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Już ponad 2,2 
mld zł zysku

Prezydent 
donosiciel?

str. 4

str. 4

sklep tkaniny marzenie

DIAMENTY I BRYLANTY - WYCENA!!!
Robert (tel. 513 325 476)

Metale szlachetne WĘGLOWSKI
LUBIN MEGASILVER
SKUP METALI SZLACHETNYCH (srebro, złoto, platyna, każdej próby i postaci)
ANALIZA, ODZYSK, RAFINACJA METALI SZLACHETNYCH
BIŻUTERIA, AKCERSORIA JUBILERSKIE
CIECZE PROBIERCZE, WAGI, GRANULAT SREBRA
SKLEP JUBILERSKI
Lubin, ul. Kopernika 17 (dom towarowy)
INFOLINIA
tel. 801 007 395 (z tel. stacjonarnego)
71 724 20 55 (z tel. komórkowego)

BANERY REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

Przeżył
zderzenie str. 2
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Śmigłowcem do Wrocławia trafił potrącony przez samochód

Przeżył zderzenie z golfem
W ciężkim stanie trafił do szpitala rowerzysta, który został potrącony na ulicy Chobieńskiej w Ścinawie.

Kierowca, 31 letni miesz-
kaniec gminy Ścinawa 
wjeżdżał ul. Chobieńską 

do miasta. Kiedy wyprzedzał 
rowerzystę, ten gwałtownie skrę-
cił w lewo, niestety prosto przed 
maskę samochodu. Rowerzysta, 
71 letni mieszkaniec Ścinawy 
skręcał na jedną z posesji przy 
ulicy Chobieńskiej. Mężczyzna 
z dużą siłą uderzył w maskę, szybę 
i dach volkswagena golfa. Rower 
został pogięty, a przewożone 
na nim narzędzia ogrodnicze 
zniszczone. 

Niestety z powodu zamkniętego 
przejazdu kolejowego w Ścinawie 
karetka do poszkodowanego dotarła 
z kilkuminutowym opóźnieniem. 
Mężczyzna doznał poważnych ob-
rażeń, był nieprzytomny, ratownicy 
podłączyli go do respiratora. Miał 
poważne złamanie nogi. Kiedy 
transportowano go do helikoptera 
cały czas był nieprzytomny. Śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego wylądował na stadionie 
Odry Ścinawa. 
Mieszkańcy ul. Chobieńskiej mó-
wią, że nie czują się bezpiecznie na 
swojej ulicy. - Kierowcy jeżdżą tu 

bardzo szybko – opowiada jedna 
z mieszkanek. Policja mogłaby tu 
pojawiać się z radarem i wyłapać 
piratów.

Po wypadku ulica Chobieńska 
w Ścinawie była nieprzejezdna 
przez ponad dwie godziny. Zmo-
toryzowani musieli korzystać 

z objazdu przez Turów i Dębiec.
(zobacz film: www.youtube.com/
user/LubinExtra)

(red) �

Mieszkańcy ul. Chobieńskiej mówią, że nie czują się 
bezpiecznie na swojej ulicy. 

Rower był poskręcany i do dalszego użytkowania nie będzie się nadawał



Błonie na Błoniach
Rozmowa z Arturem Żokiem, współwłaścicielem Galerii Lubińskie Błonia

Dlaczego na taki obiekt zdecy-
dował się inwestor?
Lubin jest regionem perspekty-
wicznym i rozwojowym. Charak-
teryzuje się małym bezrobociem, 
co wynika z obecności najwięk-
szego dolnośląskiego pracodawcy, 
jakim KGHM. 
Blaszak nie podobał się lubi-
nianom...
- Wiemy, że tak było, ale histo-
rycznie był to jeden z pierwszych 
wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych na terenie Lubina. 
Mieszkańcy przyzwyczaili się do 
niego i przychodzili na zakupy. Nie 
chcieliśmy tego zmieniać. Zdecy-
dowaliśmy jednak, że wygląd tego 
handlowego centrum musi być bar-
dziej przyjazny dla oka, że nie może 
to być dalej blaszak, czy jak mówili 
lubinianie lodówka. Jestem prze-
konany, że zmiany, które nastąpiły 
są korzystne, bo galeria Lubińskie 
Błonia  jest licznie odwiedzana 
przez kupujących.

Czy przebudowa sprawiła pro-
jektantom kłopot?
- Dzisiejsze czasy wymuszają, 
podnoszenie standardów archi-
tektonicznych, wizualnych jak 
i funkcjonalnych. Klienci chcą, 
aby obiekty handlowe były dla 
nich wygodne i funkcjonalne, po 
przebudowie Galeria Lubińskie 
Błonia na pewno stała się takim 
miejscem. Zmiana właściciela 
obiektu, jego wyglądu i przebudo-
wa wpłynęły również na zmianę 

nazwy. Uznaliśmy, że naturalną 
jest Galeria Lubińskie Błonia, 
bo przecież handlowe centrum 
znajduje się na terenie błoni, na 
których organizowane są różnego 
rodzaju miejskie imprezy.
- Nie obawialiście się Państwo 
sąsiedztwa Cuprum Areny?
Wspominając o naszym sąsiedzie, 
na pewno nie stanowimy dla siebie 
konkurencji. Można powiedzieć, 
że się uzupełniamy. W Galerii Lu-
bińskie Błonia, są marki, których 

nie znajdziemy po drugiej stronie 
ulicy. 
Odwiecznym problemem pod 
dawnym obiektem było zbyt 
mało miejsc parkingowych...
- Ta sprawa dzisiaj jest załatwio-
na. Przystępując do przebudowy 
obiektu zatroszczyliśmy się o duży 
parking. Żadne centrum handlowe 
nie może bez niego istnieć. My 
przyjęliśmy jednak zasadę, że 
parking dla klientów Galerii 
Lubińskie Błonia jest bezpłatny. 

Jednym z udogodnień dla kupują-
cych jest również winda. 
Czy z perspektywy kilku miesięcy 
od uruchomienia Galerii Lubińskie 
Błonia można już powiedzieć, że 
Lubin jest dobrą lokalizacją dla 
handlowego centrum?
- Nie słyszeliśmy żadnych nega-
tywnych opinii, a stale rosnąca 
liczba klientów Galerii Lubińskie 
Błonia mówi sama za siebie – lu-
binianie chętnie nas odwiedzają 
i robią u nas zakupy.

Nowy wizerunek, a przede wszystkim nowe centrum handlowe - tak dzisiaj można powiedzieć o Galerii 
Lubińskie Błonia. Galeria powstała obok sądu i zyskuje sobie coraz więcej klientów.
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Skoda zderzyła się 
czołowo z fiatem 
na krajowej trójce 
między salonami 
Opla i Mercedesa 
w Lubinie. Obaj 
kierowcy trafili 
do szpitala.

Do wypadku doszło przed po-
łudniem. Skoda fabia wjeżdżała 
od strony Legnicy do Lubina. 
Z Lubina wyjeżdżał fiat punto. 
Najprawdopodobniej kierowca 
skody nie zachował ostrożności 

i przez nieuwagę zjechał na lewy 
pas ruchu. Tam czołowo zderzył 
się z fiatem punto. Na zderzenie 
najechało jeszcze ciężarowe re-
nault, które uderzyło w bok fiata, 
spychając pojazd do rowu. 
Na miejscu szybko pojawiło się 
pogotowie ratunkowe. Po chwili 
była również straż pożarna, która 
szybko zabezpieczyła miejsce 
wypadku i unieszkodliwiła wy-
ciekające z samochodów płyny 
eksploatacyjne. Skoda jest zare-
jestrowana w powiecie lubińskim, 
a fiat w Gliwicach.

(pit)  �

Starszy kierowca prawdopodobnie
zasłabł za kierownicą

Wypadek koło Opla
Korki, nerwy 
i znaczne 
utrudnienia 
w pokonaniu 
krajowej trójki na 
jej skrzyżowaniu 
z ul. Małomicką 
i Paderewskiego. 
Drogowcy poprawiali 
bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniu, ale 
prezydent doniósł, 
że pogorszyli...
Takie rzeczy tylko w Lubinie! Po 
raz kolejny takiego hasła możemy 
użyć w przypadku prezydenta 
Roberta Raczyńskiego. Kolejny 
raz przychodzi nam oglądać 
dziwne zachowania Raczyńskie-
go w przypadku dróg, które nie 
podlegają miastu. Przypomnijmy, 
pół roku temu bezprawnie zablo-
kował przejście dla pieszych na 
Al. Niepodległości. Mimo tego, 
że wiadomo już, że działanie pre-
zydenta było bezprawne, bo jego 
urzędnik został ukarany grzywną, 
to bezprawie trwa nadal, bo aby 
je w zgodzie z prawem odkręcić, 
trzeba sporo czasu i procedura 
wciąż trwa! 
Teraz mamy kolejny przykład 
dziwnego zachowania Roberta 
Raczyńskiego. Wiadomo, z czego 
ono wynika, bo przecież każdy 

