrych fachowców, którzy tego materia³u nie 
zmarnuj¹, a zatem i lepiej op³acanych przez pracodawców. Z tej zasady wynika wiêc, 
¿e najtañsze nie mo¿e byæ najlepsze, a nawet dobre. Jest to jeden podstawowy problem, 
z którym borykamy siê przy remontach - wybraæ najtañsz¹ ofertê - jak domagaj¹ siê 
mieszkañcy, czy zdecydowaæ siê na dro¿sz¹, licz¹c na lepsz¹ jakoœæ.

Ale nawet jeœli zdecydujemy siê na dro¿sz¹ ofertê, to nie zawsze tê jakoœæ mamy 
zapewnian¹ samym wyborem. Drugim problemem z jakim mamy do czynienia to sta³y 
nadzór nad wykonywanymi robotami w naszych budynkach. Obowi¹zkowo taki nadzór 
sprawuje pracownik ADM, dodatkowo ustanawiany jest inspektor nadzoru z dzia³u 
technicznego lub zatrudniony na odrêbn¹ umowê. Jednak jest oczywistym, ¿e osoby 
sprawuj¹ce z urzêdu ten nadzór nie zawsze mog¹ byæ obecni na budynku. Dlatego 
najefektywniejszym i najpewniejszym nadzorem jest ten sprawowany przez samych 
u¿ytkowników mieszkañ. Praktycznie w ka¿dej nieruchomoœci mieszka ktoœ, kto jest 
fachowcem bezpoœrednio w danej bran¿y lub jej pokrewnej. Wœród naszych 
mieszkañców jest wielu budowlañców, elektryków, instalatorów i pracowników 
nadzoru. To na ich pomoc liczymy najbardziej. Ale cenne jest zaanga¿owanie ka¿dego, 
kto ma œwiadomoœæ, ¿e te roboty remontowe robione s¹ te¿ i dla niego, a wiêc stara siê 
zwracaæ uwagê, jakby by³y robione w jego lokalu. Tak¹ pomoc otrzymujemy od wielu 
ludzi i w tym miejscu bardzo dziêkujê za tak¹ postawê. Zwracanie uwagi w zakresie 
wykonywanych robót czy bezpoœrednio wykonawcy, inspektorowi nadzoru czy po 
prostu do ADM jest du¿ym u³atwieniem zarówno dla samej firmy wykonuj¹cej remont, 
jak i dla spó³dzielni jako inwestora. Dlatego zwracam siê z proœb¹ do wszystkich 
mieszkañców, aby traktowali remonty w budynkach jako "nasze"  i gdy  widz¹ jakieœ 
nieprawid³owoœci, próbuj¹ od razu je wyjaœniaæ lub sygnalizowaæ. W ostatnich latach 
zdecydowanie zaanga¿owanie mieszkañców w tym zakresie wzros³o. To cieszy i na 
pewno jest korzystne dla nas wszystkich. 

Jest jeszcze jeden problem w gospodarce remontowej zasobów mieszkaniowych nie 
zwi¹zany bezpoœrednio z wykonawstwem, ale z wyborem odpowiedniej technologii, 
materia³ów, czy innych elementów jak np. kolorystyki przy malowaniu klatek. Czêsto jest 
tak, ¿e ktoœ ma inny pomys³ na remont, uwa¿a, ¿e nale¿y zastosowaæ inne technologie, 
nie podoba mu siê kolorystyka lub wrêcz zarzuca, ¿e remont by³ niepotrzebny. W tym 
przypadku musimy podporz¹dkowaæ siê przepisom ustawowym reguluj¹cym zakres 
odpowiedzialnoœci wszystkich uczestników takiego procesu remontowego. 
Na wszystkie remonty o wiêkszym zakresie lub przeprowadzane ze zmian¹ technologii w 
stosunku do dotychczasowej wykonujemy niezbêdn¹ dokumentacjê projektow¹ i to 
projektant jest w pe³ni odpowiedzialny za przyjête rozwi¹zania. W przypadku remontów 
o mniejszym zakresie korzystamy przede wszystkim z doœwiadczeñ z poprzednich lat. 
Eliminujemy te rozwi¹zania, które siê nie sprawdzi³y w czasie, wprowadzamy nowe i te 
sprawdzone w u¿ytkowaniu. Tam gdzie jest to mo¿liwe staramy siê konsultowaæ 
niektóre elementy rozwi¹zañ z u¿ytkownikami mieszkañ. Ale po pierwsze, nie wszêdzie 
jest to zasadne, a po drugie - równie¿ mieszkañcy maj¹ ró¿ne wizje i zdania, i czêsto 
trudno im jednoznacznie ustosunkowaæ siê do okreœlonych propozycji. Zdania w tym 
zakresie potrafi¹ byæ skrajnie ró¿ne.

Miros³aw D¹browski

U¿ycie s³owa "naszych" w tytule 

jest nieprzypadkowe i jeszcze raz 

ma na celu podkreœlenie faktu, 

¿e w obecnym stanie prawnym to 

w³aœnie ca³y budynek, 

nawet wiêcej - dodatkowo 

ca³y teren wokó³ budynku nale¿y 

traktowaæ jako nasz¹ w³asnoœæ, 

a precyzyjniej - wspó³w³asnoœæ. 

Ponad 98% lokali jest albo odrêbn¹ 

w³asnoœci¹  ich u¿ytkowników, 

albo przypisane im jest 

w³asnoœciowe prawo do lokalu. 

Dla wszystkich jest oczywistym, 

¿e w³asnoœæ to mieszkanie, ale ju¿ 

nie wszyscy budynek i tereny wokó³ 

traktuj¹ jak¹ swoj¹ wspó³w³asnoœæ, 

a tym samym stopieñ dba³oœci w tym 

zakresie jest znacznie mniejszy

Stale doskonalimy procesy 
i procedury w zakresie 

gospodarki remontowej, 
korzystamy ze wszystkich 
Pañstwa uwag i w coraz 

wiêkszym zakresie chcemy 
w³¹czaæ mieszkañców do 

wyboru technologii remontów, 
materia³ów i rozwi¹zañ, 

zw³aszcza tych, którzy maj¹ 
swoje doœwiadczenia 

w tym zakresie
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Waldemar FIGURA

Zajêcia w SZANSIE (foto: archiwum Stowarzyszenia)

W zasobach naszej Spó³dzielni jest ok. 100 ha gruntów, w tym 85 ha 
w nieruchomoœciach mieszkalnych i 15 ha stanowi¹ nieruchomoœci zabudowane 
gara¿ami, wolnostoj¹cymi lokalami u¿ytkowymi, drogami i parkingami oraz tereny 
zielone stanowi¹ce mienie do wspólnego korzystania na Osiedlach. Oznacza to, ¿e po 
odjêciu powierzchni zajêtej przez budynki, pozostaje ok. 60 ha zieleni i ok. 20 ha dróg, 
parkingów i komunikacji pieszej. Stanowi to du¿e obci¹¿enie dla mieszkañców 
zasobów spó³dzielczych, szczególnie w porównaniu z kosztami jakie ponosz¹ 
cz³onkowie wielu Wspólnot Mieszkaniowych, które s¹ wyodrêbnione po obrysie 
i koszty terenów na oko³o budynku i infrastruktury ponosi bud¿et miasta. 

Maj¹c powy¿sze na uwadze, Zarz¹d Spó³dzielni od wielu lat prowadzi rozmowy 
z w³adzami miasta w celu uporz¹dkowania uk³adu w³asnoœciowego terenów, które nie 
s³u¿¹ wy³¹cznie mieszkañcom zasobów spó³dzielczych. W latach 2005-2014 dziêki 
takiej polityce Zarz¹du Spó³dzielnia pozby³a siê ok. 40 dzia³ek gruntu o powierzchni 
prawie 10 ha w formie przekazania gruntów Gminie Miejskiej lub zbycia w przypadka 
zainteresowania na rynku nieruchomoœci. Pozostaj¹ jednak w dalszym ci¹gu 
w zasobach Spó³dzielni tereny, które s³u¿¹ nie tylko naszym mieszkañcom takie jak 
ulice posiadaj¹ce nazwy administracyjne stanowi¹ce dojazd do innych ni¿ spó³dzielcze 
nieruchomoœci, ogólnodostêpne parkingi czy place zabaw u¿ytkowane przez 
wszystkich mieszkañców miasta. Takie przestrzenie winny byæ utrzymywane z naszych 
podatków przez bud¿et miasta a nie przez mieszkañców Spó³dzielni z op³at 
eksploatacyjnych. W zasobach Spó³dzielni mieszka oko³o 2/3 mieszkañców miasta. 
Wysi³ek ponoszony przez Pañstwa na zmianê wizerunku przestrzeni zielonych bêdzie 
zawsze wp³ywa³ w istotny sposób na opiniê jaka G³ogów od lat posiada³ tj. miasta 
zieleni, przyjaznego œrodowisku. Liczymy, ¿e w³adze miasta wspomog¹ nas w tych 
dzia³aniach przejmuj¹c tereny nie s³u¿¹ce wy³¹cznie potrzebom spó³dzielców.

