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Stadion
w Ścinawie
z bajerami str. 4

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

  Od 500 do 6000 zł
  Szybka decyzja kredytowa
  Proste zasady

Od teraz:
  Wakacje kredytowe

  Pakiety ubezpieczeń

Zadzwoń na numer: 

32 630 6000
(koszt wg stawek operatora)

nowości 
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Europejski projekt dający 
dzieciom możliwość 
zabawy, a jednocześnie 
nabycie umiejętność 
posługiwania się językiem 
programowania zawitał 
do Lubina. Kodowanie 
trwało cały tydzień w SP 
9. W programie brali 
udział zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele. 

– Układaliśmy różne wieże 
i konstrukcje. Było bardzo fajnie, 
a szczególnie, że musieliśmy 
się dogadać. Bardzo chciałbym 
uczestniczyć jeszcze w takich zaję-
ciach, bo mieliśmy współpracę i po 
prostu minęła nam cała lekcja na 
kodowaniu. Zamiast mieć zwykłą 
lekcję, mieliśmy super zabawę – 
opowiada o zajęciach Grzegorz 
Górnicki z klasy V b. – Dziś na 
lekcji matematyki tworzyliśmy 

różne konstrukcje z klocków. Na 
początku ułożyliśmy dom, ale 
okazało się, że nie starczyło nam 
klocków i wpadliśmy na pomysł 
z piramidą. Ogólnie zabawa była 
fajna, potem przenieśliśmy nasze 
konstrukcje na korytarz na wysta-
wę, aby pokazać innym uczniom 
z naszej szkoły – dodaje Arek Lasz 
z tej samej klasy. – Uczniowie 

klasy IV b uczyli się myślenia 
logicznego “kodując kubeczki” na 
lekcji matematyki. Chłopcy z tej 
klasy na zajęciach komputerowych 
wzięli udział w konferencji online 
“Zakoduj się na dobrą zabawę” 
przygotowanej przez akademię 
Nask – zdradza szczegóły nie-
codziennych zajęć Lidia Lasz 
nauczycielka matematyki i zajęć 

komputerowych w SP 9 w Lubinie.
Klasa II a jest zakręcona na 
kodowanie. W piątek uczniowie 
zakodowali i zatańczyli taniec do 
piosenki “Smerfny świat” – dodaje 
Anna Koszewska nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej w SP 9 
w Lubinie. – Taniec z kodowaniem 
jest bardzo łatwy i bardzo mi się 
podobał, a kodowanie jest świetne. 
Chciałabym więcej takich zabaw 
z kodowaniem – zapewnia Alicja 
Smyk z klasy II a. – Klasa VI 
a przy pomocy prostych kodów 
ruchowych stworzyła prostą cho-
reografię taneczną – mówi Sylwia 
Śmieszko nauczycielka muzyki. 
– Oczywiście w Tygodniu Kodo-
wania nie zabrakło również zajęć 
w pracowni komputerowej, gdzie 
uczniowie oswajali się z językiem 
programowania tworząc proste 
skrypty w Scratchu. 

 � (red)

Policja szuka śmieciarza, 
który zamiast do 
śmietnika wyrzucił odpady 
do lasu. Niestety, mimo 
tego, że wszyscy płacimy 
za wywóz śmieci, wśród 
nas nadal są tacy, co 
wywożą je do lasu.

Odpady po obróbce kurcząt za-
uważyli czytelnicy LubinExtra! 
Zbulwersowani faktem zaśmie-
cania lasu do redakcji przysłali 
kilka MMS-ów. - Do lasu człowiek 
idzie wypoczywać, teraz w trakcie 

zbierania grzybów, a tu blisko drogi 
takie coś leży. Przecież za kilka dni 
to będzie śmierdziało na kilometr. 
Ten kto to wyrzucił nie ma żadnej 
wyobraźni – komentuje nasza 
czytelniczka. 
O sprawie poinformowaliśmy 
Powiatową Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną. Z krótkiej rozmowy 
telefonicznej z pracownikami stacji 
można było wyciągnąć tylko je-
den wniosek – szkoda było czasu 
na ten telefon. Pani do której nas 
przełączono sugerowała, żeby 
napisać pismo, a oni się tym zajmą. 

Nie dociekaliśmy już, czy pismo 
mamy wysłać listem poleconym za 
pomocą poczty. Skończyło się na 
dobrej radzie, abyśmy zadzwonili do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
Tak też się stało. Powiatowy lekarz 
wysłuchał informacji o odpadach 
po obróbce kurcząt i przekazał 
informację, że ten odpad jest poza 
jego kompetencjami, ale... Lekarz 
wiedział jednak do kogo faktycznie 
trzeba się zwrócić w kwestii odpa-
dów i sam zawiadomił urzędników 
z Gminy Lubin, że na ich terenie 
takie odpady zostały wyrzucone. 

Urzędnicy skontaktowali się z nami 
i w ciągu godziny pojawili się na 
miejscu. Tak samo stało się z leśnika-
mi i patrolującymi teren strażnikami 
leśnymi, gdyż ostatecznie okazało 
się, że choć odpady leżą blisko gmin-
nej drogi to już na terenie lasu, czyli 
Nadleśnictwa Lubin.
W międzyczasie zgodnie z sugestią 
lekarza weterynarii zgłoszenie 
otrzymali również policjanci. Im 
pracownicy nadleśnictwa zgłosili 
fakt nielegalnego wyrzucania 
odpadów po obróbce kurcząt. 
Funkcjonariusze przygotowali 
dokumentację zaczynającego już 
śmierdzieć znaleziska i prowadzą 
poszukiwanie śmieciarza. 
Za usunięcie odpadów na razie za-
płaciło Nadleśnictwo Lubin. Gminy 
i nadleśnictwa w różny sposób ra-
tują się przed śmieciarzami. Często 
w ustaleniu kto wywiózł śmieci 
do lasu, czy pod las na łąkę, albo 
przydrożnego rowu decyduje przy-
padek, uważne oczy przejezdnych, 
czy technologia w postaci małych 
kamer montowanych na drzewach. 
Najczęściej wywożone są odpady 
stałe. Tego typu przypadek z wywie-
zieniem odpadów po obróbce kurcząt 
na terenie gminy odnotowano po raz 
pierwszy. 

 � (pit)

Odpady po obróbce kurczaków wyrzucone w lesie między Golą, a Koźlicami

Odpady z kurczaków w lesie

Kodowanie – zabawa, nauka w całej Europie

Tydzień Kodowania

r e k l a m a
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DAMY CI DOBRY

MASZ DŁUGI?
POMOŻEMY CI Z NICH WYJŚĆ!