człowiek może być zirytowany 
sytuacją na skrzyżowaniu kra-
jowej trójki z ul. Małomicką 
i Paderewskiego. Urzędujący 
prezydent codziennie pokonuje 
skrzyżowanie jadąc do i z pracy 
i za brak włączonej sygnalizacji 
świetlnej doniósł ...do prokuratury 
na właściciela drogi, którym jest 
GDDKiA.
Problem w tym, że prezydent 
powinien wiedzieć, dlaczego 
sygnalizatory w jego mieście 
przestały działać. Problemy 
z sygnalizacją są od około dwóch 
tygodni. Wynikają z prowadzonej 
modernizacji. - Sygnalizacja zo-
stała uzupełniona m.in. o kamery 
detekcyjne – wyjaśnia Robert 
Guzek, z GDDKiA w Głogo-
wie. - Pozwolą lepiej sterować 
sygnalizacją i dopasować jej 
cykle do rzeczywistego ruchu 
samochodów. Staraliśmy się 
szybko przeprowadzić prace.
Drogowcy wiedzą, że wyłączona 
sygnalizacja w godzinach szczytu 
jest sporym kłopotem dla kierow-
ców wyjeżdżających z ul. Mało-
mickiej i Paderewskiego (ulice 
podporządkowane). - Sygnaliza-
cja ponownie została włączona 
w piątek – dodaje Guzek. Pytany 
o powody opóźnienia we włącze-
niu świateł przyznaje – Chodzi 
o bezpieczeństwo pieszych. 
W trakcie odbioru prac okazało 

się, że na strzałce na prawoskrę-
cie może dojść do potrącenia 
pieszego. Członkowie komisji 
odbiorowej przekonali się o tym 
na własne oczy. Na przejście 
wchodziła starsza pani z wnucz-
ką. Dziecko zostałoby potrącone 
przez samochód, gdyby nie jeden 
z naszych przedstawicieli, który 
złapał je i zabrał z jezdni. 
Program sterowania sygnalizacją 
postanowiono napisać od nowa. 

Jednak same kwestie papierkowe 
też chwilę trwają. W przeciwień-
stwie do prezydenta (patrz barierki 
na Al. Niepodległości), GDDKiA 
przestrzega prawa przy wprowa-
dzaniu zmian na skrzyżowaniu. 
Do czasu uruchomienia świateł, 
kierowcy musieli uzbroić się 
w cierpliwość, zachować ostroż-
ność i stosować się do oznakowania 
pionowego i poziomego.

(pit) �

Doniósł do prokuratury. Nowy sposób na lans?

Prezydent donosiciel?

Większe wydobycie mimo pogorszenia 
jakości urobku, wpłynęło nieznacznie na 
wzrost produkcji miedzi w koncentracie. 
Koszty rodzajowe, z wyłączeniem wsadów 
obcych oraz podatku od niektórych kopalin, 
wzrosły jedynie o dwa procent. Główną 
przyczyną tego wzrostu jest zwiększenie 
zakresu górniczych robót przygotowaw-
czych. Polska Miedź zakłada zwiększenie 
produkcji w odniesieniu do prognozy w IV 
kwartale br.
- Zysk netto po dziewięciu miesiącach 
bieżącego roku wyniósł 2,24 mld złotych. 
Z uwagi na niesprzyjające warunki ma-
kroekonomiczne Spółka podjęła szereg 
działań w obszarach produkcji i sprzedaży 
co pozwoliło osiągnąć wynik netto powyżej 
konsensusu oczekiwań inwestorów. Działania 
proefektywnościowe są kontynuowane w IV 
kwartale br. – wyjaśnia Jarosław Romanow-
ski, I wiceprezes zarządu.
Stabilną produkcję w przeliczeniu na miedź 
ekwiwalentną utrzymuje również KGHM In-
ternational, gdzie gotówkowy jednostkowy 
koszt produkcji zmniejszył się w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku 
o trzynaście procent, a projekt Sierra 

Gorda realizowany jest zgodnie z harmo-
nogramem.
- Istotne są dla nas priorytety strategiczne 
- podkreśla Herbert Wirth, prezes zarządu. 
– To po pierwsze uruchomienie kopalni Sierra 
Gorda, zapewnienie stabilnych, wysokich 
przepływów pieniężnych, stworzenie 
globalnej organizacji, dalsze doskonalenie 
kompetencji i kontynuacja ścieżki wzrostu 
– mówi prezes Wirth.
Kopalnia Sierra Gorda jest najszybciej budo-
waną kopalnią w Chile. Na terenie budowy 
działa 249 firm, pracuje blisko dziewięć i pół 
tysiąca osób a ponad czterysta jest zatrud-
nionych w biurach w Antofagaście i Santiago. 
Już w II kwartale zostały zawarte umowy na 
transport koncentratu i usługi portowe. Dzięki 
długoterminowym umowom zagwarantowano 
także dostawy energii elektrycznej.
Drugim, po Sierra Gorda najważniejszym  
projektem KGHM International, jest projekt 
podziemnej kopalni Victoria, gdzie w ramach 
prac eksploracyjnych udokumentowano  po-
nad dwa miliony ton miedzi ekwiwalentnej. 
Rozpoczęcie produkcji planowane jest na 
przełomie lat 2018 – 2019.

(inf) �

Rok nie będzie rekordowy jak poprzednie, ale wynik i tak jest imponujący

Już ponad 2,2 mld zł zysku 
Polska Miedź utrzymuje stabilną produkcję przy zachowaniu dyscypliny kosztowej oraz terminowej realizacji założonych 
planów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Dzieje się tak mimo pogorszenia warunków makroekonomicznych, 
jednak lubińska spółka nie przewiduje odchylenia prognozowanych  wyników finansowych w 2013 roku powyżej 
poziomu 10 procent, głównie w związku ze zwiększeniem wolumenu produkcji i sprzedaży.
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ogłoszenia
drobne

Pilnie sprzedam mieszkanie o pow. 21,51 m2 
położone w centrum Głogowa (Al. Wolności), I p/
IV p. Mieszkanie wymaga niewielkiego remontu. 
Cena do uzgodnienia Tel. 607 701956 

ZATRUDNIMY KOLPORTERÓW do roznoszenia 
gazetek reklamowych. Praca od pon. do piątku, 
w godz. 8 do 15. Stawka 5-7 zł/h. Wynagrodzenie 
tygodniowe. Tel: 600 041 414

Atrakcyjne pożyczki. Miesięczne spłaty. Do 48 
miesięcy. Również dla osób z komornikiem. 
Zadzwoń: 604 112 669

ZŁOMOWANIE AUT. KASACJA POJAZDÓW. 
Auta osobowe i dostawcze. Wydaję bezpłatne 
zaświadczenia o demontażu niezbędne do 
wyrejestrowania auta. Darmowy transport. Tel. 
533 306 684.

Sprzedam mieszkanie 48,6m2, ul. Leszczynowa, 
IV p., do remontu. 2 pokoje, duża kuchnia, 
przedpokój, łazienka z wc, balkon oraz przyna-
leżnej piwnicy. CENA: 126 000 zł Tel. 606176721 

PRACA dodatkowa dla Przedstawicieli 
Providenta. Średnia prowizja od umowy 300-350 
zł brutto. Tel. 668 682 339

Wynajmę mieszkanie od 1 grudnia 2013 r. 2 
pokojowe, o pow. 43 m2, przy ul. Budowniczych 
LGOM. Odstępne 650 zł + czynsz 400 zł + liczniki 
wg zużycia. Kaucja 1000 zł. Tel: 695-820-118

Kupię drewno olchę około 2m może być w 
wałkach z okolic Lubina , odbiór własny. Tel. 
609504163 

Dekoracje cukiernicze. Szeroki wybór dekoracji 
i dodatków cukierniczych. Sklep czynny pn-pt 
10-18, sob 10-14, ul. Konopnickiej 25A. Tel: 76 
756 30 87

Bannery reklamowe. Zgrzewanie, oczkowanie 
co 50 cm w cenie. Faktura VAT. Konkurencyjna 
cena - 32 zł netto za m2. Tel. 603 535 338 

W Lubinie rynek - kamienica przy baszcie, 12m2, 
I p., 500 zł, 10m2 - Ip. - 400 zł , parter 15m2 + 
wysoka piwnica ok 70m2)- 1500 zł/ m-c parking, 
alarm, + energia elektryczna. Tel. 600247876 

Firma CZYŚCIOCH oferuje kompleksowe i 
profesjonalne usługi wysokiej klasy sprzętem 
Firmy KARCHER. ZAPRASZAM NA STRONĘ 
INTERNETOWĄ: www.czyscioch.lubin.pl. 
Tel: 723 712 723 

Szybka i elastyczna pożyczka do 25.000 zł. 
Minimum formalności. Zadzwoń: 668 130 226

Mam 38 lat i nie posiadam stopnia niepełno-
sprawności. Poszukuję pracy w charakterze 
sprzedawcy lub jakiegokolwiek zajęcia uczciwie 
płatnego. Pracę podejmę od zaraz! Tel.793-
786-665 

Serwis-naprawa okien i drzwi. Tanio i solidnie, 
usługa już od 10 zł. Tel. 784124863 

Kurtka męska rozmiar XL: odpinany kaptur, 
kołnierz, odpinany śniegołap, kieszeń na skipass, 
na telefon komórkowy i na okulary. Cena 90 zł. 
Tel. 668107009 

SPRZEDAM FORDA C-MAX, 2007 r., 1,8 TDCi, 
przebieg 218 tys. Tel: 666 868 433

OGŁOSZENIA BIURA NIERUCHOMOŚCI MULTI-PRO.  
TEL: 604 529 440 www.nieruchomoscimultipro.
pl

Do sprzedania 3-poziomowy apartament w 
Lubinie przy ul. Budziszyńskiej. CENA: 450 000zł 

Do sprzedania działka komercyjna o pow. ok. 
2000 mkw. Działka przeznaczona dla usług 
i innych nieuciążliwych form działalności 
gospodarczej. Tel. 604529440. 

