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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 

Biegali wokół
stadionu
Należące do KGHM Zagłębie 
Lubin świętuje 70 lat. str. 6
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Chwila nieuwagi i dwa poważnie uszkodzone 
samochody. Konieczne były lawety. 

Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Przyjaciół 
Żołnierza z Polną. Z ul Polnej wyjeżdżał seat, a od strony 
stacji benzynowej w kierunku ul. Lipowej jechał opel 
zafira. Pojazd został uderzony centralnie w środkowy słupek 
oraz drzwi kierowcy i pasażera. Nikomu nic się nie stało. 
Samochody zjechały ze skrzyżowania, ale do dalszej jazdy 
nie nadała się żadne z nich. Seat miał całkowicie rozbity 
przód pojazdu – zabrała go laweta. Tak samo stało się 
w przypadku auta (opla zafiry) poszkodowanego kierowcy. 
Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 13.

 � (DLU24.pl)

Zderzenie
w Ścinawie

Z urazem głowy 
trafiła do szpitala 
rowerzystka. Została 
potrącona na wysokości 
ogródków działkowych 
w kierunku Osieka.

Kobieta wyjechała niespodzie-
wanie ze ścieżki rowerowej na 
ulicę. – Obejrzała się tylko w lewo 
w kierunku Osieka i wyjechała na 

drogę – relacjonuje kierowca vw 
golfa, który jechał za vw tiguanem, 
który potrącił rowerzystkę. Kobieta 
na rowerze miała dużo szczęścia. 
Gdyby nie manewr wykonany 
przez kierującą tiguanem, mogło 
się to skończyć bardzo drama-
tycznie.
Kiedy rowerzystka jadąc ścieżką 
rowerową z lewej strony drogi 
w kierunku Osieka, niespodzie-

wanie postanowiła przejechać 
na drugą stronę jezdni, kierująca 
tiguanem również jadąca w stronę 
Osieka aby uniknąć zderzenia, 
odbiła w prawo kończąc jazdę 
na chodniku. Dzięki temu ro-
werzystka nie wpadła na maskę 
samochodu. Niestety, zabrakło 
kilkunastu centymetrów. Ko-
bieta jadąca na rowerze została 
uderzona lusterkiem po stronie 

kierowcy, a na boku samochodu 
została rysa po kontakcie z ro-
werem. Rowerzystka upadła 
na betonowy chodnik i solidnie 
rozbiła sobie głowę. Po uderzeniu 
źle się czuła. Zespół pogotowia 
ratunkowego, 76 letnią kobietę, 
zabrał do szpitala na wnikliwe 
badania. 
Do zdarzenia doszło przed godziną 
11 w czwartek 15 grudnia. 

Potrącenie rowerzystki

Kierowca autobusu zmieniał pas ruchu i nie 
zauważył osobówki. Zderzenie było bardzo 
niebezpieczne, ale nikomu nic się nie stało.
– Jechaliśmy w stronę Lubina prawym 
pasem, a tu nagle autobus z lewego pasa 
zaczął zjeżdżać na nasz pas. Uderzył nas 
w bok, autem obróciło znaleźliśmy się przed 
autobusem, a ostatecznie tu na bandzie 
– relacjonował kierowca renault laguna.
Choć całe zdarzenie wyglądało bardzo 
groźnie, a dociśnięta, do barier energo-
chłonnych laguna, jest poobijana z każdej 
strony – nikomu nic się nie stało.
Na drodze panował duży ruch, przybyli na 
miejsce policjanci szybko uwinęli się z do-
kumentacją z kolizji. Po uprzątnięciu drogi 
z ziemi, zwężka na drodze K3 w kierunku 
Lubina, za zjazdem na Oborę, na wysokości 
Pol-Miedź Trans, została zlikwidowana. Do 
kolizji doszło 15 grudnia.
DLU24.pl

Zderzenie z autobusem
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Polska Miedź dołoży 
wszelkich starań 
aby jeszcze bardziej 
poprawić bezpieczeństwo 
i komfort pracy.