W tym numerze Magazynu Lokatora 
chcemy zwróciæ uwagê mieszkañców 
zasobów spó³dzielczych na problemy 

zwi¹zane z utrzymaniem terenów 
zewnêtrznych. O komforcie 

zamieszkania stanowi nie tylko stan 
techniczny i u¿ytkowy budynku ale 

równie¿ w du¿ym stopniu otoczenie 
zewnêtrzne, zieleñ, infrastruktura 

komunikacyjna czy elementy ma³ej 
architektury takie jak place zabaw, 

œmietniki. Od kilku lat tereny 
zewnêtrzne w naszych 

nieruchomoœciach podlegaj¹ 
zdecydowanej przebudowie 

i uatrakcyjnieniu. 
W uzgodnieniu z mieszkañcami 

nieruchomoœci administracje 
realizuj¹ aran¿acje przestrzeni wokó³ 

budynków, remonty uk³adów 
komunikacyjnych pieszych i jezdnych. 

Koszty zmiany wizerunku naszych 
nieruchomoœci pokrywaj¹ 

mieszkañcy. Dziêki naszym dzia³aniom 
estetyka du¿ej czêœci miasta 
zdecydowanie siê poprawi³a

Utrzymanie terenów zielonych
PORZ¥DKOWANIE UK£ADU W£ASNOŒCIOWEGO TERENÓW WSPÓLNYCH
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Od blisko 40 lat Centrum Techniczne - Wydzia³ Us³ug DŸwigowych i Elektrycznych 
przy Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadodrze"  w G³ogowie zajmuje siê konserwacj¹ 
i napraw¹ dŸwigów we budynkach spó³dzielczych. Z biegiem czasu zakres zadañ 
prowadzonych przez wydzia³ zwiêksza³ siê. Dziœ zajmuje siê tak¿e monta¿em platform 
dla osób niepe³nosprawnych oraz podnoœników i dŸwigów w budynkach u¿ytecznoœci 
publicznej oraz prywatnych posesjach. 

Wydzia³ Us³ug DŸwigowych i Elektrycznych prowadzi dzia³alnoœæ od 1978 roku 
w zakresie:
- konserwacji dŸwigów,
- modernizacji dŸwigów,
- napraw i remontów dŸwigów,
- monta¿u i konserwacji platform dla osób niepe³nosprawnych,   
- przegl¹dów i przygotowania do odbioru przez Urz¹d Dozoru Technicznego,
- udzia³u w badaniach przeprowadzanych przez UDT oraz obs³ugi tych badañ,
- pomiarów elektrycznych urz¹dzeñ dŸwigowych.

Przegl¹dy konserwacyjne urz¹dzeñ dŸwigowych wykonywane s¹ zgodnie 
z instrukcj¹ konserwacji producenta oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Urzêdu 
Dozoru Technicznego. DŸwigi poddawane s¹ okresowym ocenom pod wzglêdem zu¿ycia 
czêœci i stanu technicznego. Czynnoœci konserwacyjne obejmuj¹ kontrolê wszystkich 
urz¹dzeñ bezpieczeñstwa wraz z pracami regulacyjnymi, które wynikaj¹ 
z wymagañ technicznych dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Przegl¹dy konserwacyjne 
zakoñczone s¹ zawsze wpisem do dziennika konserwacji dŸwigu.

- Wydzia³ nasz wspó³pracuje z wieloma firmami w Polsce jako wykonawca remontów 
i modernizacji dŸwigów. Oceniani jesteœmy jako firma dobrze zorganizowana, 
wywi¹zuj¹ca siê z powierzonych zadañ, posiadaj¹ca wysoko wykwalifikowan¹ za³ogê. 
Zatrudniamy specjalistów z wieloletnim sta¿em, którzy posiadaj¹ uprawnienia SEP i 
uprawnienia UDT najwy¿szej kategorii I, uprawniaj¹ce do konserwacji dŸwigów 
elektrycznych o sterowaniu zbiorczym i grupowo zbiorczym, dŸwigów hydraulicznych 
oraz dŸwigów o napêdzie regulowanym – mówi Leszek Chmiel, kierownik wydzia³u.

Pracownicy wydzia³u posiadaj¹ du¿e doœwiadczenie i bardzo dobre przygotowanie 
profesjonalne. Na podstawie przeprowadzanych badañ zwyczajnych i nadzwyczajnych 
przez Dozór Techniczny nie stwierdzono nigdy zaniedbañ w przygotowaniu dŸwigów do 
badañ, ani uchybieñ w prowadzonych pracach konserwacyjnych. - DŸwigi przez nas 
konserwowane na terenie miasta G³ogowa znajduj¹ siê na terenie siedziby 
konserwatora co skraca czas dojazdu, naprawy i w konsekwencji obni¿a koszt 
konserwacji dŸwigu. Zalet¹ b³yskawicznej interwencji jest równie¿ szybkie uwolnienie 
osób uwiêzionych w kabinie dŸwigu – wylicza L. Chmiel.

Wydzia³ posiada zaplecze magazynowe wyposa¿one w specjalistyczne materia³y 
niezbêdne do prowadzenia przegl¹dów, konserwacji i napraw, co przyczynia siê do 
wzrostu wydajnoœci i jakoœci œwiadczonych przez nas us³ug. Wydzia³ Us³ug DŸwigowych 
i Elektrycznych œwiadczy us³ugi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania usterek 
w godzinach od 7 do 15 oraz w godzinach popo³udniowych, tj. od godziny 15 do godziny 
20 w dni robocze, w dni œwi¹teczne i wolne od pracy w godzinach od 7 do 20 w ramach 
dy¿urów popo³udniowych i stacjonarnych. Po godz. 20 uwalnianie osób przez 
pogotowie awaryjne SM 994.

spó³dzielcze dŸwigi
ODPOWIADAJ¥ NIE TYLKO ZA

Nowoœci¹ w ofercie wydzia³u s¹ us³ugi 
dla osób prywatnych. Chodzi o instalowanie 
platform, które u³atwiaj¹ codzienne ¿ycie. 
Dziêki minimalnym wymiarom oraz 
szerokiej gamie dodatkowego wyposa¿enia 
platforma staje siê elementem wystroju 
i idealnym uzupe³nieniem wnêtrza ka¿dego 
domu. Model Cibes A4000 to niedrogie 
rozwi¹zanie przeznaczone do budynków 
prywatnych, w których barier¹ nie do 
przejœcia sta³y siê schody. Platforma 
wyposa¿ona jest w bezpieczny i niezawodny 
napêd œrubowy. DŸwig dostarczany jest 
z szybem. Monta¿ platformy jest ³atwy 
i nie wymaga oddzielnej maszynowni 
ani murowanego szybu. 
Model Cibes A4000 instaluje siê w krótkim 
czasie i mo¿na to robiæ bezpoœrednio 
na pod³odze, bez koniecznoœci 
wykonywania podszybia. 
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ 
w siedzibie CTS przy ul. Armii Krajowej 5 
w G³ogowie.
Kierownik Wydzia³u – Leszek Chmiel
Tel. 76 852 0 650 , 76 852 0 651