Do sprzedania 3 pok. mieszkanie o pow. 60,1 
mkw. na osiedlu Polne. Tel: 532 325 999. CENA: 
170 000zł 

Do sprzedania dom na Przylesiu na działce o 
powierzchni 2,9 ara. Dom składa się z trzech 
kondygnacji. Łączna powierzchnia domu to 
186mkw. Cena do negocjacji.

Do wynajęcia lokal biurowo-handlowy o pow. 
77,30 m2 w Lubinie na os. Przylesie. CENA: 
2500zł + VAT/m-c + media - zużycie według 
liczników. KAUCJA w wys. 1,5-krotnego czynszu.

Do sprzedania działki budowlane o pow. 10-12 
arów w kształcie kwadratu pod zabudowę miesz-
kaniową o niskiej intensywności (Małomice). Tel: 
532325999. Cena do negocjacji.

Syndyk masy upadłościowej spółki Trawos sprzeda
z wolnej ręki nieruchomość w Lubinie przy ulicy 

Marii Skłodowskiej - Curie 177
- powierzchnia działki 0,3728 ha

- powierzchnia użytkowa budynku: 1.005 m2

- atrakcyjna lokalizacja

- jednopiętrowy budynek posiada ponad 30 
  pomieszczeń biurowych (w tym salę konferencyjną)

- budynek jest użytkowany, posiada pełen węzeł
  sanitarny i przyłącza mediów (ogrzewanie gazowe)

- przy budynku znajduje się utwardzony parking

- pomieszczenia są najmowane przez najemców
  płacących miesięczny czynsz

- cena nieruchomości : 1 mln 400 tys.
Więcej informacji: 

tel.kom. 604 147 318, tel. 76 72 47 111

Srebrne i złote medale 
za długoletnią służbę, 
odznaki „Zasłużony 
dla górnictwa 
Rzeczypospolitej”, 
„Zasłużony dla 
PeBeKa”, firma, która 
wybudowała Polska Miedź 
tradycyjnie rozpoczęła 
górnicze święto. 

Uroczystość odbyła się w sali kinowej 
lubińskiej Muzy. Wzięli w niej udział  
nie tylko pracownicy spółki, zarząd 
Polskiej Miedzi ale również samorzą-
dowcy i przedstawiciele wielu istotnych 
lokalnych instytucji. 
Wśród zaproszonych gości był m.in. 
Aleksander Marek Skorupa, Wojewo-
da Dolnośląski. – Życzę Wam, byście 
utrzymywali to tempo i co trzy lata zbijali 
nowy szyb. Jednym słowem, byście nadal 
mieli zlecenia od KGHM i nie tylko. To 
będzie oznaczało stabilność dla waszej 
firmy, dla KGHM, a tym samym dla 
Dolnego Śląsk –mówił wojewoda.
Wiele odznaczeń osobiście nadał swojej 
załodze Jacek Kulicki, prezes PeBeKa. - 
Tradycyjne święto górnicze to okazja, by 
świętować również w naszej firmie. Każ-
dego roku nasi pracownicy przychodzą tu, 
zakładają mundur górniczy, przypinają 
medale, bo to jest dla nich bardzo ważny 

dzień. PeBeKa, jako najstarsza firma 
w Zagłębiu Miedziowym powinna te 
tradycje pielęgnować. 
Pracownicy PeBeKa pracują w najtrud-
niejszych warunkach w kopalni, na 
krańcach obszarów górniczych, na naj-
dalej wysuniętych miejscach, w najmniej 
przyjaznych warunkach klimatycznych. 

To jest praca wymagająca hartu, siły woli 
i wielkich umiejętności. - Życzę wszyst-
kim szczęścia górniczego, bo jeżeli ono 
będzie, to i my i nasze rodziny będziemy 
zadowoleni. Niech KGHM rośnie i kwit-
nie ku chwale regionu i społeczeństwa 
Lubina i okolic – mówił Kulicki na 
uroczystości.
Pośród wielu odznaczeń i wyróżnień były 
też tradycyjne szpady górnicze, najważ-
niejsze symbole dla ludzi pracujących 
pod ziemią. PeBeKa wręczyła 23 szpady 
najbardziej zasłużonym pracownikom 
swojej firmy. Wśród nich znalazł się 
Jerzy Zagrodnik nadsztygar maszyn 
ciężkich, który zapewnia, że dla szpady 
jest już w domu przygotowane honorowe 
miejsce. – Praca w PeBeKa to tradycja 
rodzinna. Mój tata rozpoczynał budowę 
kombinatu od szybów lubińskich i rud-
nowskich, pracują też moi dwaj bracia, a ja 
jestem tu już 27 lat. Otrzymanie szpady 
to nie tylko tradycja, to też chluba dla 
nas górników. To, że mnie wyróżniono, 
to chyba dostrzeżenie moich aspiracji 
zawodowych i zaangażowania przez 

moich zwierzchników – mówił Jerzy 
Zagrodnik przed ceremonią.
Akademia barbórkowa Przedsiębiorstwa 
Budowy Kopalń zainaugurowała szereg 
imprez górniczych, które w Lubinie będą 
trwały do stycznia 2014 roku.

Marzena Machniak �

173 górnicze honory na akademii barbórkowej

PeBeKa rozpoczęła barbórki 

Dacia i ciężarówka jechały 
od strony Polkowic. Dacia 
na zakręcie przed zjazdem 
na Oborę i Pol-Miedź Trans 
wpadła w poślizg. - Auto 
zatańczyło na drodze – re-
lacjonował nam kierowca 
ciężarowego volvo, który 
widział przebieg całego 
zdarzenia. Z dostępnych 
informacji wynika, że 
portugalski kierowca 
ciężarówki, która wiozła 
kilkanaście ton elementów 
siedzeń samochodowych 
chciał uniknąć zderzenia 
z dacią, która wpadła 
w poślizg i zjechał do rowu. 
Ciężarowy Daf skasował 
krzaki i spore drzewo. Na 
szczęście jego kierowca 
odniósł tylko drobne ob-
rażenia.

Ciężarówką do lasu
r e k l a m a
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SZUKASZ ADWOKATA, RADCY PRAWNEGO?
Przyjdź do nas! Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!

ŚWIADCZYMY USŁUGI OD 8 LAT!
udzielamy porad prawnych
sporządzamy dokumenty prawne
prowadzimy sprawy (rozwodowe, spadkowe, mieszkaniowe,  
hipoteczne, pracownicze, ZUS-owskie, podział majątku)

sporządzamy wszelkie pisma sądowe i urzędowe
przygotowujemy i weryfikujemy umowy
OBSŁUGA PRAWNA FIRM w pełnym zakresie

PIERWSZA I NAJWIĘKSZA OGÓLNOPOLSKA SIEĆ
LICENCJONOWANYCH KANCELARII PRAWNYCH

Oddział LUBIN
tel. 76 745 44 08
ul. Sikorskiego 28
e-mail: lubin@krislex.pl

Zapraszamy:
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00

255X186_dtp.pdf   1   2013-09-17   13:59:07

Co zazwyczaj interesuje 
pracowników?
Najczęściej pojawiającym się 
pytaniem osób zatrudnionych 
na różnych stanowiskach pra-
cy jest zagadnienie o odzież 
roboczą i związany z tym 
ekwiwalent? Odpowiedź 
jest w miarę prosta - odzież 
robocza należy się każdemu, 
kto wykonując pracę może 
zniszczyć lub znacznie wy-
brudzić odzież własną lub 
jeśli procesy technologiczne 
wymagają sterylnej odzieży. 
Pracodawca jest obowiązany 
do prania, konserwacji, na-
praw, odpylenia i odkażenia 
odzieży. Nie zawsze jednak 
może takie czynności za-
pewnić, wówczas wypłaca 
ekwiwalent pieniężny.
Kolejnym z częstych pytań 
jest: gdzie szukać przepisów 
bhp?
Przepisów dotyczących ob-
szaru bhp jest ogromna ilość. 
Są to ustawy, rozporządze-
nia i inne np. wewnętrzne 

regulacje bhp. Trudno jest 
znać je wszystkie. Należy 
zatem przechodzić szkolenia 
wstępne oraz okresowe, które 
mają na celu aktualizację 
przepisów bhp. 