KGHM pod względem zapew-
niania bezpieczeństwa swoim 
pracownikom ma wysokie no-
towania. Wpływa na to cały 
szereg uwarunkowań, w tym 
osobiste wyposażenie, każdego 

pracownika. DO tego dochodzą 
obowiązkowe szkolenia. Ra-
dosław Domagalski-Łabędzki, 
prezes Polskiej Miedzi  zapew-
nia, że firma dołoży wszelkich 
starań, aby bezpieczeństwo 

było na jeszcze wyższym 
poziomie. - Nie ma i nigdy nie 
będzie kompromisów w kwe-
stii bezpieczeństwa i to jest 
najwyższe staranie i troska 
zarządu KGHM, by te standardy 
zapewnić i wprowadzić. Wy-
powiedź padła w kontekście 
górniczej katastrofy, do której 
doszło 30 listopada w Zakła-
dach Górniczych Rudna.
W KGHM pod względem za-
pewnienia bezpieczeństwa 
nie ma i nie będzie żadnych 
kompromisów. Prezes zasygna-
lizował -  będziemy zmierzać 
ku pewnym zmianom w orga-
nizacji pracy, aby była jeszcze 
bezpieczniejsza. KGHM jest 
liderem polskiej gospodarki 
i musi tym samym stawiać na 
innowacyjność i rozwiązania, 
które będą budować wartość 
spółki. 
Szef Polskiej Miedzi zgadza się, 
że firma kieruje się społeczną 
odpowiedzialnością biznesu, 
ale pamięta o tym, że to ludzie 
tworzą wartość spółki, a gór-
nicy ryzykują swoim zdrowiem 
i życiem.

 � (inf)
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LUBIN ul. Mikołaja Reja 6

ŚLUBNA 
WIECZOROWA 
SPORTOWA
MODELUJĄCA
DLA MAM KARMIĄCYCH
 DLA  AMAZONEK

EXKLUZYWNA
                    BIELIZNA

      BONY 
PREZENTOWE

Początkowo był bardzo 
lokalnym, ale dzisiaj 
gromadzi zawodników 
z różnych regionów 
Polski. Wśród nich nie 
brakuje pracowników 
największej w regionie 
spółki jaką jest KGHM. 

Turniej odbywał się w Za-
głębiu Miedziowym przez 
wiele lat. Najstarsi szachiści 
pamiętają zmagania z lat 
70-tych. Potem wraz ze 
zmianami turniej przestał 
być rozgrywany. Od dwóch 
lat jest reaktywowany. 
Jego organizacją zajął 
się Klub Szachowy Junior 
wraz z MCKK i Gminą Lubin. 
Początkowo lokalnym, ale 
teraz już ogólnopolskim 
powodzeniem cieszy się 
reaktywowany Turniej 
Szachowy z okazji Barbórki 
organizowany przez Zespół 
Szkół MCKK, Gminę Lubin 
i Klub Szachowy Junior. Za-
wodnicy startowali w dwóch 
grupach: dla dzieci ze szkół 
podstawowych oraz w grupie 
głównej dla gimnazjalistów, 
uczniów szkół średnich i se-
niorów.  – Sędzią głównym 
dzisiejszych zawodów jest 
Józef Bałdyga. Zaś zawody 
w grupie A prowadzi Irene-
usz Jankowiak. To nazwiska 
znane w branży szachowej  
– mówił dyrektor ZS MCKK, 
Bogdan Dudek. 
Wśród szachistów biorących 

udział w barbórkowym 
turnieju nie zabrakło pra-
cowników KGHM Polska 
Miedź S.A. – Dziś udało 
mi się pokonać arcymi-
strza. Bardzo się z tego 
cieszę. – Szachy to sport 
grupowy. Grać może każ-
dy. Nie ma podziału. Grać 
może 80 – latek i 6 – latek. 
Szkoda, że ten sport jest 
mało doceniany, ale wśród 
startujących nie brakuje 
pracowników KGHM. Na 
turniejach pojawia się około 
12 osób związanych z Pol-
ską Miedzią - mówił Jakub 
Hajnrych, trzykrotny mistrz 
zakładowego turnieju w ZG 