BEZ BIK SZYBKA DECYZJA MAŁE RATY

NAWET JEŚLI MASZ KOMORNIKA

 

Lubin: ul. Chrobrego 1B
tel. 76 759 20 88, 76 759 20 83

DAMY CI DOBRY

od 2,9%
KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA
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W 2014 r. doszło do 1 223 
przestępstw związanych 
ze znieważaniem 
lub ograbieniem 
i uszkodzeniem grobów. 
1 listopada Święto 
Wszystkich Świętych 
to czas, w którym 
w Polsce upamiętniamy 
osoby zmarłe, dbając 
o odpowiednią oprawę 
miejsc ich pochówku. To 
niestety również okres 
zwiększonej aktywności 
wandali i złodziei.

Koszt wzniesienia nagrobka, 
w zależności od lokalizacji i ma-
teriału, z którego jest wykonany, 
może wynosić nawet kilkanaście 
tysięcy złotych. Dlatego wydatki 
związane z jego naprawą mogą 
być wyjątkowo dotkliwe dla na-
szego portfela. Aby tego uniknąć 
możemy wykupić ubezpieczenie 

nagrobka. Połączone jest ono 
zazwyczaj z ubezpieczeniem nie-
ruchomości, choć dostępne są one 
już także w formie samodzielnych 
produktów.
Ubezpieczenie chroni budżet 
domowy w przypadku uszko-
dzenia nagrobka w wyniku aktu 
wandalizmu oraz kradzieży. Polisa 
obejmuje także zdarzenia powstałe 
w wyniku huraganu, czy grado-
bicia, jak również uszkodzenia 
przez złamane drzewo. Co ważne, 
umowa obejmuje nie tylko sam 
nagrobek, ale także wazony czy 
rzeźby, o ile są zamontowane na 
stałe. Ubezpieczone mogą być 
również elementy otoczenia takie 
jak klęcznik lub ławka, z których 
korzystamy podczas wizyt na 
cmentarzu.
W przypadku szkody, należy za-
wiadomić zarząd cmentarza lub 
policję, a następnie zgłosić szkodę 
ubezpieczycielowi. Przydatne 

będzie też dołączenie fotografii 
przedstawiających zniszczenia 
nagrobka do zgłoszenia. Jeżeli 
odpowiedzialność za zniszczenia 
ponosi na przykład firma kamie-
niarska albo zakład pogrzebowy, to 
zazwyczaj odszkodowania należy 
żądać bezpośrednio od strony, 
która do powstania szkody się 
przyczyniła.. Pieniądze na naprawę 
otrzymamy  od sprawcy lub z jego 
polisy odpowiedzialności cywilnej.

 �Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Ubezpiecz grób przed wandalami

Przebiegła wiedźma, 
stara Baba Jaga czy może 
piękna czarownica? 
Wszystkie pojawią 
30 października się 
na zlocie czarownic 
w Cuprum Arena, na 
który galeria zaprasza 
wszystkich lubinian.

Z okazji święta duchów 30 paź-
dziernika w godzinach 13:00-19:00 
galerią Cuprum Arena zawładną 
prawdziwe czarownice! Atrakcji 
dla młodszy, jak i starszych na 
pewno nie zabraknie.

W centralnym punkcie galerii 
stanie wielki kocioł, w którym 
czarownice warzyć będą przeróżne 
magiczne mikstury. Nie obawiaj-
cie się kłębów magicznej pary 
i radosnych śmiechów czarownic, 
z miotłami w rękach. W ten dzień 
mają one wyjątkowo przyjazne 
usposobienie i chętnie zapozują 
do zdjęć z odwiedzającymi galerię.
Dla najmłodszych klientów Cu-
prum Arena przygotowała hallo-
weenowe spektakle w wykonaniu 
przerażająco dobrej trupy teatralnej 
oraz warsztaty, na których pod 
okiem animatorów w strojach te-

matycznych będą mogli stworzyć 
własne czapki czarownicy lub 
wyciąć i ozdobić straszne dynie. 
O 16:00 odbędzie się także finał 
konkursu na najbardziej przera-
żające przebranie, podczas którego 
spośród zgłoszonych wcześniej 
uczestników jury wybierze naj-
ciekawszy strój. Autor najlepszej 
stylizacji otrzyma w nagrodę iPad, 
jest więc o co walczyć.
Gości zapraszamy do wspólnego 
zdjęcia z czarownicą i jej wspaniałą 
dyniową karetą, do którego dzieci 
zostaną pomalowane i przebrane 
w wybrany przez siebie strój, a fo-

tografię z bohaterką otrzymają na 
pamiątkę.
Imprezie towarzyszyć będzie 
w dniach 21-30 października 
Jarmark Halloween, podczas 
którego będzie można nabyć 
potworne i tajemnicze gadżety, 
maski halloweenowe czy ozdoby 
tematyczne. Nie zabraknie stoisk 
lokalnych kwiaciarni i firm, które 
w swoim asortymencie posiadają 
świece, kadzidła, lampiony i dynie, 
czyli wszystko, co pozwoli nam 
zbudować odpowiedni nastrój 
także we własnym domu.

 �Mat.prasowe.

Sabat czarownic w Cuprum Arena

Ubezpieczone 
mogą być 

również elementy 
otoczenia takie 
jak klęcznik lub 
ławka, z których 

korzystamy 
podczas wizyt 
na cmentarzu.
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Burmistrz Jawora przed 
wyborami mówił, że 
utworzy teren inwe-

stycyjny i doprowadził do jego 
powstania. Dzisiaj Jawor dzięki 
udanym negocjacjom rządowym 
ma potężnego inwestora, który 
rozgości się na przygotowanym 
w ciągu roku od samorządowych 
wyborów terenie inwestycyjnym.
Kolejny już raz w kwestii stre-
fy prezydent Lubina zwołał 
konferencję prasową, na której 
poinformował o kolejnych krokach 
związanych z uruchomieniem 
lubińskiej strefy gospodarczej, 
której jak podkreśla sam jest po-
mysłodawcą. Inicjatywa włodarza 
Lubina podobno zyskała nowych 
zwolenników wśród posłów. Przy-
pomnijmy, że jeszcze niedawno 
odmówiono odrolnienia terenów, 
którymi zainteresowany jest prezy-
dent Lubina. Strefa Lubin – Polska 
zachodnia ma być nadzieją na nowe 
miejsca pracy. 
Jeszcze w tym miesiącu ma zostać 
uchwalony nowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów, których plany do-
tyczą. – Jako samorząd lubiński 
zaczęliśmy pracę już prawie 2 
lata temu. Dotyczyło to koncepcji 
strefy aktywności gospodarczej. 
Od roku próbujemy ją wdrożyć 
spotkaliśmy się z przychylnością 
i nieprzychylnością i różną re-
akcją. Znaleźliśmy sojuszników, 
ale znaleźliśmy też poważnych 
przeciwników strefy aktywności 
gospodarczej. Mamy przychylność 