Również zagadnienie prze-
rwy w czasie pracy oraz 
kwestia badań lekarskich 
nurtuje często pracowni-
ków i pracodawców. Co do 
przerwy w pracy, to nie może 
być ona krótsza niż 15 minut. 
W zakładach, gdzie występują 
czynniki szkodliwe, czy uciąż-
liwe, przerwa jest wydłużana 
do 30, czy więcej minut. 
Natomiast badania lekarskie 
to obowiązek pracownika, 
więc jeśli już nam wręczą 
skierowanie, należy na nie iść. 
Wszyscy wiemy, że badania 

przeprowadza się w poran-
nych, przedpołudniowych 
godzinach. Ci, którzy pracują 
tylko na 1 zmianę, robią więc 
badania w godzinach pracy, 
lecz po nich należy stawić się 

w zakładzie, że przepisy we-
wnętrzne stanowią inaczej. 
Bardzo wiele zapytań kierowa-
nych jest w związku z wypad-
kami przy pracy oraz w drodze 
do i z pracy. Zagadnieniu temu 
poświęcić jednak trzeba by 
osobny artykuł, gdyż jest to 
dziedzina na tyle szeroka, że 
nie można w sposób rzetelny 
odpowiedzieć na takie pytanie 
w kilku tylko zdaniach.

rozmawiał:  �
Łukasz Kolanek 

Prawnik Kancelarii Doradców 
Prawnych  KRISLEX w Lubinie

W październikowym numerze Lubin EXTRA! przedstawiliśmy zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem pracy. Teorii na ten temat jest wiele. W praktyce 
postanowiliśmy zapytać behapowca o najczęściej poruszane kwiestie.

Prawo a Praca część 5
Rozmowa z Jolantą Klapczarek, specjalistką w dziedzinie BHP, 
zatrudnioną w DOR-PRAW Andrzej Ciekański w Lubinie.

Przerwa w pracy nie może być 

krótsza niż 15 minut. Tam, gdzie 

występują czynniki szkodliwe, czy 

uciążliwe, przerwa jest wydłużana
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wokół nas

xxxxxxxx

Metoda filipińskiego uzdrawiania to mistycz-
na metoda leczenia pochodząca z Dalekiego
Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co po-
twierdzają liczni pacjenci Pana Clavera PE,
jednego z najlepszych uzdrowicieli filipiń-
skich na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodzi-
ny filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez in-
tensywną koncentrację wytwarza dużą energię
wokół swych rąk, która pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamie-
niach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach ser-
ca, chorobach oczu, nerwicach oraz chorobach kobiecych i in-
nych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po 2 wizytach zeszły kamienie
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza
badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel
w piersi oraz mięśniaki na narządach rodnych. Po 3 wizytach torbiel
wchłonęła się, a mięśniaki zanikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która doku-
czała mu od kilku miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po jednej wizycie u uzdrowiciela ustąpi-
ły mi bóle kręgosłupa oraz poprawił mi się wzrok na skutek ustabilizo-
wania poziomu cukru. Dziękuję za pomoc!!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208

xxxxx claver 2x3:Layout 1 2012-07-18 13:31 Page 1
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SKUP AUT 788-345-470
KUPIĘ KAŻDE AUTO

OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE

PROFESJONALNA WYCENA,LEGALNIE! 

24hNAJLEPSZE
CENY NA RYNKU

10 000 na DOWÓD OSOBISTY dla

 
1200 zł ZA DARMO

KREDYTY
super promocje

FACHOWA OBSŁUGA
KONKURENCYJNE CENY

SZKOLENIA 

BHP
Tel. 503 077 345

BANERY
 REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

Spotkanie kolejny raz udowodniło, 
że pomimo niepełnosprawności 
dzieci mogą być samodzielne! 
Na sali SP 14 nie dało się nie za-
uważyć Marcela, który na wózku 
grał w piłkę. Ola, która porusza się 
również na wózku inwalidzkim, na 
początku miała obawy, ale kiedy 
zobaczyła Rafała, który zostawił 
swoje kółka i zaczął wspinać się na 
ściankę zdecydowała, że też musi 
to zrobić. Zobaczyła świat z innej 
perspektywy, odważyła się i  była 
szczęśliwa. Mówiła że wspinaczka 
to coś niesamowitego.
Niepełnosprawne dzieci aseku-
rowali miłośnicy gór. Marcin 
Królak, opowiadał jak to jest kiedy 
człowiek postanawia zmierzyć się 
ze sobą i żywiołami bo postana-
wia wejść na szczyty Himalajów. 
Sobotnie spotkanie w SP 14 było 
podsumowaniem projektu zwią-
zanego z warsztatami rehabilita-
cyjno- kondycyjnymi dla dzieci 
z urazami rdzenia kręgowego. 
Przypomnijmy, że ten projekt 
jako jeden z nielicznych został 
dofinansowany - na 45 tysięcy zło-
tych - ze środków: Państwowego 
Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych. - Chcieliśmy, 
aby dzieci mogły integrować się 
z dziećmi sprawnymi – mówi 
Agata Kowalczyk, koordynatorka 
projektu. Już dzisiaj planujemy 
inne spotkania w przyszłości. 
Nie jest wykluczone, że będą to 
kolonie integracyjne. 
W zrealizowanym m.in. w Lubi-
nie projekcie udział brały dzieci 
z Lubina, Legnicy, Wrocławia 
i innych mniejszych miejscowo-
ści – Chcieliśmy, aby to spotkanie 
miało zapoczątkowało cykl spotkań 
integracyjnych, gdzie dzieci niepeł-
nosprawne mogą wspólnie spędzić 
czas z dziećmi sprawnymi. 

Koordynatorka przekonuje, że 
integracja jest bardzo ważna. 
- W przyszłości, kiedy dzieci 
dorosną całkiem inaczej będą 
zapatrywały się na problemy 
tych, którzy dzisiaj aby móc się 
samodzielnie poruszać muszą 
jeździć na wózkach, albo korzy-
stać z pomocy innych osób. Kiedy 
pytamy sprawne dzieci co wiedzą 
o swoich rówieśnikach na wózkach 
okazuje się, że niewiele. Okazuje 
się też, że chciałyby wiedzieć jak 
najwięcej. 
Specjaliści zwracają uwagę, że 
na spotkaniach integracyjnych 

obie grupy dzieci uczą się od 
siebie i poznają wzajemne 
możliwości. Często okazuje 
się, że bariery nie istnieją. 
Przykładem była wyprawa na 
ściankę wspinaczkową w SP 14. 
- Wspinaczka tak zaabsorbowała 
uczestników spotkania, ze mu-
sieliśmy zrezygnować z innych 
zaplanowanych zabaw m.in. gier 
zręcznościowych czy dyskoteki 
– mówi Agata Kowalczyk, ko-
ordynatorka ze Stowarzyszenia 
Skowronków, a prywatnie mama 
niepełnosprawnego Marcela.

(pit) �

Wspinaczka była niesamowitym wrażeniem

Niepełnosprawni
na ścianie
„Skowronki” podsumowują projekt pomocy dla dzieci 
z urazami rdzenia kręgowego. Był turnus, a kilka 
dni temu ciekawe spotkanie integracyjne.
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Polski i Czeski rząd 
mogą skorzystać 
z dofinansowania 
na 40 proc wartości 
budowy drogi S3. 
Decyzja zapadła wczoraj - we 
wtorek. Unia Europejska głosowała 
swój budżet na kolejnych siedem 
lat. W budżecie tym są olbrzymie 
pieniądze dla Polski na dalszy 
rozwój i inwestycje. Jednym z ele-
mentów głosowań w parlamencie 
było również głosowanie nad 
poprawką złożoną przez lubinia-
nina posła Piotra Borysa i posła 
Artura Zasadę. Poprawka dotyczy 
wpisania naszej i czeskiej drogi S3 
do specjalnego unijnego programu 
Łącząc Europę, który przeznaczony 
jest m.in. infrastrukturę kolejową 
i internetową oraz na konkretne 
drogi w tym S3 Nowa Sól-Hradec 
Kralove. - Zabiegaliśmy o taką 
zmianę, gdyż wiemy jak ważna jest 
ta trasa dla Lubina, Legnicy, Jeleniej 
Góry i wielu innych miejscowości 
Dolnego Śląska - mówi eurodeputo-

wany Piotr Borys. - To jest lokalnie 
nasze okno na świat i bardzo mocna 
zachęta dla rządów Czech i Polski, 
aby sięgnąć po niemal połowę 
pieniędzy na budowę tej drogi.
Przypomnijmy, że trwają aktualnie 
procedury dotyczące wyboru wyko-
nawców budowy odcinka S3 między 
Nową Solą, a Legnicą z włączeniem 
do autostrady A4. Piotr Borys od 
dawna promuje inwestycję. Od 
wielu tygodni informuje o niej na 
specjalnych bilbordach wskazując 
jasno, że budowa S3 jest szansą dla 
Dolnego Sląska. Na bilbordach 
wyraźnie też wskazuje dla jakich 
miast jest ta szansa – Legnica, Lu-
bin, Polkowice – miast, przy których 
budowa ruszy w przyszłym roku.
Budowa S3 między Nową Solą, a Le-
gnicą wchodzi właśnie w decydującą 
fazę. Na początku przyszłego roku 
powinniśmy poznać firmy, które 
wybudują bezpieczną bezkolizyjną 
drogę, która w zasadzie gdyby nie 
nazwa mogłaby być autostradą. 
Przedstawiciele Oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 

z Wrocławia kilka tygodni temu 
informowali nas, że budowa S3 
między Nową Solą, a Legnicą 
postępuje zgodnie z planem.
Przypomnijmy, że rząd posta-

nowił jednak odłożyć w czasie 
budowę drugiego odcinka mię-
dzy Legnicą a Lubawką. Zmiana 
miała wynikać z niewielkiego 
przygotowania Czechów do zre-

alizowania inwestycji po swojej 
stronie – Jestem przekonany, 
że możliwość otrzymania 40-
procentowej dotacji z unijnego 
programu Łącząc Europę zachęci 

oba rządy do przyspieszenia prac 
na odcinku S3 między – Legnicą 
a Hradec Kralove – dodaje lubiński 
eurodeputowany Piotr Borys.