Prawid³owo i terminowo wykonywany 

przegl¹d bie¿¹cy co 14 dni zmniejsza 

ryzyko powstawania awarii dŸwigu, 

a tak¿e przed³u¿a ¿ywotnoœæ jego 

elementów. Dlatego przy doborze firm 

konserwuj¹cych nale¿y, oprócz 

oferowanych przez nie cen 

za konserwacjê, wzi¹æ pod szczególn¹ 

uwagê ich rzetelnoœæ przy wykonywaniu 

przegl¹dów bie¿¹cych

Wydzia³ Us³ug DŸwigowych i Elektrycznych œwiadczy us³ugi w zakresie 
konserwacji dŸwigów w nastêpuj¹cych firmach na terenie miasta:
- Urz¹d Miejski, 
- Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej,
- Miejski Oœrodek Kultury,
- Galeria Dworcowa,
- Dom Pomocy Spo³ecznej,
- Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi,
- Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
- Zak³ad Poprawczy,
- Zrzeszenie Wspólnot Mieszkaniowych ,
- Warsztaty Terapii Zajêciowej „ARKA",
- Wspólnota Mieszkaniowa ”Przy Teatrze”,
- Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne
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Walne Zgromadzenie jest najwy¿szym organem spó³dzielni, który pe³ni funkcjê 
uchwa³odawcz¹ i kontroln¹ tj. uchwala akty prawa wewn¹trzspó³dzielczego – Statut 
i regulaminy oraz decyduje o najwa¿niejszych sprawach Spó³dzielni. To temu organowi 
ustawodawca w art.38 § 1 prawa spó³dzielczego przypisa³ wszystkie kluczowe 
kompetencje, których nie mo¿e scedowaæ na Radê Nadzorcz¹ czy Zarz¹d Spó³dzielni, 
s¹ to m.in.:
1. uchwalanie kierunków rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej,
2. rozpatrywanie sprawozdañ Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdania 
finansowego oraz podejmowanie uchwa³ co do wniosków cz³onków Spó³dzielni, Rady 
Nadzorczej lub Zarz¹du w tych sprawach i udzielanie absolutorium cz³onkom Zarz¹du,
3. rozpatrywanie wniosków wynikaj¹cych z przedstawionego protoko³u polu-
stracyjnego z dzia³alnoœci Spó³dzielni oraz podejmowanie uchwa³ w tym zakresie,
4. podejmowanie uchwa³ w sprawie podzia³u nadwy¿ki bilansowej lub sposobu 
pokrycia strat,
5. podejmowanie uchwa³ w sprawie zbycia nieruchomoœci, zbycia zak³adu lub innej 
wyodrêbnionej jednostki organizacyjnej,
6. oznaczanie najwy¿szej sumy zobowi¹zañ jak¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ,
7. rozpatrywanie w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym odwo³añ od Uchwa³ Rady 
Nadzorczej, podjêtych w pierwszej instancji,
8. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spó³dzielni, decydowanie o wyodrêbnieniu 
organizacyjnym i gospodarczym osiedli,
9. uchylanie uchwa³ Rady Nadzorczej sprzecznych ze statutem, prawem spó³dzielczym 
lub innymi przepisami prawa,
10. podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad tworzenia i wyodrêbnienia lokalnych 
jednostek samorz¹dowych w ramach danego osiedla,
11. wybieranie cz³onków Rady Nadzorczej.

W obecnym roku sprawozdawczym Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” 
w G³ogowie dzia³aj¹c na podstawie § 14 ust.1 Statutu Spó³dzielni zwo³a³ Walne 
Zgromadzenie Cz³onków w dniach 19-21 maja 2015r. którego obrady odby³y siê w 3 
czêœciach wg nastêpuj¹cego harmonogramu: CZÊŒÆ PIERWSZA Osiedle Kopernik A, 
Osiedle Kopernik B, Osiedle Kopernik C; CZÊŒÆ DRUGA Osiedle Œródmieœcie, Osiedle 
Hutnik, Osiedle Chrobry; CZÊŒÆ TRZECIA Osiedle Piastów Œl¹skich A, Osiedle Piastów 
Œl¹skich B. W spotkaniach tych uczestniczy³o ³¹cznie 192 cz³onków naszej Spó³dzielni, 
którzy podjêli 11 Uchwa³ dotycz¹cych:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014r. 
2. Podzia³u wyniku z dzia³alnoœci Spó³dzielni za 2014r.
3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres: listopad 2014r. - maj 2015r. 
4. Absolutorium dla cz³onków Zarz¹du.
5. Okreœlenia najwy¿szej sumê zobowi¹zañ, jak¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ na lata 
2015/2016.
6. Sprzeda¿y nieruchomoœci.

Walne Zgromadzenie?
CO TO JEST

Walne Zgromadzenie musi byæ 

zwo³ane przynajmniej raz w roku 

w terminie do 30 czerwca. 

Organ ten zasadniczo zwo³ywany 

jest przez Zarz¹d Spó³dzielni, jednak 

¿¹danie jego zwo³ania przys³uguje 

równie¿ Radzie Nadzorczej i 1/10 

cz³onków spó³dzielni. 

Walne Zgromadzenie jest wa¿ne 

niezale¿nie od liczby obecnych na 

nim cz³onków. Cz³onek mo¿e braæ 

udzia³ w Walnym Zgromadzeniu 

tylko osobiœcie. Osoby prawne 

bêd¹ce cz³onkami Spó³dzielni 

bior¹ udzia³ w Walnym 

Zgromadzeniu przez ustanowionego 

pe³nomocnika. Ka¿dy cz³onek 

ma jeden g³os, bez wzglêdu na iloœæ 

posiadanych udzia³ów. Cz³onek ma 

prawo korzystania na w³asny koszt 

z pomocy prawnej lub pomocy 

eksperta. Walne Zgromadzenie 

mo¿e zostaæ podzielone na czêœci. 

Rada Nadzorcza w drodze uchwa³y 

ustala zasady zaliczania cz³onków 

zamieszkuj¹cych w danej 

nieruchomoœci do poszczególnych 

czêœci Walnego Zgromadzenia. 

O czasie, miejscu i porz¹dku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub jego 

czêœci Zarz¹d zawiadamia wszystkich 

cz³onków na piœmie na co najmniej 

21 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia lub jego pierwszej 

czêœci poprzez wywieszenie 

zawiadomieñ w gablotach klatek 

schodowych budynków 

mieszkalnych, w siedzibie 

Spó³dzielni i administracjach osiedli. 

Cz³onków posiadaj¹cych prawo 

do lokalu u¿ytkowego 

oraz cz³onków oczekuj¹cych 

zawiadamia siê listownie. 

Bo¿ena BORZÊCKA
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Prywatka z PRLu
Czy ktoœ z Pañstwa têskni za czasami 

PRLu? Mo¿e nie za pustymi pu³kami, 

samym ustrojem, ale za klimatem 

lokali z lat siedemdziesi¹tych 

czy wczesnych osiemdziesi¹tych, 

odbywaj¹cych siê tam imprez, 

potañcówek? To by³y czasy, kiedy 

ludzie po prostu siê spotykali, 

dobrze bawili i rozmawiali ze sob¹. 

Takim miejscem w G³ogowie 

ma byæ PRYWATKA. Lokal mieszcz¹cy 

siê na Skarbku, swoim klimatem, 

wystrojem ale i menu nawi¹zuj¹cy 

chocia¿by do s³ynnych, ale nie 

istniej¹cych ju¿ Malwy czy Salome.

ML rozmawia³ z jednym 

ze wspó³w³aœcicieli Prywatki 

Krzysztofem Iwachem

foto: Grzegorz Pieta / archiwum Prywatka

- Sk¹d pomys³ na knajpê akurat w stylu PRLowskim? 
• Chcieliœmy otworzyæ lokal dla tak zwanej starszej mlodzie¿y, aby ci ludzie mogli 

poczuæ klimat starych czasów. Moim zdaniem w G³ogowie nie ma knajp, w których 
starsza m³odzie¿ mog³aby fajnie spêdziæ czas, fajnie czuæ siê w lokalu. St¹d nasze menu 
rodem z PRLu, sporo mebli i sprzêtów z tamtych lat.
Oczywiœcie liczymy te¿ na m³odych ludzi, zapraszamy do Prywatki, aby zobaczyli jak 
wygl¹da³y lokale w czasach socjalistycznych, jak bawili siê ich rodzice czy dziadkowie.

- Sam chyba nie do koñca pamiêtasz czasy PRLu? Radzi³eœ siê rodziców planuj¹c 
wystrój, styl, klimat?

• Wraz z moimi wspólnikami, bo prowadzimy lokal w trójkê, radziliœmy siê rodziców 
czy dziadków. Sprowadzaliœmy wystrój z poza G³ogowa, najczêœciej z Wroc³awia. 
Zabieraliœmy rodziców, aby zobaczyli, doradzili czy dany mebel rzeczywiœcie bêdzie 
pasowa³ pod nasz klimat. Bardzo nam pomogli.

Meble przywieŸliœmy w³aœnie z Wroc³awia od kobiety, która je sprowadza 
i odnawia. Radia kupowaliœmy na gie³dach staroci. Jedno radyjko - lampow¹ Tatrê 
dostaliœmy od naszego klienta. Radio przyniós³ prosto z piwnicy, a otrzyma³ je 
w prezencie. Nigdy go nie u¿ywa³, wiêc w³aœciwie jest jeszcze nowe. Czasami 
je w³¹czamy.

- Wchodzimy do Prywatki i trochê przenosimy siê w czasie. Menu jest równie 
"socjalistyczne"?

• Jaki lokal, takie jedzenie. Chcemy w pe³ni odwzorowaæ tamten klimat, st¹d 
w menu œledzik w oleju czy œmietania, gzik - czyli ziemniak z twarogiem, tatar, flaczki 
wo³owe, pajda swojskiego chleba z ogórkiem, galareta - zimne nó¿ki. Staramy siê te¿ 
odwzorowaæ sposób podawania, wiêc wódka podawana jest w garnkach, kieliszki s¹ 
zawsze zmro¿one, obowi¹zkowo ze stupk¹. Cennik jest jeden - przystawki 8 z³, alkohol, 
napój 4 z³.