rady gminy wiejskiej i miejskiej 
Lubin. Napotkaliśmy tylko opór 
administracji województwa, która 
zbojkotowała naszą inicjatywę. 
Kompletnie nie rozumiemy tej 
postawy. To nie jest własność 
marszałka, a jego decyzja nie jest 
ostateczna. Całe szczęście jet to tyl-
ko jego opinia. Wydając negatywną 
opinię na 80% gruntów, gdyby miał 
siłę władczą, ta strefa nie miałaby 
szans istnienia. Wystąpiliśmy do 
administracji centralnej i poprosili-
śmy o wsparcie parlamentarzystów, 
m.in. Krzysztofa Kubowa. 
W ciągu dwóch tygodni zapadła 
decyzja pozytywna ze strony rzą-
du – informuje Robert Raczyński 
– To olbrzymie przedsięwzięcie 
nazwaliśmy Strefa Lubin – Polska 
Zachodnia. Realizacja zamierzeń 
potrzebuje sił nie tylko lokalnych 
na gruncie gminy czy powiatu, 
ale też ogólnokrajowej i kto wie 
czy nie będzie trzeba sięgnąć 
po środki przekraczające decy-
zje polityczne rządu, czyli do 
unii. Zastrzegam sobie prawo 
wyłączności do pierwszego 
pomysłu, bo to ja wymyśliłem 
lokalizację tej strefy i jej nikomu 
nie oddam. – podkreślał Robert 
Raczyński, prezydent Lubina. 
Mamy podwaliny do budowy 
strefy ekonomicznej. Widać 
efekty. Płaszczyzn współpracy 
będzie jeszcze więcej. 
- Zagłębie Miedziowe jest z tere-
nem w który warto inwestować. 
Chcemy budować Dolny Śląsk na 
płaszczyźnie zrównoważonego roz-

woju. W skali Lubina widać, że to się 
opłaca – mówił podczas konferencji 
Krzysztof Kubów, lubiński poseł PiS.
– To będzie 300- tysięczna 
aglomeracja przemysłowa 
składająca się z miedziowego 
czwórmiasta, którego sercem 
będzie firma KGHM. Ta nowa 
strefa gospodarcza powstanie 
dzięki współdziałaniu pomię-
dzy inwestycjami na potrzeby 
budowy tej aglomeracji oraz na 
potrzeby kombinatu. Sama strefa 
to chyba najlepszy obszar inwe-
stycyjny, albo za chwile najlepszy 
w Polsce, bo to jest 400 hektarów. 
Będą one za chwile przedzielone 
drogą S3 dwa obszary: jeden ma 
140 hektarów, drugi 210. Takich 
obszarów w Polsce bardzo braku-
je. Mają doskonała infrastrukturę 
energetyczną, odległością od 
lotniska 3 km. W przyszłości, 
którą pozytywnie deklaruje rząd 
w aglomeracji będzie również 
port rzeczny. To najtańszy sposób 
transportu. By zintegrować ten 
trzystutysięczny rynek pracy 
trzeba zrobić inwestycje – mówił 
podczas konferencji Patryk Wild, 
współtwórca pomysłu przypomi-
nając o planach modernizacji linii 
kolejowej i czy budowie portu 
rzecznego w Głogowie.
Pomysł został poparty przez 
KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd 
spółki deklaruje – Zamierzamy 
inwestować w strefę przemysłu 
w Polsce. KGHM poprzez swoje 
spółki z grupy kapitałowej jak 
tylko ruszy ta nowa strefa, będzie 
starał się inwestować w nowe 
przedsięwzięcia na tych terenach 
z udziałem nowych inwestorów. 
Wiadomo, że mamy jeszcze 
naszych zasobów na znaczny 
okres, ale w momencie, gdyby się 
zmniejszały lub będą trudniejsze 
uwarunkowania do pozyskania 
rudy z niższych głębokości KGHM 
będzie starał się inwestować 
w przedsięwzięcia, które dadzą 
miejsca pracy w regionie – za-
pewniał Krzysztof Skóra, prezes 
zarządu Polskiej Miedzi.

Strefa Lubin – Polska Zachodnia wygląda optymistycznie, ale...

Czy strefa jednak ruszy?
O nowej dużej strefie ekonomicznej w Lubinie słychać od dwóch lat. No może nawet odrobinę dłużej. Przed 
wyborami w 2014 roku prezydent obiecał, że utworzy duży 400-hektarowy teren inwestycyjny. Jak na razie 
ten teren to wielka fikcja, choć jak widać na przykładzie nieodległego od Lubina Jawora hasła wyborcze 
można skutecznie realizować. 
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ceny już od:
do 900 cm3 – 299 zł
901 cm3  – 1100 cm3 – 350 zł
1101 cm3 – 1250 cm3 – 399 zł
1251 cm3 – 1400 cm3 – 459 zł
1401cm3 – 1600 cm3 – 499 zł
1601 cm3 – 1800 cm3 – 527 zł
1801 cm3 – 2000 cm3 – 560 zł
2011 cm3 – 2200 cm3 – 590 zł
2201 cm3 – 2400 cm3 – 620 zł
2401 cm3 – 2600 cm3 – 660 zł
2601 cm3 – 3000 cm3 – 699 zł
pow. 3000 – 759 zł
dostawcze do 3,5 T – 640 zł
ciężarowe pow. 3,5 T – 1690 zł
Składki obliczone przy 60% zniżek (ostatnie 6 lat bezszkodowej jazdy), 
wiek powyżej 26 la, prawo jazdy minimum 6 lat

r e k l a m a

Po zmianie właściciela szpi-
tala przy ul. Bema w Lubinie, 
placówka ma kolejną zmianę 
osoby zarządzającej. Nowym 
menadżerem został Jarosław 
Sołowiej.
Przed dołączeniem do Grupy 
EMC Szpitale Jarosław Sołowiej 
zarządzał m.in. Strzelińskim 
Centrum Medycznym i Po-
wiatowym Centrum Medycz-
nym w Wołowie. Ukończył 
Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu na kierunku finanse 
i bankowość oraz podyplomowe 
studia z zakresu zarządzania 
i finansów w ochronie zdrowia.