(pit) �

aktualności

Unijny program Łącząc Europę zagwarantuje dodatkowe pieniądze na S3

Dodatkowe pieniądze na S3

Zakończyła się pierwsza 
edycja międzynarodowych 
praktyk zorganizowanych 
przez KGHM w ramach 
programu Go 
Global Internships. 
Dwunastu studentów, 
zakwalifikowanych 
do programu z AGH, 
Politechniki Śląskiej 
i Politechniki Wrocławskiej 
wróciło już do Polski. 
Studenci odbyli miesięczne praktyki w pro-
jektach górniczych KGHM International 
Ltd. - Sierra Gorda w Chile, Victoria i Ajax 
Exploration w Kanadzie oraz w kopalni Ro-
binson w USA. Uczestnicy zgodnie podkre-
ślają, że odbyte praktyki były bardzo cennym 
doświadczeniami spełniły ich wcześniejsze 
oczekiwania.
Pierwsza edycja programu była dużym wzy-
waniem organizacyjnym, ale dziś wszyscy 
zainteresowani mówią, że warto było włożyć 
tyle wysiłku. Studenci zyskali bezcenne do-
świadczenie, a KGHM potencjalne zaplecze 
młodych specjalistów, którzy poznali już 
specyfikę pracy i projekty firmy.
- Pobyt na praktykach zagranicznych i uczest-
nictwo w programie Go Global Internships 
to naprawdę niesamowite przeżycie – mówi 
Łukasz Nogaj (AGH), który praktykę odbywał 
w Sierra Gorda. - Podczas praktyki można była 
poszerzyć swoje horyzonty i umiejętności. 
W czasie rzeczywistym można było zobaczyć 
rozwój kopalni i poznać nowe metody pracy. Całe 
praktyki oceniam bardzo pozytywnie. Na pewno 
są one szansą na rozwój swoich umiejętności.

O sukcesie mówią menadżerowie KGHM. 
Z ich słów wynika, że dobór studentów był 
właściwy. - Mentorzy studentów ocenili ich 
jako profesjonalnych i chętnych do nauki. 
Poznali kopalnie, techniczne zagadnienia, ale 
także mieli okazję przybliżyć sobie również 
kulturę krajów, w których odbywali prakty-
ki – podsumowała Mila Gajic koordynator 
programu z KGHM International.
Studenci podkreślają, że dzięki praktykom 
np. lepiej rozumieją procesy powstania złoża, 
znają przepisy prawne związane z górnictwem 
obowiązujące w danym kraju oraz programy 
techniczne wykorzystywane w firmie. Pod-

sumowując, studenci mieli niecodzienną 
możliwość pracy w kopalni za oceanem i będą 
te praktyki gorąco polecać innym.
Tymczasem organizatorzy już zaczynają 
pracę nad przyszłoroczną edycją programu. 
Studenci zainteresowani praktykami zagra-
nicznymi w KGHM International powinni 
zgłaszać się na początku 2014 roku do swoich 
dziekanów. Uczelnie będące stronami Listu 
intencyjnego w tej sprawie, będą zgłaszać 
kandydatów. 
KGHM oceni zgłoszenia i przygotuje listę osób 
rekomendowanych, ostatnim etapem rekrutacji 
będzie ocena KGHM International Ltd., który 
kwalifikuje studentów do odbycia praktyk 
na poszczególnych projektach w Chile, USA 
i Kanadzie.

(inf) �

Pierwsze zagraniczne praktyki studentów w KGHM

Pokazali czego oczekują
Łukasz Nogaj (AGH), był w Sierra Gorda:

W czasie rzeczywistym można było zobaczyć 
rozwój kopalni i poznać nowe metody pracy.

Mentorzy studentów

ocenili ich jako 

profesjonalnych 

i chętnych do nauki
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Operacja była 
olbrzymim 
wyzwaniem 
technicznym 
i organizacyjnym. 
Efekty są doskonałe, 
bo KGHM uzyskał 
możliwości przetopu  
koncentratów 
miedzi na poziomie 
ok. 863 tys. ton.
Przygotowania zajęły dwa lata. 
O skali przedsięwzięcia może 
świadczyć, że remont prowadziło  
przeszło 70 różnego rodzaju firm. 
Wszystko musiało być precyzyj-

nie skoordynowane, aby prace 
wykonać i zakończyć w ciągu 
trzech miesięcy. Tak wyglądał 
jeden z elementów Programu 
Modernizacji Pirometalurgii 

w KGHM. Huta Miedzi Głogów 
II w pełni wznowiła produkcję 22 
października.
Hutnictwo KGHM zmienia swoje 
oblicze. Sprawa jest jasna - dzisiaj 
huta musi być nowoczesna i nisko 
kosztowa. Zakończyliśmy remont 
i modernizację „dwójki”. Jest to 
teraz nowoczesna huta spełniająca 
wszystkie światowe standardy – 
powiedział podczas konferencji 
podsumowującej remont, Wojciech 
Kędzia, wiceprezes ds. produkcji 
KGHM.
Celem modernizacji Huty Miedzi 
Głogów II było zwiększenie jej 
efektywności i niezawodności, ob-
niżenie kosztów, przygotowanie do 
przetopu koncentratów o większej 
zawartości węgla, unowocześnie-

nie infrastruktury pieca elektrycz-
nego i fabryki kwasu siarkowego. 
W efekcie ciąg technologiczny 
produkcji miedzi blister uzyskał 
możliwość przetopu koncentratów 
miedzi na poziomie ok. 863 tys. 
ton rocznie. 
Jednak wyzwania produkcyjne 
oraz obniżenie kosztów to nie 
jedyne przesłanki przyświecające 
założeniom modernizacyjnym. 
Zrealizowano również szereg 
przedsięwzięć pozwalających 
na znaczącą poprawę warunków 
pracy, między innymi poprzez 
ograniczenie narażenia pracow-
ników na szkodliwe dla zdrowia 
związki ołowiu.
Podczas modernizacji zostały 
wprowadzone bardzo nowocze-
sne rozwiązania technologiczne. 
Dzięki zastosowaniu nowych 
rozwiązań m.in. konstrukcyj-
nych, udało nam się zlikwidować 
wąskie gardła w procesie. Część 
rozwiązań nowatorskich to dzieło 
naszych inżynierów – powiedział 
Piotr Kwapisiński dyrektor tech-
niczny Huty Miedzi Głogów.
Modernizacja HMG-II była du-
żym wyzwaniem pod względem 
zarówno organizacyjnym, jak 
i techniczno-inżynierskim. To 

najpoważniejsze przedsięwzięcie 
w historii Huty II pod względem 
zakresu, stopnia trudności, przy-
gotowania i kosztów.
Do najważniejszych zadań wyko-
nanych w trakcie postoju zaliczyć 
należy całkowitą wymianę pieca 
elektrycznego (pierwszy raz po 
17 latach eksploatacji), kotła 
odzysknicowego oraz wymianę 
aparatu kontaktowego w Wydziale 
Kwasu Siarkowego.
Kolejnym elementem Programu 
Modernizacji Pirometalurgii jest 
budowa pieca zawiesinowego 
w Hucie Miedzi Głogów I. Będzie 

to najnowocześniejsza linii pro-
dukcyjna na świecie o zdolności 
produkcji 250 tysięcy ton miedzi 
blister rocznie. Zmiana techno-
logii pozwoli na zmniejszenie 
jednostkowego kosztu produkcji 
i dalsze ograniczenie wpływu 
huty na środowisko. Inwestycja 
ta będzie miała również duży 
wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Zakończenie 
prac planowane jest na 2015 rok. 
Tymczasem na placu budowy 
widać już konstrukcję przyszłej 
hali pieca. 

(inf) �

KGHM

Dwa lata przygotowań i trzymiesięczna przerwa

Huta solidnie zmodernizowana
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Tym razem 
organizatorzy, 
Kobiecanki.pl oraz 
Stowarzyszenie Civis 
Europea zapraszają 
głogowianki i nie 
tylko, na VII edycję 
Akademii Kobiet 
Zainspirowanych.