Polkowice–Sieroszowice, 
na co dzień pracujący na 
oddziale T-17 w Sierpolu. 
Nad przebiegiem rozgrywek 
czuwali organizatorzy. – Sza-
chy to też sposób świętowa-
nia Barbórki. Zanim rozpo-
częto szachowe rozgrywki 
ich uczestnicy oddali minutą 
ciszy hołd pracownikom Za-
kładów Górniczych Rudna, 
którzy niedawno zginęli pod 
ziemią. 
Wśród zawodników przy 
szachownicach widać wy-
ciszenie, ale też wyraźny 
stres. Jest wielu dobrych 
zawodników. Staramy się im 
pomagać w każdy możliwy 
sposób, by uprzyjemnić grę  – 
mówił Damian Kendys, jeden 
z organizatorów. 

 � (inf)

Pracownicy KGHM, mieszkańcy i sympatycy 
szachów rozegrali barbórkowy Turniej Szachowy.

Królewska
rozgrywka
na Barbórkę

Nie będzie kompromisów w kwestii bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo
jest najważniejsze
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Zmiany w Radzie 
Nadzorczej 
i ustalenia co do 
wynagrodzeń – Walne 
Zgromadzenie KGHM

Podczas Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia KGHM 
Polska Miedź S.A.  podejmowa-
no uchwały dotyczące zmian 
w składzie Rady Nadzorczej, 
ustalenia zasad kształtowania 
wysokości wynagrodzeń 
członków Rady i wysokości 
wynagrodzeń Zarządu Spółki. 
Akcjonariusze KGHM Polska 
Miedź S.A. spotkali się na 
Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu KGHM Polska 
Miedź S.A. 7 grudnia 2016 roku, 
by podjąć kilka ważnych uchwał 
dotyczących m. in. zmian w skła-
dzie Rady Nadzorczej. Dzień 
przed spotkaniem akcjonariuszy 
rezygnację z funkcji członka RN 

KGHM Polska Miedź S.A. złożył 
Miłosz Stanisławski. 
Na wniosek Skarbu Państwa, 
głównego akcjonariusza 
miedziowej spółki odwołano 
z Rady Nadzorczej  Radosława 
Barszcza i Cezarego Godziuka. 
W ich miejsce zaproponowano 
Agnieszkę Winnik – Kalembę, 
Marka Pietrzaka i Wojciecha 
Myśleckiego. Podjęto uchwały 

powołujące nowych członków 
Rady Nadzorczej. 
W dalszej części obrad podej-
mowano uchwały kształtujące 
wynagrodzenia Zarządu nie-
których spółek, w tym kwestie 
odpraw oraz uchwałę mówiącą 
o zasadach ustalania wysokości 
wynagrodzenia dla członków 
Rady Nadzorczej. 

 � (inf)

Akcjonariusze zmienili swoich przedstawicieli

W KGHM drobne zmiany

Jak przystało na 
ekologiczne centrum, 
ma promować ekologię 
i tak już jest. Ekologiczne 
rozwiązania, które tu 
zastosowano pozwalają 
oświetlać i ogrzewać 
budynek tylko z tego czym 
dysponuje natura i ludzka 
myśl technologiczna.

Energię elektryczną zapewniają 
dwie mini elektrownie wiatrowe, 
do tego dochodzą panele słoneczne 
i pompa ciepła. - Ten obiekt można 
powiedzieć jest samowystarczalny 
pod względem energii elektrycz-
nej i cieplnej – mówi burmistrz 
Krystian Kosztyła i dodaje, że 
to jeden z elementów większe-
go planu, który łączy, ekologię 

z przepięknymi terenami wokół 
Ścinawy i Odrą, która wcześniej 
czy później, ale będzie wreszcie 
żeglowna. - Przygotowujemy się 
do tego i wspólnie z Brzegiem 
Dolnym i gminą Rudna mamy już 
plany i przygotowujemy projekty, 
które w przyszłości zaowocują 
ożywieniem Odry. 
Na otwarciu Regionalnego 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Dziewinie obecnych było wielu 
gości. Wśród nich wojewoda 
Paweł Hreniak. - Rząd, którego 
jestem przedstawicielem na Dol-
nym Śląsku bardzo priorytetowo 
traktuje Odrę, a ten ośrodek jest 
uzupełnieniem wielkiej, między-
narodowej polityki związanej 
z rzeką. Gratuluję pomysłu 
i realizacji.