- Organizujecie tematyczne imprezy rodem z PRLu?
• W ka¿dy czwartek spotyka siê u nas Klub Seniora. Ponad czterdzieœci osób bawi siê 

ca³e popo³udnie, ze swoj¹ muzyk¹, DJem, ciastem, piwkiem. 
- Jakie plany na przysz³oœæ?
• Chcielibyœmy jeszcze bardziej urealniæ wystrój sali. Potrzebujemy jeszcze czasu. 

Na przyk³ad wkrótce dostaniemy wannê rodem z PRLu - dostaniemy ja od klienta, który 
bêdzie robi³ remont mieszkania. Zapraszamy te¿ nied³ugo na transmisjê wa¿nych, 
wspó³czesnych wydarzeñ sportowych. Ale planujemy pokazywaæ Kroniki z PRLu czy te¿ 
retransmisje wydarzeñ sportowych z tamtych czasów.

- £atwo prowadziæ biznes w G³ogowie?
• Nie jest ³atwo i myœlê, ¿e zgodzi siê ze mn¹ wiêkszoœæ w³aœcicieli lokali w G³ogowie. 

Przez lata w mieœcie nic siê nie dzia³o i ludzie raczej nie spotykaj¹ siê w tygodniu na 
kawie, czy piwie. Nie maj¹ takiego zwyczaju. Wol¹ chyba usi¹œæ z puszk¹ piwa przed 
telewizorem w domu. Spotykaj¹ siê niechêtnie. Wol¹ pogadaæ z sob¹ przez internet. 
Ale mam nadziejê, ¿e to siê zacznie zmieniaæ.

G³ogówDobryDlaBiznesu
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Wakacje na Odrze
Piszemy o Odrze, promujemy rzekê, zachêcamy Czytelników ML do korzystania 

z uroków drugiej co do d³ugoœci polskiej rzeki. Odra po prostu jest piêkna i ma nam do 
zaoferowania sporo atrakcji. Kajak, ³ódka, ³ódŸ... na rzece w rejonie G³ogowa widaæ 
z roku na rok wiêcej pojazdów wodnych i wypoczywaj¹cych na nich ludzi. Wêdkarze 
polubili Odrê ju¿ dawno i teraz mo¿na ich spotkaæ niemal w ka¿dym jej zak¹tku i o ka¿dej 
porze. Podobnie mi³oœnicy spacerów czy te¿ rowerowych wycieczek. Nadodrzañskie 
rejony s¹ bogate w wiele gatunków ptaków, na spacerze niemal zawsze spotkamy sarny 
czy lisa. Nadodrzañskie brzegi zaskocz¹ nas piêkn¹ zieleni¹. A wszystko na wyci¹gniêcie 
rêki.
Ale to nie wszystkie atrakcje, jakie s¹ zwi¹zane z rzek¹. Od niedawna Odrê mo¿emy 
ogl¹daæ z pok³adu statku wycieczkowego Laguna. Statek rozpoczyna rejsy pod koniec 
kwietnia i p³ywa do koñca paŸdziernika. W G³ogowie goœci bardzo czêsto (poni¿ej 
tegoroczny rozk³ad rejsów - za stron¹ www.odradlaturystow.pl) i zorganizowanie sobie 
wycieczki w dogodnym terminie nie powinno sprawiæ k³opotów. Dobiega koñca budowa 
przystani rzecznej z pomostem z prawdziwego zdarzenia i budynkiem socjalnym. 
Przystañ bêdzie gotowa jeszcze w tym roku - we wrzeœniu i korzystanie z Laguny bêdzie 
³atwiejsze i bezpieczniejsze. Przy budynku znajd¹ siê parkingi, chodniki, teren bêdzie 
oœwietlony. Na statek bêdzie prowadzi³ nowy pomost.
To bêdzie nowe, atrakcyjne miejsce na turystycznej mapie miasta. G³ogów bêdzie mia³ 
siê czym pochwaliæ. Do zobaczenia nad Odr¹!

Artur STARCZEWSKI

na fantastyczne zajêcia fitness prowadzone przez profesjonalnych trenerów

W programie miêdzy innymi: 

 • zajêcia body Ball • easy ball • æwiczenia z laskami gimnastycznymi, hantlami i taœmami   

  tera band • klasyczne zajêcia aerobowe i dance
   Pierwsze wejœcie na zajêcia jest bezp³atne! Spotykamy siê w poniedzia³ki i czwartki w gimnazjum 

    nr 1 w G³ogowie o godz. 19.00 oraz we wtorki i pi¹tki o 18.30 w G³ogówku.

     PrzyjdŸ i sprawdŸ, ¿e do nas pasujesz, a my gwarantujemy doskona³¹ zabawê i wspania³e efekty!

FITNESSMANIA PROJEKT zaprasza
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Wachty mamy dwuosobowe. Ja jestem razem z Hani¹ i bardzo siê z tego cieszê. To 
wa¿ne z kim siê ma wachty, poniewa¿ na takim rejsie wiele godzin trzeba spêdziæ razem, 
zw³aszcza nocami. Hania z zawodu jest psychologiem. Nie ma formalnych uprawnieñ 
¿eglarskich, ale ma za sob¹ ju¿ wiele rejsów i jest bardzo doœwiadczonym ¿eglarzem. Jej 
ogromna wiedza na temat  ¿ycia i ludzi sprawia, ¿e  ka¿da rozmowa jest niezwykle 
interesuj¹ca i staje siê praktyczn¹ lekcj¹ psychologii. 

P³yniemy szczeciñskim jachtem "Stary", jachtem, na którym m.in. pokonano 
przejœcie pó³nocno-zachodnie oraz przyl¹dek Horn. Bardzo dzielny pod wzglêdem 
nautycznym stalowy jacht typu slup (jednomasztowy), ale daleko mu pod wzglêdem 
wygody do plastikowych turystycznych Bavarii. Warunki iœcie spartañskie, ale dla nas to 
nieistotne. P³ywaliœmy ju¿ w gorszych.

Do Vestmannayjar mamy ok. 120 mil. Vestmannayjar to archipelag na pó³nocnym 
Atlantyku, 9 km na po³udnie od Islandii. Sk³ada siê a¿ z 14 ma³ych skalistych wysepek 
wystaj¹cych prosto z oceanu. Niektóre z nich to po prostu ska³y wystaj¹ce z wody. 
Ciekawa jest historia tych wysp. Znajduj¹ siê one na terenach wulkanicznych 
i powsta³y z wybuchów wulkanów. Poza tymi wysepkami jest 30 ma³ych ska³, o czêsto 
bardzo dziwnych kszta³tach, wystaj¹cych z oceanu, a pochodz¹ one równie¿ 
z wybuchów wulkanów.

Na najwiêkszej wyspie Heimaey jest po³o¿one miasto o takiej samej nazwie jak 
ca³y archipelag. Nazywane jest Pompej¹ XX wieku, poniewa¿ w 1973 wybuch wulkanu 
Helgafell zniszczy³ czêœæ miasta. Ta czêœæ dalej jest zasypana przez lawê i udostêpniona 
do zwiedzania. Chcemy zobaczyæ to miejsce.

Wp³ywamy do w¹skiej zatoki pomiêdzy dwoma ska³ami. Za sterem stoi Magda. 
Drobna ³adna dziewczyna zaczynaj¹ca swoj¹ ¿eglarsk¹ karierê. Fale s¹ doœæ wysokie, 
jachtem ko³ysze, ale ca³y czas kontrolê nad nim maj¹ pierwszy oficer (z którym jest 
w parze na wachcie) i kapitan, którzy stosownie koryguj¹ wszystkie manewry jachtu. 
Magda i tak sobie radzi doskonale. Przep³ywamy pomiêdzy ska³ami i mijamy g³ówki 
portu. Ster przejmuje kapitan i precyzyjnie manewruje w ciasnym porcie, ustawiaj¹c nas 
ruf¹ do pomostu.

Port jest niedu¿y, w po³owie w¹skiej d³ugiej zatoki pomiêdzy miastem a wysokim 
wzgórzem Eldfell. Jak zwykle po zakoñczeniu manewru podejœcia do kei, zabezpieczeniu 
jachtu, jak tylko kapitan komend¹ zakoñczy³ manewr, wszyscy zeszliœmy na l¹d 
w poszukiwaniu przede wszystkim toalet.

Prognoza pogody jest nieciekawa. Na oceanie wieje silny wiatr 7-8 w skali Beauforta 
i ma siê dopiero nieco uspokoiæ za 24 godziny. Mamy wiêc du¿o czasu na zwiedzanie 
wyspy i na korzystanie z uroków l¹du, a zw³aszcza z kompleksu basenowego z gor¹cymi 
Ÿród³ami.