Poświęcona będzie zdrowiu 
kobiet. Jednym z wykładowców 
będzie znany z ogólnopolskich 
mediów – dr Andrzej Depko, 
neurolog i seksuolog. Akademie 
Kobiet Zainspirowanych to cykl 
spotkań dedykowanych kobie-
tom, za każdym razem z innym 
tematem przewodnim, na których 
w krótkich i bardzo ciekawych 
wykładach prowadzonych przez 
ekspertów, organizatorzy promują 
idee ważne dla kobiet: ekologię, 
równouprawnienie kobiet i męż-
czyzn oraz profilaktykę zdrowia 
kobiet i dzieci. Gośćmi akademii 

były do tej pory takie osobistości 
i autorytety jak dr Andrzej Depko, 
ceniony seksuolog, który także 
w Głogowie zaszczyci nas swoją 
obecnością, Prof. Agnieszka Ra-
jewicz – Kozłowska, Minister ds. 
Równego traktowania, wspierająca 
równość kobiet, Marek Michalak, 
Rzecznik Praw Dziecka czy 
Agnieszka Perepeczko, aktorka, 
także pisarka.
Po V edycjach akademii, które 
łącznie zgromadziły ponad 1000 
osób, zrealizowanych w miastach 
Dolnego Śląska, przyszedł czas 
na Głogów, gdzie Mecenasem jest 
Fundacja Polska Miedź. Wydarze-
niu partneruje także Toyota Lubin 
Dobrygowski oraz CDT Medicus. 
Tym razem panie w różnym wieku, 
będą mogły wysłuchać wykładów 
lekarzy i ekspertów, a wśród nich 
dr Andrzej Depko, który opowie 
o kobiecej seksualności, lek. med. 
Agnieszka Mieszczak, Specjalista 
Medycyny Estetycznej z wykła-
dem o medycynie estetycznej i lek. 

med. Tomasz Pelak Specjalista 
Chorób Naczyń – angiolog, zaj-
mującego się m.in. przypadłością 
żylaków.
- Akademie są forum wymiany 
doświadczeń między kobietami, 
a także edukacyjno – poradniczym 
panelem – mówi koordynator 
wydarzenia, Aldona Ziółkowska 
– Bielewicz,
z kobiecanki.pl. Głogowska edycja 
akademii, odbędzie się 23 listo-
pada, o godz. 10.00 Restauracja 
w Ratuszu „Pod Starym Głogiem” 
- Rynek 10 w Głogowie
Warto dodać, że na terenie Za-
głębia Miedziowego odbędzie 
się Akademia w Lubinie, gdzie 
organizatorzy poruszą kwestie 
związane równością i aktywnością 
kobiet. Wszystkie akademie są 
dla uczestników bezpłatne – wy-
starczy swoje zgłoszenie wysłać 
poprzez formularz kontaktowy na 
stronie: www.kobiecanki.pl. Tam 
też znajdują się szczegóły na temat 
wydarzenia. 

Dolnośląski przegląd 
twórczości literackiej 
właśnie ruszył. Konkurs 
„List do..” kierowany 
jest do uczniów klas IV 
–VI szkół podstawowych, 
gimnazjum, średnich 
i studentów. Prace można 
zgłaszać do 6 grudnia 
2013.
Dzieci i młodzież, które mają 
zdolności pisarskie  mogą 
sprawdzić swoje siły. Można 
zgłaszać zarówno indywidu-
alnie, jak i przez palcówkę, 
do której uczęszcza dziecko. 

Tematyka prac (epickich lub 
poetyckich) ma być związana 
z  podtytułem konkursu: „List 
do...” i zgodna z zasadami epi-
stolografii. Co istotne, powinny 
być podpisane pseudonimem 
i z oznaczoną kategorią 
wiekową ( I klasy IV – VI, II 
gimnazjum, III szkoły średnie 
i studenci)  oraz napisane 
czcionką 12 Times New Roman 
- bez ozdabiania tekstu. 
Komisja nie będzie przyjmo-
wała prac pisanych odręcznie. 
Do tekstów należy dołączyć 
zaklejoną kopertę podpisaną 

pseudonimem autora, w któ-
rej znajdą się następujące 
informacje: imię (imiona) 
i nazwisko autora, dokładny 
adres z telefonem kontakto-
wym, wiek, szkoła (placów-
ka), którą reprezentuje autor, 
imię i nazwisko nauczyciela 
(opiekuna) prowadzącego 
oraz płytę CD ze skopiowa-
ną pracą konkursową. Prace 
należy nadsyłać na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Lubinie, ul KEN 6A, 59–300 
Lubin. Termin składania prac 
to 6 grudnia.

Konkurs literacki

Eksperci mówią co i jak

Kobiecanki.pl

Dla Polaków jedną z najważniej-
szych wartości w życiu jest zdrowie. 
Ościenne gminy, Urząd Marszał-
kowski, a nawet Ministerstwo Zdro-
wia i należąca do KGHM fundacja 
przeznaczają na rzecz Regionalnego 
Centrum Zdrowia DOTACJE 
BEZZWROTNE w niebagatelnych 
kwotach. Tymczasem prezydent 
Lubina, który kiedyś zapewniał, 
że chętnie przejmie szpital, kiedy 
przyszło co do czego głowę schował 
w piaszczyste kopalniane hałdy, wy-
supłując z budżetu 2 mln skromnej 
pożyczki, którą trzeba będzie 
przecież oddać. Jednocześnie 
na zoologiczne bajery, czyli 
budowę Centrum Edukacji 
Przyrodniczej w miejskim 
parku, gdzie zamieszkać mają 
m.in. „żurawie mandżurskie, 
kilka kóz, świń i owiec oraz 
kuc szetlandzki” szczodrze 
wygospodarował 6 MLN 
ZŁ.
Dawny ZOZ postawiono 
w stan likwidacji w tempie 
iście ekspresowym i na jego 
miejsce powiatowi radni ro-
dem z LUBIN 2006 powoła-
li spółkę prawa handlowego 
RCZ, która od dwóch lat 
zawiaduje szpitalem z pełną 
pompą. Prócz zakupu apa-
ratury medycznej, wśród 
dotychczasowych inwestycji 
podnosi się szczególnie „remont 
sal szpitalnych i lekarskich gabi-
netów, łącznie 80 pomieszczeń. 
Odnowienie apteki szpitalnej, 
w której został zainstalowany 
nowoczesny system filtracji po-
wietrza”. Ktoś siedząc w poczekal-
ni izby przyjęć, czyli wizytówce 
każdego szpitala i patrząc na 
ziejącą 10 centymetrową dziurę 
filtrującą powietrze pod drzwiami 
toalety dla pacjentów mógłby mieć 
zdanie zgoła odmienne, jednak nie 
wnikajmy w szczegóły. Władze 
lubińskiego powiatu dodają, że 
„łączne nakłady na inwestycje 
i remonty wyniosły ok. 7 mln zł”. 
Z czystej arytmetyki wynikałoby 
więc, że jeśli Lubin stracił blisko 
7 mln unijnej dotacji na Szpital-
ny Odział Ratunkowy – SOR, 
to po dwóch latach gruntownej 
„restrukturyzacji” drepczemy 

w miejscu, bo przejmowany w do-
brej kondycji finansowej szpital po 
trzech latach rządów Lubin 2006 
zamyka 2012 rok stratą na milion 
złotych, a w placówce nie gasną 
pracownicze niepokoje wobec pry-
watyzacyjnych zapędów starosty 
i jego popleczników. Człowieka, 
który ma jeden z najstarszych 
solidarnościowych rodowodów 
w Lubinie. Smutne to, ale boleśnie 
prawdziwe... Zaniedbania wzglę-
dem SOR wytknął Zarządowi Po-
wiatu opozycyjny radny, Tadeusz 

Maćkała, trafiając za to na ławę 
oskarżonych. Sąd jednak uznał, 
że powiat, czyli reprezentujący 
go ludzie – w tym Adam Myrda, 
muszą być bardziej odporni na 
krytykę. Co tak obraźliwego po-
wiedział radny? – „Utrata dotacji 
i rezygnacja powiatu lubińskiego 
z budowy Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Lubinie może 
zagrażać życiu i zdrowiu osób po-
szkodowanych w wypadkach”.
W Sądzie Pracy 250 osób (!) ze 
średniego personelu szpitala złoży-
ło pozew walcząc z zarządem spół-
ki o godne warunki pracy i płacy. 
Kiedy grupa zrozpaczonych pielę-
gniarek udała się w czerwcowym 
marszu protestu pod okna Staro-
stwa Powiatowego, starosta wydał 
oświadczenie nacechowane socjo-
techniczną propagandą, którego 
pełnej świadomości treści, przez 
wzgląd na dawne dni związkowej 

chwały, przypisać mu nie sposób: 
„Niektóre osoby i ugrupowania 
próbują zbić kapitał polityczny 
wprowadzając zamęt i skłócając 
naszą społeczność”. Jak tak dalej 
pójdzie, to sami CHORZY RUSZĄ 
Z TRANSPARENTAMI BAN-
DAŻY I KROPLÓWKAMI POD 
PACHĄ OBLEGAĆ BRAMY 
STAROSTWA „wprowadzając 
zamęt i skłócając naszą społecz-
ność”. Strach się bać. 
Przekształcenie szpitala w spółkę 
nie zawsze rozwiązuje problem 

jego dalszego zadłużania. 
Potwierdziły to wyniki kon-
troli skomercjalizowanych 
placówek, jaką z końcem 
2011 roku przeprowadził 
NIK – „z 15 kontrolowanych 
spółek 10 dalej przynosiło 
straty, które pokrywać mu-
siały samorządy”. 
Potencjalne zagrożenia 
wskazuje niedawny 
przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Bolesław Pie-
cha: „Prywatny właściciel 
będzie dążył do maksyma-
lizacji zysku. Jeżeli będzie 
obniżał koszty, to siłą rze-
czy w medycynie – gdzie 
liczy się jakość, technologia 
medyczna, bardzo droga 
procedura – efektem będzie 

obniżenie standardu leczenia”. Tak 
być może, ale nie musi. Jednym 
z pozytywnych przykładów me-
dycznej komercjalizacji jest Pia-
seczno, gdzie powiat wydzierżawił 
upadający szpital wrocławskiemu 
operatorowi EMC. A więc spółce, 
która zarządza przychodniami 
LUBMED i zgłosiła akces do 
przejęcia lubińskiego RCZ. 
Wszakże, jak podkreślają na an-
tenie TVN24 autorzy programu 
„Szpital po reformie”: „Szpital 
jako spółka może, a nawet musi na 
siebie zarabiać... Ryzyko jest spore 
i dlatego dotąd taką drogę wybrał 
zaledwie co piąty szpital”. Może 
więc nie warto pogrywać na stole 
operacyjnym w rosyjską ruletkę, 
kiedy na dwoje babka wróżyła. 
Tym bardziej, że hazard nigdy 
nie był zdrowy.