- Jarosław Sołowiej w optymalny 
sposób łączy w sobie doświad-
czenie i wiedzę z zakresu zarzą-
dzania jednostkami medycznymi 
z energią i entuzjazmem nie-
zbędnymi do prowadzenia tak 
dużego i ważnego szpitala jak 
RCZ – powiedział Maciej Pio-
runek, członek Rady Nadzorczej 
RCZ oraz  członek zarządu EMC 
Instytutu Medycznego SA. 
Jarosław Sołowiej zastąpi 
Janusza Atłachowicza, który 
z powodów osobistych zakoń-
czył współpracę z Grupą EMC 
Szpitale. 

 � (inf)

Nikt nie odniósł poważniejszych 
obrażeń, droga była jednak 
zablokowana przez dwie godziny.

Do wypadku doszło w sobotę na ul. Wo-
łowskiej w Ścinawie. 
W kierunku swojej posesji oplem corsa 
skręcała mieszkanka ul. Wołowskiej. Za-

sygnalizowała manewr i zatrzymała się 
chcąc skręcić w lewo. Za nią prawidłowo 
zatrzymał się volkswagen jetta. Jednak kie-
rujący seatem altea nie zachował ostrożności 
i najechał na tył volkswagena. W rezultacie 
doszło do zderzenia trzech pojazdów. 
Najbardziej uszkodzony został seat. Do 
szpitala trafiło w sumie sześć osób. Byli 

to kierująca corsą, kierowca jetty, a także 
cała czteroosobowa rodzina z seata, z tym, 
że ojciec dzieci pojechał z nimi do szpi-
tala w Legnicy jako opiekun, a nie osoba 
poszkodowana. Do lubińskiej placówki 
trafiły natomiast pozostałe osoby. Wszystkie 
uskarżały się na bóle kręgosłupa. 

 � (pit)

aktualności

Zderzenie na Wołowskiej

Nowy prezes w szpitalu
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XXXI Bieg Barbórkowy
Jedni treningowo, inni by pokonać własne słabości, 

jeszcze inni dla podium – około 1800 osób stanęło 

na starcie 10 – kilometrowego biegu. 
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XXXI Bieg Barbórkowy ściągnął 
do Lubina nie tylko pracowników 
całego KGHM Polska Miedź i grupy 
kapitałowej, mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego czy Polski, ale Europy 
i świata. Podium zdominowali 
Kenijczycy. Wielonarodowość 
zawodników od wielu lat 
wskazuje, że Bieg Barbórkowy 
jest bardzo cenioną i coraz 
popularniejsza imprezą biegową. 

Mimo dżdżystej aury do Lubina przyjechały 
setki biegaczy i kibiców. Na starcie XXXI 
Biegu Barbórkowego o Lampkę Górnicza 
w głównych zmaganiach stanęło około 1800 
osób. Zwycięzcami w kategorii mężczyzn 
i kobiet byli Kenijczycy. Jako pierwszy wśród 
Polaków na metę wbiegł Mateusz Demczyszak 
z Sobótki, który jest lekkoatletą biegającym na 
bieżni. Reprezentował Polskę już kilkanaście 
lat na arenie międzynarodowej. Ma już 28 
medali. – Trasa bardzo dobra, bo szybka. Były 
podbiegi, dużo zbiegów, dużo prostej. Chyba 
dziś nabiegałem życiówkę. Bieg jest super. 
Będę tu chyba przyjeżdżał co roku. Bębenki 
na trasie a ja uwielbiam reggae tylko nie 
dogoniłem czarnoskórych – mówił ze śmiechem 
zwycięzca, który w Biegu Barbórkowym brał 
udział po raz pierwszy. Pierwszą Polką na 
mecie była Anna Ficner ze Złotoryi. – Miło mi, 
że jestem pierwszą Polką. Konkurencja była 
bardzo duża. Trasa bardzo dobra i pogoda 
super, biegło się dobrze. Mam dziś trochę 
gorszy czas niż rok temu, ale to dlatego, że 
jestem trochę przeziębiona. W sumie biegam 
od 16 lat, tu jestem chyba piąty raz. U mnie 
cykl przygotowań trwa cały rok, bo biegam  
w biegach ulicznych, górskich i po schodach 
– mówiła Anna Ficner.
Wśród setek biegaczy w biegu głównym obecni 
byli sportowcy Drużyny Szpiku KGHM. – Star-
tuję od początku tym bardziej, że jest to 
tradycja górnicza, a ja jestem pracownikiem 
kopalni. Promuję też szczytną ideę oddawania 
szpiku. Z Drużyny Szpiku KGHM czynny udział 
wzięło 40 zawodników zarówno biegaczy, 

jak i kolarzy. Trasa uległa małej modyfikacji, 
a jednak ostatni podbieg, którego się w ogóle 
nie spodziewałem w koło hali RCS dał odczuć 
się w nogach. Czas się nieco wydłużył, ale 
i tak jestem zadowolony. Każdy z nas ten 
bieg traktuje indywidualnie. Jedni biegną 
treningowo, inni walczą z czasem. Osobiście 
ten bieg zamyka mój sezon. Odwieszam buty 
do garażu i robię sobie miesiąc odpoczynku – 
mówił Tomasz Chmielowiec, biegacz z Drużyny 
Szpiku KGHM, pracownik ZG Lubin.
Przed biegiem głównym odbył się szereg 
biegów dodatkowych. Wśród nich była sztafeta 
międzyzakładowa, którą w kategorii mężczyzn 
wygrał zespół PeBeKa. – Recepta na zwycię-
stwo to ciężki trening. Trenowaliśmy zespo-
łowo cały rok. Trasa trudna, ale temperatura 
nam sprzyjała – mówili Jarosław Danielkiewicz, 
Henryk Blicharski, Michał Balcerzak, Wojciech 
Chojnacki i Ryszard Lindmajer z PeBeKa.