Miasteczko jest ma³e, wiêc po zwiedzeniu czêœci zalanej przez lawê i odwiedzeniu 
ma³ego muzeum, wróciliœmy na jacht na obiad. Zupe³nie inaczej gotuje siê posi³ki, gdy 
jacht stoi w porcie, nie kiwa na wszystkie strony i mo¿na sobie pozwoliæ na 
przygotowanie czegoœ wykwintnego. Wachtê kambuzow¹ mia³a Joanna, która wszystko 
traktuje bardzo powa¿ne, wiêc posi³ek by³ i obfity, i bardzo smaczny. 

Po obiedzie wszyscy idziemy na basen. Podczas rejsów morskich mo¿liwoœæ 
skorzystania z gor¹cego prysznica jest prawdziwym luksusem i nigdy takiej  okazji nie 
mo¿na przegapiæ. Wykupujemy bilety (niestety zabrak³o nam dwóch osób do biletu 

P£YWAJ¥C PO MORZU  
Z Reykiawiku wyp³ywamy o 0100, 
czyli o pierwszej w nocy. 
Nasz kapitan uwielbia wyp³ywaæ 
w nocy, my trochê mniej.  
Niedawno wróciliœmy z ostatniego 
nocnego "ogl¹du" stolicy Islandii. 
Mamy szczêœcie, bo port jachtowy 
jest blisko centrum.  
Sprawnie oddajemy cumy, 
ochraniamy burty odbijaczami 
i wyp³ywamy spomiêdzy innych 
jachtów. W sumie jestem 
zadowolony z takiej decyzji, 
bo w³aœnie "leci" moja wachta 
(od 0000 do 0300), wiêc szybko 
siê skoñczy i do koi. 
Wszyscy jesteœmy podekscytowani, 
w³aœnie rozpoczynamy ciekawie 
zapowiadaj¹cy siê rejs z Islandii 
poprzez Wyspy Owcze i wybrze¿e 
Szkocji do Irlandii, do Dublina. 
Mijamy g³ówki portu, kapitan koñczy 
manewr wyjœcia i obowi¹zki 
przejmuj¹ maj¹cy wachtê, czyli 
ja i Hania, ale nikt nie schodzi pod 
pok³ad. Jest w miarê jasno, œwieci 
ksiê¿yc, na niebie tysi¹ce gwiazd, 
a my powoli na silniku Ursusa C330 
spokojnie okr¹¿amy pó³wysep 
i podziwiamy miasto w nocy 
od strony morza. 
Nikomu siê nie chce spaæ. 
Sprawnie stawiamy ¿agle, 
odstawiamy silnik i zalega 
ta wspania³a cisza. 
Praktycznie do zakoñczenia mojej 
wachty wiêkszoœæ za³ogi by³a 
na pok³adzie, wiêc czas szybko min¹³ 
na rozmowach i "morskich 
opowieœciach" z innych rejsów

Miros³aw D¥BROWSKI
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Pompeje XX wieku
zbiorowego, a nikt siê nie pojawi³) i korzystamy bardzo d³ugo z natrysków. Istna 
przyjemnoœæ, ale prawdziwa rozkosz jest dopiero przed nami. Idziemy do gor¹cych 
Ÿróde³. Obojêtnie mijamy kryty basen i wychodzimy na teren gor¹cych Ÿróde³. Jak dzieci 
skaczemy od jednego baseniku do drugiego. W ka¿dym jest inna temperatura gor¹cej 
wody. Przy najbardziej gor¹cym jest tablica z napisami w 6 jêzykach. By³ te¿ napis 
w jêzyku polskim " d³u¿sze przebywanie grozi dysfori¹".  D³ugo zastanawialiœmy siê czym 
tak naprawdê nam grozi, wymieniaj¹c najstraszniejsze niebezpieczeñstwa, a¿ Hania 
(psycholog) nie wytrzyma³a i niewinnym pytaniem "czy wiecie co to jest euforia?", 
zakoñczy³a nasze dywagacje. Oczywiœcie do koñca rejsu, kiedy trzeba by³o z "tego czy 
tamtego" t³umaczyæ siê kapitanowi, zwalaliœmy wszystko na dysforiê.

Rano jeszcze wieje, wiêc nie decydujemy siê na wyp³yniêcie. Praktycznie 
zwiedziliœmy ju¿ wszystkie atrakcje tego miasta, wiêc czas nam siê d³u¿y i ka¿dy stara siê 
jakoœ go zagospodarowaæ. Z Wojtkiem wst¹piliœmy na piwo do najbli¿szej tawerny 
portowej. Jeszcze nie umoczyliœmy ust w kuflu,  gdy do œrodka wesz³a ca³a wycieczka 
seniorów, a w³aœciciele tawerny rozwiesili ekran i po chwili wyœwietlili film 
przedstawiaj¹cy czas z okresu wybuchu wulkanu i ewakuacji mieszkañców.

Okaza³o siê, ¿e jest to wycieczka z Izraela i oczywiœcie wœród uczestników by³a Pani 
z Polski, która s³ysz¹c jak rozmawiamy, od razu przysiad³a siê do nas. Jako ma³a 
dziewczynka wyjecha³a do Izraela z Jeleniej Góry. Po polsku mówi³a ju¿ s³abo, ale zawsze 
to coœ. Film przedstawia³ archiwalne kadry z minionej tragedii. 23 stycznia 1973 po 
trzêsieniu ziemi nast¹pi³ wybuch wulkanu Hellgafell. Lawa zaczê³a sp³ywaæ do morza 
i czêœciowo na miasto. Akcjê ewakuacyjn¹ bardzo sprawnie poprowadzi³ burmistrz 
miasta. Ca³¹ ludnoœæ ewakuowano na statki, ³odzie i kutry, które sta³y w porcie lub by³y 
w pobli¿u. Dodatkowo z Reykiawiku wys³ano statki i samoloty. Pomimo sztormowej 
pogody i przenikliwego zimna praktycznie wszystkich uda³o siê ewakuowaæ i nikt 
z mieszkañców nie zgin¹³, ani nie zosta³ ranny. Ludnoœæ zosta³a przewieziona do stolicy 
i tam udzielono jej pe³nej pomocy. Lawê przy pomocy strumieni zimnej wody uda³o siê 
skierowaæ w stronê morza i tym samym ocaliæ miasto. Niestety du¿a czêœæ budynków 
zosta³a zasypana, czêœæ mocno uszkodzona (ok. 400 na 1200 wszystkich). 
Po opanowaniu sytuacji mieszkañcy zaczêli stopniowo wracaæ do swojego miasta. 
W³adze udzieli³y daleko id¹cej pomocy tym, którzy stracili swoje domostwa. Prawie 
wszyscy mieszkañcy wrócili do Vestmannayjar pomimo, ¿e groŸba wybuchu wulkanu 
jest zawsze aktualna.

Zupe³nie przypadkowo obejrzeliœmy niesamowity film i byliœmy pod ogromnym 
wra¿eniem zachowania siê ludzi podczas akcji ewakuacyjnej. ¯adnej paniki, 
przepychania, walki o miejsca na statkach. Sprawnie i szybko okrêtowano najpierw 
dzieci, m³odzie¿,  kobiety i starszych.

Po po³udniu z kapitanem i Hani¹ postanowiliœmy wspi¹æ siê na szczyt nad portem. 
By³a to ca³kiem ekscytuj¹ca wycieczka. Miejscami nale¿a³o korzystaæ z lin i ³añcuchów, 
jak na Orlej Perci w Tatrach, miejscami szliœmy w¹sk¹ œcie¿k¹ tu¿ nad przepaœci¹, aby 
w koñcu dotrzeæ do du¿ej ³¹ki, gdzie przywita³y nas luŸno pas¹ce siê owce. Widok z góry 
na zatokê, miasto, rozlan¹ lawê i lotnisko by³ wspania³y, ale najbardziej urzekaj¹cym dla 
nas by³ widok naszego ma³ego jachtu w porcie, czekaj¹cego na poniesienie ¿agli.

Po kolacji kapitan zarz¹dzi³ sprawdzenie takielunku, roboty bosmañskie 
i porz¹dkowe. Za³ogê nale¿y czymœ zaj¹æ. Gdy po ca³ym dniu wszyscy 
przygotowywaliœmy siê do zalegniêcia w naszych kojach, kapitan o 2300 podj¹³ decyzjê 
o wyjœciu z portu. Wszyscy na pok³ad do manewru odejœcia. Wyp³ywamy na ocean. 
Oczywiœcie znowu w nocy.
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Nie tylko dla przemys³u
Uczelnia funkcjonuje w regionie zwi¹zanym z przemys³em miedziowym 

i w s¹siedztwie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie swoje zak³ady 
ulokowa³y du¿e firmy europejskie. W ofercie nie mo¿e zabrakn¹æ kierunków studiów, 
które kszta³c¹ wykwalifikowan¹ kadrê dla tego sektora. PWSZ proponuje studia na 
kierunkach automatyka i robotyka oraz metalurgia, koñcz¹ce siê uzyskaniem tytu³u 
in¿yniera. Wed³ug ogólnopolskich rankingów, absolwenci tych kierunków s¹ najbardziej 
poszukiwani na rynku pracy. Rozwijaj¹ca siê gospodarka potrzebuje nie tylko 
in¿ynierów. W g³ogowskiej uczelni mo¿na te¿ studiowaæ ekonomiê, gdzie kszta³c¹ siê 
przyszli menad¿erowie w sektorach prywatnym i publicznym. Osoby, które widz¹ siebie 
w roli pedagogów, wychowawców i opiekunów, mog¹ zdobyæ wykszta³cenie na kierunku 
pedagogika.