Andrzej Jaworski �
rys. Robert Trojanowski �

Felieton Andrzeja Jaworskiego KUP PAN

PLACÓWKĘ ZA „STÓWKĘ” 
Co będzie dalej z powiatowym szpitalem „na Bema”. Ile zapłacimy 
za zdrowie w skomercjalizowanej placówce medycznej i za czyich 
samorządnych rządów zbiednieliśmy do tego stopnia, że stolica Polskiej 
Miedzi nie potrafi utrzymać nawet prowincjonalnego szpitala?
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Ocenę wydało Centrum 
Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia 

i dziennik „Rzeczpospolita”, 
które prowadzą rankingi szpitali 
od 10 lat. 
MCZ poddaje się ocenie od 4 lat. 
Przez ostatnie dwa lata lubińska 
placówka była na drugim miejscu 
po szpitalu świdnickim. W tym 
roku po raz pierwszy wspięła się 
na sam szczyt. Rokrocznie MCZ 
hospitalizuje około 20 tys. pacjen-
tów. Teraz mają oni dodatkową 
gwarancję, że ich życie i zdrowie 
jest w wyjątkowo dobrych rękach. 
–  Centrum Monitorowania Jako-
ści w Ochronie Zdrowia, czyli 
agenda Ministerstwa Zdrowia, 
przy współpracy z ogólnopolskim 

dziennikiem badają szpitale pod 
względem jakości świadczonych 
usług. Parametry oceny są różne. 
Najważniejsze to bezpieczeństwo 
pacjentów, ale też stosowany sprzęt 
medyczny, posiadane certyfikaty, 
wyszkolenie lekarzy, tytuły zabie-
gowe i wszechstronność świad-
czonych usług. Ranking zmienia 
się co roku, dlatego trudno się 
do niego jakoś specjalnie z góry 
przygotować – wyjaśnia Edward 
Schmidt, prezes Miedziowego 
Centrum Zdrowia.
Szpitale są oceniane przez wy-
kwalifikowanych audytorów. 
Nowością tegorocznej klasyfikacji 
jest fakt, że placówek nie podzie-
lono na publiczne i niepubliczne. 
Obowiązywała jedna lista szpitali 
zabiegowych, wysokospecjali-
stycznych i onkologicznych, pod-
legających tym samym kryteriom 

oceny. – Od wielu lat przywiązu-
jemy ogromną wagę do jakości 
świadczonych usług. Dotyczy to 
zarówno w ramach usług szpital-
nych, ambulatoryjnych, w tym 
abonamentów medycznych. Od 
wielu też lat posiadamy certyfikat 
ISO. Miesiąc temu poddaliśmy się 

kolejnemu audytowi recertyfiku-
jącemu. Mamy na trzy kolejne lata 
certyfikat zarządzania jakością, 

a jednocześnie od dwóch lat posia-
damy akredytację szpitali przyzna-
ną przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Krakowie, które ocenia 
wszystkie szpitale według europej-
skich i ogólnoświatowych norm. 
Spełniamy wszystkie kryteria. 
Mamy szczególne nastawienie na 
bezpieczeństwo pacjenta i jakość 
świadczonych usług – zapewnia 
Edward Schmidt.
Dodajmy, że akredytację MCZ 
otrzymał w styczniu 2012 roku. 
W całym kraju było wówczas 110 
palcówek, a na terenie Dolnego 
Śląska tylko 4, które posiadały tak 
ważne uprawnienia. Akredytacje 
nadawane są na okres 3 lat i w tym 
czasie zobowiązują daną placówkę 
do dalszych analiz działalności 
klinicznej, podnoszenia jakości 
i dbania o bezpieczeństwo 
pacjenta. Zanim do lubińskiego 

szpitala trafiła specjalna komisja 
z Centrum Monitowania Jakości 
z Krakowa, cały zespół lekar-
sko–pielęgniarski MCZ pracował 
nad dobrowolną oceną własnej 
placówki w oparciu o ustalone 
kryteria. Takie przygotowania 
trwały rok. - Po tej samoocenie 

stwierdziliśmy, że mamy pewne 
niedociągnięcia i musieliśmy to 
wszystko poprawić. Ten proces 

akredytacji dał nam dużo pozy-
tywnych  dokonań np. analizujemy 
bardzo dokładnie zakażenia we-
wnątrzszpitalne, zatrudniliśmy 
mikrobiologa – mówiła wówczas 
Ewa Maziarz–Libionka, ordynator 
oddziału intensywnej terapii MCZ. 
Obok tak poważnych kroków, 
jak zatrudnianie dodatkowych 
specjalistów czy powoływanie 
zespołów zadaniowych, wpro-
wadzono na przykład opisywanie 
drzwi sali chorych, na których 
można znaleźć nazwisko lekarza 
prowadzącego. Poza tym personel 
ma obowiązek przedstawiania się 
pacjentowi. W ten sposób zespół 
lekarsko–pielęgniarski  nie pozo-
staje anonimowy, a pacjent czuje 
się bezpieczniej.
Tegoroczne wyróżnienie Rzecz-
pospolitej jest kolejnym trofeum 
zdobytym dzięki wysokiej jakości 

świadczonych usług. – Jesteśmy 
szpitalem wysokospecjalistycz-
nym, a w związku z tym posia-
damy oddziały, które są unikalne 
w skali Dolnego Śląska – mówi 
prezes Schmidt. - Nasz ośrodek 
kardiologiczny prowadzi badanie 
nie tylko zachowawcze, ale rów-
nież hemodynamikę i kardiologię 
interwencyjną. Posiadamy rów-
nież oddział gastroenterologiczny 
i diabetologiczny, które są uni-
kalne w tej części województwa. 
Możemy powiedzieć z pełną 
satysfakcją, że wszystkie nasze 
oddziały prezentują wysoki po-
ziom zarówno kliniczny, ale także 
ze względu na sprzęt, w jaki są 
wyposażone oraz z racji opieki nad 
pacjentami. 

Prezes nie bez dumy przyznaje, 
że na sukces pracują wszyscy 
pracownicy Miedziowego Cen-
trum Zdrowia. - Właśnie pra-
cownikom należą się szczególne 
podziękowania za wysoką jakość 
świadczonych usług medycznych. 
Ten cel możemy realizować tylko 
i wyłącznie przy ich pełnym zaan-
gażowaniu. Sam sprzęt czy infra-
struktura nie załatwią problemów, 
jeżeli wszyscy, zarówno lekarze, 
jak i pielęgniarki nie dają z siebie 
maksimum wysiłku  – dodaje 
z dumą prezes. 
W rankingu, który  „Rzeczpo-
spolita” opublikowała 8 listopada 
2013 brało udział 250 szpitali 
z całej Polski. Sto z nich przeszło 
do ścisłego finału, jako te, które 
spełniały wysokie oczekiwania 
w klasyfikacji. 

(red) �

Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia – najlepszy na Dolnym Śląsku

Wiedzą, jak leczyć
Należące do KGHM Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie, ponownie świętuje sukces.
Jest w pierwszej dziesiątce najlepszych szpitali w Polsce i najlepszą placówką na Dolnym Śląsku. 

Mamy szczególne nastawienie na 

bezpieczeństwo pacjenta i jakość

świadczonych usług – zapewnia 

Edward Schmidt

promocja zdrowia
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KPR Jelenia Góra poległ 
w Lubinie w pojedynku 
z KGHM Metraco Zagłębiem 
Lubin 25:29.
Na parkiecie bywało nerwowo, bo młody 
zespół z Jeleniej Góry twardo walczył o 
kolejne punkty. Jednak już w pierwszej po-
łowie Zagłębie solidnie pokazało, że zamierza 
wygrać spotkanie i zyskało przewagę sięgającą 
pięciu punktów. 

Na parkiecie po raz pierwszy pojawiła się 
brazylijska piłkarka Juliana Malta. Wrzuciła 
jeleniogórzankom cztery bramki. Zadowolona 
z jej występu była trenerka Bożena Karkut, 
która uznała że był to dobry debiut.
Małgorzata Jędrzejczak, trenerka KPR-u, 
przyznała, że do Lubina jechała z obawami, 
że Zagłębie spuści jej piłkarkom solidny łomot. 
Zagłębie wygrało, ale łomotu nie było. Lubi-
nianki wydawało się, że oszczędzały siły. 

sportowylubin.pl �

- Kolejny raz pokazaliśmy piękno 
tego sportu -  mówi prezes Klubu 
Rugby Miedziowi Lubin  Robert 
Warecki. - Była to walka do ostat-
nich sekund. Mamy nadzieję, że 
już od nowego sezonu będziemy 
mogli systematycznie grać mecze 
„15” już jako drugoligowy klub.
Mecz cieszył się dużym zaintereso-
waniem kibiców. W przerwie meczu 

odbył się krótki konkurs w kopaniu 
na tzw. „słupy”, nagrodą były wej-
ściówki na mecz piłki ręcznej.
- Dziękujemy wszystkim za 
przybycie na mecz, dziękujemy 
Naszym szczypiornistkom, które 
wsparły Nas z trybun, krecikowi, 
a przede wszystkim drużynom 
które zagościły w Lubinie- mówi 
Tomasz Nimczyk z KRML.