Brano udział również w biegu na 1 milę, szta-
fecie dyrektorskiej 4×100 metrów i biegach 
młodzieżowych.
Impreza poza sportowymi zmaganiami 
jest co roku okazją dla najmłod-
szych  na zorganizowanie grup 
dopingującym sportowcom 
na trasie. Zwycięzcy otrzy-
mują w nagrode wycieczkę 
jednodniową dla całej 
grupy. Poza tym w trak-
cie wydarzenia odbywają 
się liczne loterie i kon-
kursy, w których można 
wygrać cenne nagrody 
rzeczowe.
– To bardzo duże przedsię-
wzięcie, ale organizujemy ten 
bieg od 31 lat. To zasługa wszystkich 
ludzi z ZG Lubin. Wspólnie z RCS organi-
zujemy coś, co jak widać wychodzi świetnie. 
ZG Lubin będą funkcjonowały co najmniej 
do 2045 roku pod kątem wydobycia, ale Bieg 
Barbórkowy będziemy organizować dwa lata 
dłużej. To jest potrzebne  nie tylko dla regiony, 
KGHM, ale dla wszystkich ludzi. To rekordowy 
bieg, bo w biegu głównym jest około 1800 
osób, ale są też sztafety, biegi młodzieży. 
Jest to coś rewelacyjnego. Mamy w rejonie 
trzy kopalnie, trzy huty, ZWR, jednostkę 
i COPI. Mamy spółki – córki z grupy kapitałowej 
i wszyscy się tu dziś spotykamy. To okazja do 
integracji –  mówił dyrektor naczelny ZG Lubin, 
Marek Marzec.

 � (MM)

XXXI Bieg Barbórkowy
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Od września tego roku w MCZ S.A. 
prowadzone są badania z zakresu 
profilaktyki raka jelita grubego. 
Z dotacji pozyskanych ze środków 
unijnych i z Ministerstwa Zdrowia 
bezpłatnej kontroli będzie można 
przebadać około 5500 osób.

Darmowej kolonoskopii w ramach 
projektu unijnego mogą poddać się 
mieszkańcy byłego subregionu 
legnicko–głogowskiego w wieku 
od 55 lat do 64 roku życia czynni 
zawodowo. W ramach badania 
pacjent ma zagwarantowane znie-
czulenie oraz bezpłatne środki do 
oczyszczenia jelita .
Drugi program bezpłatnych badań 
finansowany przez Ministerstwo 
Zdrowia dotyczy osób między 50 
a 65 rokiem życia oraz tych, które 
są w wieku minimum 40 lat, a w ich 
najbliższej rodzinie chorowano na 
raka jelita grubego.
Badanie kolonoskopowe jest 
najskuteczniejszym sposobem na 
rozpoznanie raka jelita grubego. 

- Ponad 25% osób w wieku 55-64 
lata ma polipy, które są stanem przed-
nowotworowym. Profilaktyczne 
wykonanie kolonoskopii między 
55 a 64 rokiem życia zmniejsza 
ryzyko zachorowania na raka jelita 
grubego o 85 %. Rak jelita grubego 

jest trzecim najczęściej występują-
cym na świecie nowotworem wśród 
populacji męskiej i drugim wśród 
populacji kobiet. Większość zachoro-
wań obserwuje się po 50 roku życia, 
a ryzyko rozwoju choroby wzrasta 
wraz z wiekiem – mówi dr n. med. 
Marek Ścieszka, specjalista chorób 
wewnętrznych, a zarazem ordynator 
oddziału gastroenterologii w MCZ 
S.A. - Najczęstsze objawy raka jelita 
grubego to bóle brzucha, zmiana 
rytmu wypróżnień, krew w stolcu, 
osłabienie ogólne, niedokrwistość 
oraz utrata masy ciała i osłabienie  
– informuje dr Marek Ścieszka. 
- Kolonoskopia to badanie, które 
umożliwia obejrzenie całego jelita 
grubego giętkim instrumentem, 

czyli kolonoskopem, który ma o dłu-
gość od 130 do 160 cm i grubość 11 
mm. Lekarz pod kontrolą wzroku 
przesuwa kolonoskop w kierunku 
jelita cienkiego. Przy użyciu do-
datkowych instrumentów, podczas 
kolonoskopii istnieje możliwość m. 
in. pobrania wycinków, usuwanie 
polipów, tamowania krwawień – 
wyjaśnia tajniki badania Marek 
Ścieszka.

Osoby, które spełniają kryteria 
kwalifikujące je do przystąpienia 
do programu i skorzystania bez-
płatnych badań mogą zarejestro-
wać się albo osobiście w Pracowni 
Endoskopowej MCZ w Lubinie 
przy ulicy M.C. Skłodowskiej 54, 
budynek D – 40, czyli szpital, albo 
zadzwonić pod numer
76 8460321 i tam zgłosić chęć 
poddania się badaniom.

Warto wiedzieć, że pacjent, który 
poddaje się kolonoskopii w MCZ 
ma zapewnione intymne warunki 
badania, a w razie potrzeby jest 
otoczony dalszym nadzorem w ra-
mach oddziałów szpitalnych oraz 
poradni przyszpitalnych. 
Choć kolonoskopia nie należy do 

przyjemnych badań, to warunki, 
w jakich jest przeprowadzana mi-
nimalizują dyskomfort  pacjenta. 
Zachęcamy do  bezpłatnych badań 
kolonoskopowych, bo jak uczy 
doświadczenie tylko rak wcześnie 
wykryty rokuje powrót do pełni 
zdrowia. 

Kolonoskopia - 85% szans na niezachorowanie na raka

Profilaktyka raka jelita 
– MCZ przebada 5,5 tys. pacjentów

Dwa programy bezpłatnych badań kolonoskopowych już trwają
W Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. prowadzone są darmowe badania pod kątem 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego. MCZ zdobył na to pieniądze z dwóch źródeł: 
unijnego i z Ministerstwa Zdrowia. Projekty potrwają przez około 2 lata i obejmą blisko  5,5 
tys. pacjentów z okręgu legnicko–głogowskiego, którzy spełnią m. in. kryteria wiekowe.

r e k l a m a

Ponad 25% osób w wieku 55-64 

lata ma polipy, które są stanem 

przednowotworowym. Profilaktyczne 

wykonanie kolonoskopii między 55 

a 64 rokiem życia zmniejsza ryzyko 

zachorowania na raka jelita grubego o 85 %. 

Najczęstsze objawy raka jelita 

grubego to bóle brzucha, zmiana 

rytmu wypróżnień, krew w stolcu, 

osłabienie ogólne, niedokrwistość 

oraz utrata masy ciała i osłabienie.