Od paŸdziernika w PWSZ mo¿na bêdzie studiowaæ na nowym kierunku – nowe 
media. Te studia zapewni¹ zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie: Public Relations, 
Social Media, reklamy, psychologii komunikacji spo³ecznej czy kultury europejskiej 
w kontekœcie nowych mediów.

Mniej teorii, wiêcej praktyki
Aby zwiêkszyæ szanse absolwentów na rynku pracy, Uczelnia k³adzie nacisk na 

przygotowanie  praktyczne. Pracodawcy doceniaj¹ poziom wykszta³cenia, ale od 
przysz³ych pracowników oczekuj¹ konkretnych umiejêtnoœci. By sprostaæ tym 
oczekiwaniom, programy wszystkich kierunków studiów zosta³y odpowiednio 
zmodyfikowane. Wiêcej jest zajêæ warsztatowych, projektowych i æwiczeñ, a tak¿e 
praktyk. Dziêki wspó³pracy Uczelni z pracodawcami ró¿nych bran¿ i dobremu 
przygotowaniu w toku studiów, ka¿dy student z ³atwoœci¹ znajduje firmê, w której mo¿e 
zdobyæ niezbêdne dla przysz³ego zawodu umiejêtnoœci.
Erasmus+ to otwarcie na œwiat

Studenci g³ogowskiej PWSZ korzystaj¹ z mo¿liwoœci, jakie daje program Erasmus+, 
dziêki czemu mog¹ zrealizowaæ czêœæ programu studiów w zagranicznych uczelniach, 
a tak¿e odbywaæ praktyki zawodowe i sta¿e w krajach Unii Europejskiej. W ostatnim roku 
na zagraniczne studia wyjecha³o kilkunastu studentów. W maju tego roku na 
kilkumiesiêczne praktyki w Niemczech, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Grecji wyjecha³o kilka 
osób. Erasmus+ to nie tylko nauka i praca, ale te¿ mo¿liwoœæ poznawania innych kultur 
i otwierania siê na œwiat.
Studia dla rodziców

Coraz wiêcej osób z doœwiadczeniem zawodowym decyduje siê na podnoszenie 
swoich kwalifikacji. Czêsto jednak studia koliduj¹ z rodzicielstwem. Aby pomóc 
rodzicom w zdobyciu wy¿szego wykszta³cenia, przy Uczelni powstaje ¿³obek. Dziêki 
œrodkom pozyskanym w ramach rz¹dowego konkursu „Maluch na uczelni” oraz 
wsparciu Gminy Miejskiej G³ogów ju¿ od wrzeœnia opiek¹ objêtych zostanie 35 dzieci.

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w G³ogowie wspó³pracuje z wieloma 
uczelniami, samorz¹dami lokalnymi i œrodowiskiem biznesowym, co ma ogromy wp³yw 
na poziom i warunki kszta³cenia. Niezwykle wa¿ne s¹ tak¿e kontakty ze Spó³dzielni¹ 
Mieszkaniow¹ „Nadodrze”, dziêki której informacje o uczelni docieraj¹ do wielu tysiêcy 
mieszkañców G³ogowa. Wszelkie informacje o uczelni dostêpne s¹ na stronie 
www.pwsz.glogow.pl

Atrakcyjne kierunki, 

elastyczne formy studiów, 

zdobywanie wiedzy i doœwiadczeñ 

w krajach Unii Europejskiej, 

¿³obek dla dzieci studentów 

– to wszystko proponuje g³ogowska 

PWSZ, która nieustannie zmienia siê, 

by zapewniæ mieszkañcom regionu 

najciekawsz¹ i najbardziej 

oczekiwan¹ ofertê.

PWSZ w G³ogowie, wspó³dzia³aj¹c 

z lokalnym œrodowiskiem, 

uwa¿nie obserwuje jego potrzeby 

oraz oczekiwania i stale pracuje 

nad tym, by jej oferta edukacyjna 

dotrzymywa³a kroku nie tylko 

zmianom na rynku pracy, 

ale i nowym zjawiskom spo³ecznym. 

Na nadchodz¹cy rok akademicki 

przygotowano wiele nowoœci, 

które z pewnoœci¹ czyni¹ Uczelniê 

jeszcze bardziej atrakcyjn¹.

WITAMY W Pañstwowej Wy¿szej 
Szkole Zawodowej w G³ogowie
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Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie: EKUZ) pozwoli 
zaoszczêdziæ nam k³opotów z leczeniem w krajach UE. Obowi¹zuje na terenie takich 
pañstw jak: Austria, Belgia, Bu³garia, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, 
Luksemburg, £otwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, S³owacja, 
S³owenia, Szwajcaria, Szwecja, Wêgry, Wielka Brytania, W³ochy. EKUZ potwierdza 
nasze prawo do korzystania ze œwiadczeñ zdrowotnych w wy¿ej wymienionych krajach 
i pozwala korzystaæ z opieki zdrowotnej danego pañstwa na tych samych zasadach, co 
jego obywatele.

Nie zawsze jest jednak tak, ¿e karta uprawnia nas do ca³kowicie bezp³atnego 
leczenia za granic¹. Karta uprawnia do korzystania w innych pañstwach z opieki tylko 
tych placówek medycznych, które dzia³aj¹ w ramach powszechnego systemu ochrony 
zdrowia. Natomiast za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci 
musz¹ p³aciæ sami. Je¿eli w danym kraju pewne œwiadczenia s¹ refundowane 
obywatelom tego pañstwa, to równie¿ turyœci posiadaj¹cy kartê mog¹ korzystaæ z nich 
bezp³atnie, natomiast jeœli obywatele p³ac¹ za jakieœ us³ugi medyczne, to równie¿ 
ubezpieczeni turyœci ponosz¹ ich koszty z w³asnej kieszeni. 

EKUZ wydawana jest praktycznie od rêki we wszystkich siedzibach Narodowego 
Funduszu Zdrowia, tak¿e w G³ogowie przy ulicy Sikorskiego 21 (budynek Starostwa 
Powiatowego). Osoba sk³adaj¹ca wniosek musi byæ ubezpieczona w NFZ. Wniosek 
mo¿na pobraæ osobiœcie w delegaturach Funduszu lub ze jego stron internetowych. 
Wype³niony dokument wraz z za³¹cznikami mo¿na z³o¿yæ w formie papierowej lub 
elektronicznej. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokument potwierdzaj¹cy ubezpieczenie. 
Prawo do otrzymania karty maj¹ tak¿e cz³onkowie rodzin ubezpieczonego. Ka¿da 
z osób musi jednak posiadaæ osobn¹ EKUZ. Najczêœciej karta wydawana jest tego 
samego dnia. OpóŸnienia mog¹ pojawiæ siê jednak w przypadku, gdy nie ma 
jednoznacznego potwierdzenia regularnego op³acania sk³adek zdrowotnych. Fundusz 
ma wtedy 7 dni na rozpatrzenie wniosku. 

Brak karty podczas wakacyjnych woja¿y nie oznacza na szczêœcie, ¿e za leczenie na 
terenie Unii Europejskiej bêdzie trzeba p³aciæ. Co prawda najpierw pokryjemy 
z w³asnego portfela koszty pomocy medycznej, ale po powrocie mo¿na staraæ siê 
w NFZ o zwrot kosztów. Trzeba jednak przedstawiæ faktury i inne dokumenty 
potwierdzaj¹ce udzielon¹ pomoc i zap³atê za ni¹. By oszczêdziæ sobie tych 
skomplikowanych procedur i niepotrzebnych chwil stresu, warto posiadaæ EKUZ, bo 
koszty leczenia mog¹ byæ bardzo wysokie i nierzadko przekraczaæ nasze mo¿liwoœci.

EKUZ wakacyjny 
niezbêdnik Europejczyka

Zagraniczne wyjazdy wakacyjne 

sta³y siê niezwykle powszechne. 

Coraz wiêcej osób spêdza urlopy 

w innych krajach Unii Europejskiej. 