Po meczu panów można było 
obejrzeć mecz „siódemkowy” 
z udziałem kobiet. Drużyna 
złożona z MODLISZEK Lubin 
i BŁYSKAWIC Wrocław zagrała 
przeciwko drużynie mężczyzn.
Dolnoślązaczki musiały jednak 
uznać wyższość chłopaków 
z lubuskiego.

Fot. sportowylubin.pl �

Po raz pierwszy w historii Lubina mogliśmy zobaczyć mecz „piętnastkowy”

Rugby 15 w Lubinie!!!
Drużyny z Bolesławca, Wałbrzycha, Żmigrodu, 
Wrocławia i Zielonej Góry, zjechały do Lubina aby 
rozegrać mecz DOLNOŚLĄSKIE – LUBUSKIE. 

Lekko nie było, ale mecz pewnie wygrały

Derby dla Lubina

sport

Głogów, ul. Garncarska 36
tel. 76 727 26 00

Lubin, ul. Jana Pawła II 86A
tel. 76 846 85 10
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1:1 skończyło 
się spotkanie 
Pogoni Szczecin 
z Zagłębiem Lubin. 
W szeregach 
miedziowych 
pojawiło się 
wreszcie 
ożywienie.

Początek meczu należał zdecy-
dowanie do Pogoni. W trzeciej 
minucie, prowadzenie Portow-
com zapewnił Marcin Robak. 
Końcówkę meczu dyktowało 
już jednak Zagłębie. Mecz był 
dobrym spotkaniem gwaran-
tującym widzom wiele emocji. 
Zawodnicy obu drużyn w dru-
giej połowie przenosili akcję 
z jednej bramki pod drugą. Do 
remisu doprowadził w 43 minu-
cie Aleksander Kwiek. Trener 
Lenczyk zmienił ustawienie 
Zagłębia a zmiany, jakie wpro-
wadził w drugiej części dodały 
miedziowym nieco mocy. Na 
murawie pojawił się Błąd za 
Bilka, Przybecki za Abwo 
i Woźniak za Piecha. Widać 
było wiele dobrych pomysłów, 

zabrakło jednak skuteczności 
i dokładności. – Jeśli się remi-
suje to można by powiedzieć, że 
wynik jest pozytywny. Patrząc 
jednak na końcówkę meczu, 
gdzie mieliśmy naprawdę sy-
tuacji od groma, to powinniśmy 
ten mecz rozstrzygnąć na swoją 
korzyść. Niestety wracamy ze 
Szczecina z jednym punktem. 
Weszliśmy trochę źle w ten 
mecz, straciliśmy bramkę, 
a mieliśmy inne założenia 
taktyczne. Pokazaliśmy jed-
nak, że potrafimy grać w piłkę. 
Mecz trwa 90 minut. Można 
go odmienić w ciągu ostatnich 
pięciu. W ostatnim kwadransie 
mieliśmy wiele sytuacji. Szko-
da, mogliśmy wywieźć stąd 3 
punkty. Chcieliśmy wygrać 
przez cały mecz. W ostatnim 
kwadransie zobaczyliśmy osła-
bienie Pogoni. Szkoda, że tego 
nie wykorzystaliśmy – mówił po 
meczu kapitan Zagłębia Lubin, 
Adam Banaś.
Następne spotkanie miedziowy 
rozegrają u siebie 22 listopada 
z Piastem Gliwice.

KibicExtra! �
Fot: archiwum LubinExtra! �

Przegrany
sparing

Zagłębie Lubin przegrało w spo-
tkaniu sparingowym z siódmą 
drużyną czeskiej ekstraklasy – FK 
Jablonec nad Nisou 1997 1-4 (0-2). 
Zagłębie na sparingu sprawdzało 
umiejętności pomocnika, Szwe-
da bośniackiego pochodzenia. 
Amir Suljić. W swojej karierze 
reprezentował m.in. Ljungskile 
SK, w którym w ubiegłym sezonie 
rozegrał 26 spotkań. W drużynie 
gości wystąpił natomiast były 
piłkarz Legii Warszawa – Michal 
Hubnik.

Fot. sportowylubin.pl �

Rakels
zagrał
w kadrze

Napastnik KGHM Zagłębia Lubin 
Deniss Rakels rozegrał całe spo-
tkanie w barwach Łotwy, a jego 
kadra pokonała 2:0 (0:0) Lichten-
stein w meczu eliminacyjnym do 
młodzieżowych Mistrzostw Europy. 
Łotwa rozegrała dotychczas 4 
mecze eliminacyjne i zajmuje 3. 
pozycję w grupie 5.

zaglebie.com �

Zagłębie zdobyło punkt na wyjeździe

Promyk nadziei

Adam Banaś – kapitan Zagłębia Lubin:
W ostatnim kwadransie zobaczyliśmy osłabienie 
Pogoni. Szkoda, że tego nie wykorzystaliśmy.

piłka nożna
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KINO HELIOS Lubin  
76 724 97 97

 www.helios.pl

Na rozwiązania czekamy do 2 grudnia. Krzyżówkę wyciętą z gazety należy wysłać na adres LubinExtra! Skr. poczt. 110, 59-300 
Lubin, lub zeskanować i przesłać za pomomocą e-mail na adres: redakcja@lubinextra.pl. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 
z numeru 54 - bilet do kina otrzymuje pani Kamila Forma. Nagrodę prześlemy pocztą. Gratulujemy!

EXTRA KRZYŻÓWKA (56) z biletem do kina HELIOS
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sądowy

nauka
mistycz-

na

zabija-
nie dla
mięsa
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Baran 21.03-20.04
Nie poddawaj się rutynie! Niedokończone 
sprawy zbliżają się ku końcowi. Jeśli nie 
popadniesz w melancholię, osiągniesz 
poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Byk 21.04-20.05
Przed Tobą nowe wyzwanie! Szykuje się 
awans, ale konkurencja depcze Ci po pię-
tach. Zaufaj swojemu profesjonalizmowi i 
pamiętaj: nic na siłę!

Bliźnięta 21.05-21.06
Pamiętaj o współpracownikach. Dobre 
wyniki w pracy nie zależą jedynie od Ciebie. 
Zamiast rywalizować, działaj zespołowo.

Rak 22.06-22.07
Przestań narzekać. Pesymizm udziela 
się otoczeniu. Zamiast próbować na siłę 
zmieniać świat, staraj się podchodzić do 
życia z większym entuzjazmem.

Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu postaraj się myśleć pozy-
tywnie. Pomyśl o sporcie. Doda Ci on sił 
do rozwiązania wielu spraw. Spróbuj „żyć 
chwilą”, a problemy same się rozwiążą.

Panna 24.08-22.09
Na początku tygodnia wykażesz się aktyw-
nością i świeżością intelektualną. Forma ta 
przyda Ci się w podjęciu nowych wyzwań. 
Pamiętaj jednak o swoim zdrowiu: tym 
fizycznym, jak i duchowym.

Waga 23.09-23.10
Uważaj na konflikty w pracy. Unikaj ra-
dykalnych rozwiązań i staraj się łagodzić 
wszelkie spory. Możesz potem nad nimi 
nie zapanować. W życiu rodzinnym – sta-
bilizacja.

Skorpion 24.10-22.11
Ostatnio sprowokowałeś wiele kłótni ze 
swoim partnerem. Postaraj się nie roztrząsać 
przeszłości i spójrz przed siebie. Swój wro-
dzony upór wykorzystaj raczej w dążeniu 
do osiągania celu.

Strzelec 23.11-21.12
Dobry czas na inwestycje. Podejmuj jednak 
decyzje tak, aby nie wpaść w finansowe 
tarapaty. Zatroszcz się bardziej o swój 
związek. Nie pożałujesz.

Koziorożec 22.12-20.01
W tym tygodniu spotka Cię w pracy 
wyróżnienie. Dzięki swoim zdolnościom 
organizatorskim, dostaniesz ważne zadanie 
do wykonania. Uwierz w siebie, a na pewno 
sobie poradzisz!

Wodnik 21.01-19.02
Czekają Cię niewielkie przeciwności losu. 
Możesz poczuć się pominięty i zlekceważo-
ny. Ale nie przejmuj się! Jak tylko wyjaśnisz 
tę sytuację, poradzisz sobie bez problemu.

Ryby 20.02-20.03
Musisz uzbroić się w cierpliwość, 
bo ten tydzień będzie obfito-
wał w trudne sytuacje, zarówno  
w pracy, jak i w domu. Jeśli nie sprowo-
kujesz dodatkowych zgrzytów, unikniesz 
komentarzy.

HOROSKOP

Ścinawa.

Miszcz
parkowania

Lubin.

najciemniej
pod fotoradarem

podpatrzone

rozrywka
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