Badanie kolonoskopowe jest 

najskuteczniejszym sposobem 

na rozpoznanie raka jelita 

grubego. MCZ pozyskał dotacje na 

wykonanie bezpłatnych badań.
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Z początkiem października zostały uruchomione  palniki gazowe pieca zawiesinowego, tym samym  rozpoczął się 
proces jego wygrzewania. Proces wygrzewania wymurowania pieca trwał ok. 10 dni. 

 �Fot. KGHM

Rozruch HMG I na ostat-
niej prostej

Zakłady Górnicze 
Polkowice-Sieroszowice 
świętują jubileusz 
20-lecia połączenia 
kopalni Polkowice 
z kopalnią Sieroszowice. 
Dzisiaj Sierpol, 
bo taką nazwą 
potocznie posługują 
się pracownicy, to 
największy Oddział 
KGHM zatrudniający 
około 4700 pracowników 
z ogromnymi 
perspektywami 
wydobywczymi na 
przyszłość. Okazją do 
wspomnień górniczej 
historii zakładu był 
uroczysty benefis 
z udziałem obecnych 
i byłych pracowników.

Uroczystość odbyła się w Le-
gnicy, gdzie w atmosferze 
wspomnień spotkało się ponad 
200 pracowników. Również eme-
rytowanych dyrektorów kopalni 
Polkowice i młodszej – Sieroszo-
wice. Pierwsza z nich rozpoczęła 
wydobycie już w 1968 roku, 
Sieroszowice – 12 lat później. 
W połowie lat 90-tych zarząd 
KGHM zdecydował o połączeniu 

obu zakładów. Powodem były 
między innymi zmniejszające 
się zasoby Polkowic oraz nie-
rozwinięta infrastruktura tech-
niczna Sieroszowic. Połączenie 
miało rozwiązać te problemy 
i dawało perspektywę rozwoju 
w obszarze wydobywczym dla 
całego KGHM. Jak wspomina-
ją uczestnicy jubileuszowego 
benefisu, połączenie dwóch 
kopalń było przedsięwzięciem 
o niespotykanym zakresie 
i rozmachu. Integracji wyma-
gały dwa organizmy o własnej 
infrastrukturze, kulturze, parku 
maszynowym i wielotysięcznej 
załodze. 1 stycznia 1996 roku 
obie kopalnie działały już jako 
jeden twór: Zakłady Górnicze 
Polkowice-Sieroszowie.
– Ten Jubileusz szczególnie cie-
szy – mówił Krzysztof Skóra, 
Prezes KGHM Polska Miedź 
– Mimo trudnych warunków 
wydobycia, kopalnia Polkowice-
-Sieroszowice to nowoczesny 
i bardzo dobrze zorganizowany 
zakład osiągający wysokie 
wartości produkcyjne. Znako-
mite wyniki nie byłyby możliwe 
gdyby nie wiedza i kompetencje 
ludzi, którzy codziennie sta-
wiają czoła wielu trudnościom 

i wyzwaniom. Rozwój projektu 
Głogów Głęboki – Przemysłowy, 
największego pod względem 
zasobów głębinowego projektu 
górnictwa miedziowego w Eu-
ropie, pozwala z optymizmem 
patrzeć na potencjał Zakładów 
Górniczych Polkowice-Siero-
szowice – dodał Prezes.
Dzisiaj Polkowice-Sieroszowice 
to najnowocześniejsza kopal-
nia KGHM, prowadząca prace 
w obrębie czterech złóż: „Polko-
wice”, „Radwanice Wschodnie”, 
„Sieroszowice” i części złoża 
„Głogów Głęboki – Przemy-
słowy” o łącznej powierzchni 
175 kilometrów kwadratowych. 
Eksploatacja odbywa się dzięki 
9 szybom. Najmłodszy z nich, 
SW-4, któremu nadano imię Ta-
deusza Zastawnika jest obecnie 
w trakcie zbrojenia. Budowany 
jest jednocześnie szyb GG-1. Oba 
szyby otwierają przed kopalnią 
przyszłość jaką jest wydobycie 
poniżej poziomu 1200 m. Zasoby 
przemysłowe wykorzystywane 
przez tę kopalnię (wg stanu na 
31.12.2015) wynoszą 409 mi-
lionów ton rudy miedzi. W złożu 
“Sieroszowice” występują też 
bogate pokłady soli kamiennej.

 � (KGHM)

Oddział z olbrzymimi perspektywami i doświadczeniem

Sierpol ma już 20 lat
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Polowanie na bobra

rozmaitości

Na terenie miasta policjanci łapali już w tym 
roku konia, teraz przyszła kolej na bobra. 
Zwierzę przywędrowało nie wiadomo 
skąd, ale wzbudziło zainteresowanie 
mieszkańców ul. Mickiewicza w Lubinie. 
Akcja trwała kilkadziesiąt minut i rozegrała 
się w piątek. Bobra udało się złapać 
między ul. Mickiewicza, a Cedyńską. Aby 
go przyblokować używano drewnianych 
płyt. Ostatecznie trafił do transportera dla 
zwierząt. Z dostępnych informacji wynikało, 
że po przebadaniu trafi w naturalne 
siedlisko. W powiecie lubińskim jest sporo 
miejsc, gdzie bobry mają swoje żeremia. 
Zdjęcia otrzymaliśmy od czytelnika 
LubinExtra!

r e k l a m a
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Stowarzyszenie Civis 
Europae w Lubinie 
realizuje projekt „Ile 
kosztuje jedna ławka” 
w okresie od lipca 
do listopada 2016 r. 
Projekt dofinansowany 
jest ze środków 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego 
i  skierowany jest 
do młodzieży szkół 
gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
z powiatu Lubin, 
Polkowice, Legnica. 