Przed takim wyjazdem nale¿y 

pomyœleæ o Europejskiej Karcie 

Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

To niezbêdny dokument 

dla wszystkich wybieraj¹cych 

siê za granicê. 

reklama
reklama w Magazynie Lokatora

skutecznie docieramy do wiêkszoœci mieszkañców G³ogowa

tel. 695 879 033

 (Ÿród³o: NFZ)
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Bezpieczne wakacje
Mateusz KOWALSKI

Je¿eli m³odsze dziecko pierwszy raz spêdzi wakacje bez rodziców, dajmy mu do 
zrozumienia, ¿e bêdzie to mile spêdzony czas. Nie potêgujmy w dziecku lêku i obaw. 
Nie panikujmy, nie przed³u¿ajmy po¿egnañ, nie powtarzajmy w kó³ko, ¿e wszystko 
bêdzie dobrze. W takiej sytuacji dzieci odnios¹ wra¿enie, ¿e kolonia lub obóz to przykry 
obowi¹zek, a nie chwile radoœci. Psycholodzy radz¹, by w sytuacji, gdy dziecko samo 
ma obawy, staraæ siê zaciekawiæ je miejscem, do którego jedzie. Dobrym pomys³em 
jest wypisanie atrakcji, obejrzenie filmu lub poszukanie zdjêæ i informacji 
o miejscowoœci. Wypiszmy te¿ plusy wyjazdu, poopowiadajmy o swoich koloniach 
i obozach. Gdy dziecko bêdzie ju¿ na kolonii lub obozie, utrzymujmy z nim kontakt, 
zadzwoñmy, by wypytaæ o wra¿enia. Nie reagujmy zbyt pochopnie, gdy dziecko 
zacznie p³akaæ. Warto najpierw wypytaæ o powody p³aczu i poradziæ dziecku, jak 
rozwi¹zaæ problem. Mo¿na te¿ poprosiæ o pomoc opiekuna, który jest na miejscu. 

Czasami, mimo troski rodziców i opiekunów, mo¿e dojœæ do niebezpiecznej sytuacji. 
Znaj¹c swoje dzieci, powinniœmy przewidzieæ, jak post¹pi¹ w danej chwili oraz uczyæ 
ich prawid³owych zachowañ. Dlatego powinniœmy wiedzieæ, czy zareaguj¹ lêkowo 
i bêd¹ przera¿one sytuacj¹, czy powiedz¹ doros³ym o niebezpieczeñstwie, szukaj¹c ich 
wsparcia, czy te¿ zareaguj¹ ucieczk¹ i w ogóle nie wspomn¹ o nieprzyjemnym zajœciu. 
Zatem w trosce o ich bezpieczeñstwo, nie tylko w czasie wakacji, powinniœmy 
w dzieciach wyrobiæ odpowiednie zachowania. £atwowiernoœæ i naiwnoœæ dzieci s¹ 
czêsto dodatkowymi przyczynami k³opotów. Dlatego wyróbmy w dziecku odruch 
nieufnoœci wobec osób nieznajomych, bezwzglêdnie zaka¿my przyjmowania od 
obcych prezentów czy s³odyczy, uczmy, aby podczas naszej nieobecnoœci nie 
wpuszcza³y do domu/mieszkania/pokoju obcych osób.

Czas wakacji to czêsto pierwszy kontakt naszych dzieci z alkoholem, narkotykami oraz 
innymi u¿ywkami. Pobyt z rówieœnikami i du¿o wolnego czasu, sprzyja 
nieprzemyœlanym decyzjom. Je¿eli w domu alkohol, narkotyki i zachowania seksualne 
nie bêd¹ tematami tabu, a dziecko bêdzie mia³o o nich odpowiedni¹ wiedzê, istnieje 
zdecydowanie mniejsze ryzyko, ¿e podejmie próbê ich zasmakowania. Warto 
z nastolatkiem porozmawiaæ o konsekwencjach pewnych zachowañ. Unikajmy jednak 
rozkazów, które mog¹ przynieœæ odwrotny skutek. 
Pamiêtajmy, ¿e to nasze codzienne zachowania i postêpowania najbardziej wp³ywaj¹ 
na to, jak dziecko bêdzie zachowywa³o siê w danej sytuacji. Zadbajmy o to, aby nasze 
dzieci nie wpad³y w konflikt z prawem. Wtedy wakacyjny wyjazd pozostawi jedynie 
mi³e wspomnienia.

Wkrótce rozpoczn¹ siê wakacje. 
Czêœæ dzieci spêdzi je na koloniach, 
obozach i innych zorganizowanych 
wyjazdach, a nastolatkowie 
byæ mo¿e sami po raz pierwszy 
wyjad¹ z przyjació³mi. 
Dla nich to czas „wolnoœci”, 
dla rodziców czêsto chwile 
niepokoju, stresu i obaw. 
Warto zadbaæ o kilka rzeczy, 
by wakacyjne wyjazdy pozostawi³y 
wy³¹cznie mi³e wspomnienia.

To, czy uda siê unikn¹æ 
niebezpieczeñstw, zale¿y to przede 
wszystkim od naszej rozwagi 
i wyobraŸni dzieci. 
Wysy³aj¹c dziecko na zorganizowany 
wypoczynek czy wycieczkê, 
sprawdŸmy rzetelnoœæ organizatora 
wyjazdu. Dok³adnie przeczytajmy 
warunki umowy i dowiedzmy siê, 
czy nasze dzieci bêd¹ mia³y 
zapewnion¹ wykwalifikowan¹ kadrê 
opiekunów. Upewnijmy siê, 
czy wyjazd i jego uczestnicy zostali 
ubezpieczeni od nieszczêœliwych 
wypadków. Na karcie zg³oszenia 
napiszmy na co dziecko jest uczulone 
lub na co choruje. 
Opiekunom podajmy te¿ pe³ne swoje 
dane kontaktowe z numerem 
telefonu w³¹cznie. W dniu wyjazdu 
zwróæmy uwagê na stan techniczny 
autokaru i zapewnienie zmianowoœci 
kierowców w przypadku dalekich 
wyjazdów np... zagranicznych. 
Jeœli mamy w¹tpliwoœci, warto 
poprosiæ policjê o kontrolê.
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Zwierzak w hotelu
Artur STARCZEWSKI

Aneta Cieæko - AMICUS:
Jak to bywa w "zwyczaju" na wakacje 
przybywa nam psów i kotów szybciej ni¿ 
zwykle. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ podrostki - 
czyli zwierzaki w wieku od 6 m-cy do 9 m-cy. 
S¹ to te milutkie puchate prezenty, które 
rodzice dali dzieciom na miko³aja lub pod 
choinkê. Przyszed³ czas na wakacje i trzeba 
szukaæ albo opiekuna dla zwierzaka albo 
miejsca, w którym przyjm¹ z psem lub kotem. 
Ale Polak to leniwy cz³owiek ³atwiej wyrzuciæ 
na dwór... Drug¹ grupê stanowi¹ psy, 
a bardziej koty, które na czas wyjazdu na 
wakacje s¹ wypuszczane pod blok na ³askê 
czy nie³askê s¹siadów, a po wakacjach jak 
zwierz przetrwa³ szko³ê ¿ycia jest zabierany 
do domu. Mieliœmy ju¿ takie sytuacje, ¿e po 
dwóch lub trzech tygodniach od z³apania 
b³¹kaj¹cego siê psa wydzwaniano za nim. 
Kotów niestety nikt nie szuka w schronisku - 
co te¿ jest przygnêbiaj¹ce. 
Wakacje to najczarniejszy okres dla osób 
zajmuj¹cych siê bezdomniakami. 

Schronisko nie prowadzi us³ug hotelowych ze 
wzglêdu na to ¿e to nie hotel dla psów tylko 
miejsce przeznaczone dla zwierz¹t  
bezdomnych. Poza tym gdyby jednak tak 
mia³o byæ to jest zbyt du¿e ryzyko 
zachorowania "domowego" psa w schro-
nisku. Bezdomne psy przebywaj¹ce w schro-
nisku odbywaj¹ szczepienia profilaktyczne 
przeciw chorobom zakaŸnym co rok. S¹ to 
szczepienie przeciw nosówce, parwowirozie, 
chorobie Rubartha, czasami jeszcze 
leptospirozie i oczywiœcie przeciw wœcie-
kliŸnie. Szczepienia s¹ tak szerokie poniewa¿ 
nigdy nie wiemy z jak¹ przesz³oœci¹ przycho-
dzi do nas nowy pies - musimy dbaæ  o wszys-
tkie w schronisku. Szczepienia pozwalaj¹ 
zwiêkszyæ odpornoœæ na zachorowania. 
Niestety te "domowe" psiaki najczêœciej maj¹ 
tylko szczepienie przeciw wœciekliŸnie - 
poniewa¿ jest obowi¹zkowe. I mimo, ze 
œwiadomoœæ wœród opiekunów psów i kotów 
roœnie to i tak jest to kropla w morzu...  
Dlatego te¿ nawi¹zaliœmy wspó³pracê 
z hotelem dla zwierz¹t w Wilkowie. Jest to 
hotel z którym nasze stowarzyszenie na sta³e 
wspó³pracuje, znamy warunki jakie oferuje, 
dlatego go polecamy. 