W ramach w/w projektu 
organizujemy LEKCJE 
OBYWATELSKIE, tj. warsz-
taty z młodzieżą połączone 
z prezentacją audiowizualną 
przykładowego budżetu sa-
morządowego. W warsztatach 
uczestniczyć będą przedsta-
wiciele Rad Gminy, Miasta, 
Powiatu, jak również urzędnicy 
w/w  jednostek, czyli bezpo-
średnio będziemy dyskutować 
z  osobami, które na co dzień 
zajmują się obsługą i realizacją 
zadań gminy/miasta/powiatu 
i znają ich koszty. 
Warsztaty prowadzone bę-
dą metodami aktywnymi, 

a w trakcie spotkania prócz 
prezentacji będziemy dyskuto-
wać i słuchać opinii młodzieży 
na tematy wyżej wspomniane.
Wszystkie materiały z warszta-
tów pozostawiamy w szkołach 
nieodpłatnie, do wykorzy-
stania również przez innych 
nauczycieli i z innymi klasami 
uczniów.
„Pomysł naszego projektu 
zrodził się w czasie rozmów 
i spotkań z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, 
nauczycielami i z  dorosłymi, 
którzy narzekają na pasywność 
młodzieży, brak zainteresowa-

nia najbliższym otoczeniem, 
a szczególnie: brakiem dbałości 
i poszanowania tego, co sa-
morządy sukcesywnie budują 
w regionie. Notorycznie dewa-
stowane urządzenia w parkach, 
na skwerach, placach zabaw, 
przystankach, denerwują 
nas wszystkich dorosłych, 
często wywołując zgorszenie 
i szok. Oczywiście „ławki” 
w tytule projektu mają zna-
czenie czysto symboliczny, 
a tak naprawdę odnoszą się 
do wielu naszych wspól-

nych lokalnych inwestycji. 
Uważamy, że ciągłe karanie 
i straszenie konsekwencjami 
na dłuższą metę nie przynosi 
pozytywnych efektów, więc 
postanowiliśmy postawić na 
edukacje i zrozumienie zasad 
działania naszego wspólne-
go budżetu, czyli naszych 
wspólnych pieniędzy – mówi 
Agnieszka Borys , koordynator 
projektu „Ile kosztuje jedna 
ławka”.

Ile kosztuje
jedna
ławka

Z kompletem zwycięstw 
wróciły z Warszawy 
lubińskie rugbystki. 
Zawodniczki Miedziowych 
Rugby Lubin w III Turnieju 
Mistrzostw Polski 
dwukrotnie pokonały KS 
Gietrzwałd, a następnie 
Juvenię Kraków 
i Diablice Ruda Śląska.

– Ten turniej pomógł nam 
uwierzyć w siebie – ocenia filar 
Miedziowych, Anna Niemczyk.
Ale od początku. W eliminacjach 
Miedziowe aż dwa razy stanęły 
naprzeciw drużynie z Gietrzwał-
du. Pierwszy mecz zakończył 
się wynikiem 19:0 dla Lubina, 
w kolejnym Miedziowe pojawiły 
się na polu przyłożeń rywalek 
aż 5 razy, zdobywając jedno 
podwyższenie, dzięki czemu 
mecz zakończył się wynikiem 
27:0 dla Miedziowych. 
W meczu o możliwość walki 
o V. miejsce lubinianki walczyły 
z Juvenią Kraków. Po zaciętym 
pojedynku z drużyną z małopol-
ski, mecz ostatecznie zakończył 
się wynikiem 12:5 dla Lubina. 
III Turniej Mistrzostw Polski 
Kobiet w Rugby Miedziowe 
zwieńczyły sensacyjnym zwy-
cięstwem z rudzkimi Diablicami, 

które – dzięki mocnej obronie 
i skutecznemu atakowi – lubi-
nianki rozbiły aż 22:0. 
– To był dla nas bardzo dobry tur-
niej! Każda była dobrze przygo-
towana i zagrała naprawdę ładne 
rugby – zapewnia zawodniczka 
Miedziowych Rugby Lubin, Anna 
Niemczyk. – Bardzo stresowałam 
się przed wyjazdem, bo po raz 
pierwszy miałam zagrać sama 
cały turniej na swojej pozycji. 
Wszystkie mecze, od początku 
do końca. Jednak dzięki wspar-
ciu koleżanek z każdą kolejną 
minutą czułam się coraz pewniej 
i starałam się zagrać jak najlepiej, 
by nie zawieść drużyny. Turniej 
w Warszawie pozwolił mi zdobyć 
cenne doświadczenie i uwierzyć 
w siebie, co mam nadzieję zapro-
centuje w Rudzie Śląskiej – dodaje 
filar Miedziowych.
Tym samym beniaminek ligi 
wraca do Lubina z kompletem 
zwycięstw i dopisuje aż 7 punk-
tów w klasyfikacji generalnej, 
dzięki czemu awansuje na V. 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
Kobiet w Rugby. Do końca rundy 
jesiennej został Miedziowym 
jeszcze jeden turniej, który 
odbędzie 5 listopada w Rudzie 
Śląskiej.

 � Informacja prasowa/Fot.

Cztery mecze
dla Miedziowych
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Oficjalnego otwarcia 
stadionu dokonano 12 
października. W tym 
dniu dla podkreślenia 
rangi wydarzenia 
odbyły się Powiatowe 
Integracyjne Biegi im. 
Św. Jana Pawła II, które 
w 2005 roku zainicjował 
Jan Sidorowicz, 
członek Stowarzyszenia 
„Równe Szanse”. 

Tradycyjnie, jak co roku przed 
rozpoczęciem zawodów uczestnicy 
imprezy odśpiewali z pomocą gim-
nazjalnego zespołu „Bez Nazwy”, 
ulubioną pieśń papieża „Barka”. 
Do Ścinawy przejechało wielu 
gości, m.in.: radny sejmiku 
województwa dolnośląskiego 
Tymoteusz Myrda, wicestarosta 
powiatu lubińskiego Damian Sta-
wikowski, wiceprzewodniczący 
rady miejskiej w Lubinie Marian 
Węgrzynowski oraz lubińscy radni, 

byli sportowcy: Romuald Kujawa 
i Roman Zaprutko. 
Ścinawski samorząd reprezento-
wali: burmistrz Krystian Kosztyła, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Szopa, dyrektor Departa-
mentu Rozwoju Dariusz Stasiak, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Przemysław Linda, 
kierownik Referatu Funduszy 
Pozabudżetowych i Inicjatyw 
Obywatelskich Renata Jakubow-
ska-Pawlak.
Na otwarciu kompleksu sporto-
wego nie mogło zabraknąć du-
chownych z naszej parafii: księdza 
proboszcza Andrzeja Pławiaka 
oraz wikarego Wojciecha Myślic-
kiego. Specjalnie na tę okazję do 
Ścinawy przyjechał ksiądz prałat 
Bogdan Kaczorowski, wieloletni 

duszpasterz ścinawskiego kościoła, 
który pobłogosławił i poświęcił 
obiekt.
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: gospodarz gminy Kry-
stian Kosztyła, przewodniczący 
ścinawskiej rady Marek Szopa, 
radny sejmiku województwa dol-
nośląskiego Tymoteusz Myrda 
oraz prezes firmy wykonującej 
przebudowę stadionu Jacek Woj-
ciechowski.
Remont stadionu prowadzony był 
przez miniony rok. Zakres prac był 
bardzo duży. Płyta stadionu została 
powiększona, aby można było 