I jeszcze te wychodzenie na chwilê do 
sklepu ... a pies zamkniêty w aucie. 
Kiedy ludzie zrozumiej¹, ze samochód 
dzia³a jak mikrowela - wystarczy 
5 minut! w upalny dzieñ, aby 
w œrodku panowa³a temperatura 
ok. 50 stopni - i pies, kot czy dziecko 
umiera z przegrzania. I uchylone okna 
NIC nie daj¹! !

Zwierzaki w hotelu? Tak! Wakacje w³aœciwie ju¿ za chwilê i wielu w³aœcicieli psów 
czy kotów zastanawia siê, co zrobiæ z ze swoim zwierzakiem na czas wyjazdu. Nie 
wszyscy mog¹ zabraæ pupila ze sob¹, nie wszyscy maj¹ te¿ mo¿liwoœæ zostawienia go u 
rodziny czy znajomych. Niestety - o zgrozo! - s¹ tacy, który problem ten rozwi¹zuj¹ 
wyrzucaj¹c czworonoga na dwór, przywi¹zuj¹c do drzewa w lesie!

Œwietnym rozwi¹zaniem takiego problemu jest zostawienie zwierzaka w hotelu dla 
zwierz¹t. Pies czy kot bêdzie móg³ spokojnie, w dobrych warunkach poczekaæ na nasz 
powrót. Bêdzie otoczony odpowiedni¹ opiek¹, karmiony, wyprowadzany na spacery. 
ML rozmawia³ z Monik¹ Jasik, w³aœcicielk¹ hotelu Canis dla zwierz¹t, polecanym przez 
g³ogowskiego Amicusa.

- Sk¹d pomys³ na taki hotel?
• Zawsze interesowa³am siê zwierzêtami - psami, kotami. Przyszed³ taki okres 

w ¿yciu, ¿e zastanawia³am siê nad tym, co robiæ. Mam mo¿liwoœci lokalowe 
i postanowi³am otworzyæ hotel. Z mê¿em stwierdziliœmy, ¿e spróbujemy, zobaczymy 
jak bêdzie i teraz jestem bardzo zadowolona, hotel siê sprawdza. Po³¹czy³am pasjê 
z prac¹.

- Pocz¹tki z pewnoœci nie by³y ³atwe?
• Powoli zdobywa³am klientów. Drog¹ pantoflow¹ rozchodzi³y siê informacje 

o hotelu, o tym jakie warunki zapewniamy, jak podchodzê do zwierz¹t. Teraz mam ju¿ 
sta³ych klientów.

- Jest jakiœ okres czasu na który mo¿na zostawiæ zwierzaka?
• Nie ma ani okresu minimalnego, ani maksymalnego. Czasami jest to dzieñ, 

czasami miesi¹c. Wszystko zale¿y od tego, jakie potrzeby ma w³aœciciel. Czasami zdarza 
siê, ¿e ktoœ musi jechaæ do szpitala, przyje¿d¿a rodzina, a pies nie toleruje dzieci, du¿ej 
iloœci osób.

- Co w³aœciciel musi przywieŸæ wraz z psem? Jak wygl¹da pobyt psa w hotelu? 
• Na pewno jedzenie. Ka¿dy pies ma swoj¹ karmê, swoj¹ dietê. Dobrze wzi¹æ 

pos³anie psa, aby czu³ zapach domu, czyli miejsca, które kojarzy mu siê dobrze 
i bezpiecznie. W³aœciciel mo¿e te¿ zabraæ zabawki psa. Pies musi mieæ aktualne 
szczepienia ,byæ odrobaczony i zabezpieczony od pche³ i kleszczy..

- Jak wygl¹da dzieñ psa? 
• To zale¿y od tego  jakie pies ma zwyczaje. Staram siê, aby ka¿dy pies mia³ 

mo¿liwoœæ wybiegania siê, zabawy z innymi psami. Bawiê siê z psami na wybiegu, aby 
dostarczyæ im pozytywnych emocji, aby z³agodziæ ich stres zwi¹zany z pobytem poza 
domem oraz zapewniam spacery po ³¹kach i lasach. Oprócz hotelu dla psów i kotów 
oferujê tresurê i porady behawioralne.

- Ka¿dy pies mo¿e trafiæ do Pani hotelu?
• Nie przyjmujê suk z cieczk¹, poniewa¿ stwarza to du¿o problemów. Nie przyjmujê 

psów agresywnych w stosunku do ludzi. 
Kontakt do hotelu: tel. 792 791 296; 
Wilków - ul. Spó³dzielcza 18; doba pobytu psa od 25 z³.
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www.meryk.pl • cukiernia-cafemeryk@post.pl • jesteœmy te¿ na Facebook’u 

Kuponik z wpisanym rozwi¹zaniem, adresem i koniecznie numerem telefonu wrzuæ do skrzynki 

znajduj¹cej siê w wejœciu do Spó³dzielni lub przeœlij na adres redakcji (do 20 lipca 2015 r).

MAGAZYN LOKATORA, Spó³dzielnia Mieszkaniowa NADODRZE, Aleja Wolnoœci 19, pok. 34, G³ogów.

Rozwi¹zuj¹c poprzednie zagadki torciki wygrali: Weronika i Krystian :) 
W nagrodê otrzymali po pysznym torciku od Cukierni Meryk. 

H
Nazywam siê    

Mieszkam 

Mam  lat / tel 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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SPONSOREM NAGRODY JEST

Wœród wszystkich osób, które przynios¹/nadeœl¹ prawid³owe rozwi¹zania rozlosujemy nagrodê ufundowan¹ przez firmê KORIM z G³ogowa. 

Kupon nale¿y nakleiæ na kartkê i wrzuciæ do skrzynki opatrzonej naklejk¹ MAGAZYN LOKATORA w wejœciu g³ównym do budynku Spó³dzielni 

Mieszkaniowej NADODRZE - Aleja Wolnoœci 19, na przeciwko Kancelarii. Czekamy do 20 lipca 2015 r. Prosimy o podanie adresu i numeru telefonu! 

Nagrodê za rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego Magazynu Lokatora wylosowa³/a Krystyna Staroñ- serdecznie gratulujemy :)

Dziêkujemy wszystkim za przes³ane rozwi¹zania i zapraszamy do rozwi¹zania zamieszczonej wy¿ej krzy¿ówki. 

Profesjonalne SKLEPY 
MEDYCZNE

33

G³ogów 
ul. Koœciuszki 15a
tel./fax 76 835 01 02

 
 

krzy¿owka

Krzy¿ówka Lokatora - 33
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foto z archiwum A. Papuszki

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” 

po raz kolejny by³a sponsorem 

i oficjalnym patronem Biegu Ma³ego 

Straceñca, który odby³ siê w ramach 

Crossu Straceñców. Impreza o randze 

Mistrzostw Polski przyci¹gnê³a 

do G³ogowa setki zawodników. 

Oprócz tych, którzy na 

wielokilometrowej trasie zmagali siê 

z b³otem, kurzem, zmêczeniem 

i nierównoœciami terenu, na torze 

motocrossowym œcigali siê najm³odsi. 

Ci kilkuletni pokonywali trasê o d³ugoœci 

1,111 kilometra z rodzicami, starsi 

natomiast decydowali siê na start 

samodzielny. Jak mówi¹ organizatorzy, 

chodzi przede wszystkim o œwietn¹ 

zabawê, o zaszczepienie 

w najm³odszych radoœci i chêci 

do biegania. Dla dzieci nie wynik by³ 

najwa¿niejszy, a mo¿liwoœæ startu 

w tak wielkiej imprezie. 

Niektórzy jednak bardzo powa¿nie 

podeszli do biegu. Przed zawodami 

przez kilka dni prowadzili treningi, 

a przed samym startem przeprowadzili 

rozgrzewkê. Potem od samego startu 

narzucili sobie i innym naprawdê 

wysokie tempo. Do mety docierali 

z wypiekami na twarzy, czêsto mocno 

zmêczeni, ale szczêœliwi. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali medale, które 

potem z dum¹ nosili. Dumni byli tak¿e 

rodzice i opiekunowie, którzy mówili, 

¿e zaszczepianie w dzieciach mi³oœci 

do sportu i zdrowej rywalizacji jest 

œwietnym pomys³em.

W tegorocznej edycji Biegu Ma³ego 

Straceñca udzia³ wziê³o ponad 200 

dzieci. Na mecie ka¿dy ma³y zawodnik 

oprócz medalu, otrzyma³ te¿ monetê 

z podobizn¹ œw. Floriana oraz s³odki 

poczêstunek.

Crossie Straceñców
NAJM£ODSI TE¯ RYWALIZOWALI W 

Mateusz Kowalski
foto: www.crossstracencow.pl
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