bezproblemowo wykonać wokół 
niej tor biegowy. Wyremontowano 
skarpę z siedziskami. Dotychcza-
sowe wysłużone zastąpiono nowy-
mi. Na stadionie jest nowa murawa, 
a obok wyremontowanego stadionu 
do dyspozycji mieszkańców wy-
konano dwa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. 
Wszystkie obiekty są oświetlo-
ne, a co ważne stadion spełniają 
wymogi rozgrywkowe PZPN. Do 
wykonania została jeszcze mo-
dernizacja budynku klubowego, 
w którym mieści się zaplecze 
sportowe dla piłkarzy i organizacji 

różnego rodzaju imprez. 
Otwarcie stadionu po remoncie 
połączono z Biegiem Papieskim. 
Zawodników dopingowała 
i wspierała Paulina Wityk-Szumna, 
instruktorka Ścinawskiej Grupy 
Nordic Walking oraz specjalist-
ka ds. promocji zdrowia grupy 
Shadu, która poprowadziła całą 
imprezę. W biegach wzięły udział 
przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjum 
oraz osoby niepełnosprawne 
z warsztatów terapii zajęciowej, 
ośrodków i szkół specjalnych 
z terenu powiatu lubińskiego. 

Jednym z punktów zawodów był 
również integracyjny marszobieg. 
Wszystkich zawodników do walki 
o wysokie lokaty motywowały 
wartościowe nagrody, puchary 
i medale.
Nagrodą specjalną, ufundowaną 
przez burmistrza był rower, który 
w wyniku losowania przypadł 
uczniowi ścinawskiego gimnazjum 
Bartoszowi Niedzielskiemu.
Wszyscy uczestnicy zawodów 
mogli liczyć na ciepły posiłek 
i napoje, które przy takiej aurze 
oraz tak zaciętej rywalizacji na 
pewno się przydały.

Stadion w Ścinawie z bajerami
Stadion już jest oddany do użytku. W remoncie jest jeszcze budynek klubowy. Trzeba było kilkudziesięciu lat, aby poniemiecki 
obiekt ponownie był w doskonałym stanie technicznym
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prze-
stanko-

wy

boks
przycze-

pa

forpocz-
ta,

nowator-
skość
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dzie

rzeźbia-
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HOROSKOP EXTRA krzyżówka

r e k l a m a

Baran 21.03-20.04
Życie zmusi cię, byś aktywnie 
działał i szybciej podejmował 
decyzje. Ożywi się twoje życie 
towarzyskie i coś nastawi cię 
bardziej romantycznie do 
świata. To dobry tydzień na 
podróżowanie, edukację, pod-
pisanie ważnych dokumentów. 

Byk 21.04-21.05
To dobry czas na konkretne 
rozmowy, które mogą coś 
zmienić, na podróże, na edu-
kację. Staraj się patrzeć na 
świat mądrzej i dostrzegać 
więcej. Zdaj się na intuicję, 
której zwykle nie doceniasz. 
W sprawach sercowych więcej 
wzlotów niż upadków. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Będziesz pełen pozytywnej 
energii, łatwo dogadasz się 
z ludźmi, co poprawi ci nastrój 
i zainspiruje do działania. 
Obowiązki będziesz wyko-
nywać z większym zaanga-
żowaniem, a to przełoży się 
na...sukces! 

Rak 21.06-22.07
Nie porywaj się na ekstra 
zryw. Teraz ryzykować nie 
warto. W ważnych sprawach 
nie kieruj się przeczuciami, 
a raczej rachunkiem ekono-
micznym. Zadbaj o zdrowie, 
daj odpocząć sercu i głowie. 
Będziesz pełen energii.

Lew 23.07-22.08
Szykują się podróże, nowe 
i ważne kontakty, okazje do 
spotkań. Trzymanie się na 
uboczu sprawi, że szansa cię 
ominie, więc wychodź im na-
przeciw. W twoich sprawach 
wiele się będzie teraz działo. 

 Panna 23.08-22.09
Intuicja podpowiada ci trafne 
rozwiązania, ale może się 
okazać, że okoliczności same 
zaczną się układać zgodnie 
z twoimi życzeniami. Zabierz 
się za długo odkładane spra-
wy. Relacje z najbliższymi 
będą udane. 

Waga 23.09-23.10
 Nie zabraknie Ci dobrego na-
stroju i szczęścia. Bez wysiłku 
rozprawisz się z problemami, 
podejmiesz dobrą decyzję. Nie 
obawiaj się zmian. W miło-
ści bardzo obiecujący czas. 
Pamiętaj jednak, tego, co jest 
teraz najważniejsze i najcen-
niejsze, nie da się kupić za 
pieniądze!

Skorpion 24.10-21.11
To ważny i korzystny czas. 
Coś istotnego ma szansę się 
spełnić! Planując karierę 
poszukuj niebanalnych roz-
wiązań, nie uciekaj przed 
tym, czego nie znasz. To czas 
korzystny także dla spraw 
sercowych. 

Strzelec 22.11-21.12
To czas sprzyjający sprawom 
sercowym i finansowym. 
Wygląda jednak na to, że ci 
to nie wystarczy i odczujesz 
emocjonalne rozdarcie. Nie 
poddawaj się melancholii. Za 
część zarobionych pieniędzy 
kup odrobinę radości. 

 Koziorożec 22.12-19.01
Działając bez przesadnych 
emocji, będzie to tydzień 
sukcesów i zrealizowanych 
planów! Kontroluj więc pęd do 
ryzykownego działania i zbyt 
radykalnych działań. Bądź 
również ostrożnym kierow-
cą, sprawdź stan techniczny 
samochodu.

Wodnik 20.01-18.02
To tydzień pełen pilnych 
spraw. Jeśli szukasz pracy, 
liczysz na awans lub rozkrę-
casz coś własnego, warto się 
zmobilizować. To dobry czas 
na kupno nieruchomości. Szy-
kuje się również obiecujący 
czas dla związków.

Ryby 19.02- 20.03
Masz duże szanse na realiza-
cje planów. Wiele spraw ułoży 
się zgodnie z oczekiwaniami. 
Masz świetny czas na edu-
kację, zdawanie egzaminów 
i wspinanie się po drabinie 
sukcesu. W miłości także 
zdarzyć się może coś miłego.