Zadowolenia nie kryła Ewa 
Rzewuska z WFOŚiGW, sołtys 
Andrzej Sajak czy radny Mariusz 
Mostowski, wszyscy symbolicz-
nie przecięli wstęgę otwierając 
centrum. 
Ewa Rzewuska wskazywała, 
że gmina Ścinawa w doskonały 
sposób zrealizowała plany sej-
miku dolnośląskiego. Przez lata 
pracowaliśmy nad ideą edukacji 
ekologicznej, aby powstała sieć 
samorządowych centrów edukacji 
ekologicznej. Ona mają uczyć dzie-
ci ekologi w terenie, aby wiedziały 
skąd jest woda, co dzieje się ze 
ściekami, jak dbać o środowisko 
naturalne. To praca na lata, a tutaj 
w gminie Ścinawa właśnie się 
zaczyna. 

 � (pit)

Mieszkańcy Dziewina mają nowoczesną świetlicę i zarazem 
centrum edukacji ekologicznej

Samowystarczalny
budynek
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Partner finansowy Nest Bank SA jest uprawnionym do dokonywania w ramach placówki partnerskiej czynności faktycznych oraz prawnych w zakresie pośrednictwa w oferowaniu usług Banku  
i w ramach oferowania produktów kredytowych współpracuje z Nest Bank SA. Z tytułu wykonywania ww. czynności partner otrzymuje wynagrodzenie od Banku i nie pobiera z tego tytułu opłat lub prowizji 
bezpośrednio od klienta. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a,  
02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030330,  
NIP: 526-102-10-21, o kapitale zakładowym w wysokości 313.237.000 PLN w całości opłaconym. Regulaminy oraz tabele opłat znajdziesz na naszej stronie: www.nestbank.pl

Wykonujesz wolny zawód? 
Przyjdź do Nest Banku po kredyt nr 1 
 dla profesjonalistów.
Nest Bank powstał po to, by zapewniać swoim Klientom solidne 
oparcie, które daje możliwość rozwoju mówi
szef placówki partnerskiej Nest Banku

– Nest to po angielsku gniazdo – i ta nazwa nas zobowiązuje. 
Chcemy zapewniać Klientom solidne oparcie, które daje 
możliwość rozwoju. Wyznajemy proste i uczciwe zasady. 
Ważne są dla nas tradycyjne wartości, takie jak rodzina czy 
bezpieczeństwo. Wiemy, że zaufanie jest bezcenne, dlatego 
stawiamy na osobiste, bliskie relacje z Klientami. 

Nasz Bank rozbudowuje sieć placówek partnerskich w całej Polsce, 
bo chcemy być bliżej tych Klientów, którzy oczekują bezpośredniego 
kontaktu z doradcą. Ale nasze placówki nie kojarzą się z typowym 
„oddziałem” banku – są przytulne, zachęcające do wejścia, tworzą 
atmosferę sprzyjającą spokojnym, ważnym rozmowom o potrzebach 
finansowych Klientów profesjonalistów i ich firm. 

Czy Nest Bank posiada specjalną ofertę dla profesjonalistów?

– Tak, bo rozumiemy, w jakim otoczeniu funkcjonują osoby 
wykonujące wolne zawody, tzw. profesjonaliści. Są to lekarze 
i stomatolodzy, prawnicy czy farmaceuci, prowadzący 
indywidualną działalność gospodarczą. To zazwyczaj osoby, które 
pracują niejednokrotnie dłużej niż inni, poświęcając nawet czas 
wolny na pracę w kilku miejscach. Więc szanujemy ich wolny czas, 
którego mają tak niewiele. Ofertę kredytową dostosowaliśmy  
do ich potrzeb.

Profesjonalista dostanie kredyt nr 1 na dowolny cel firmowy?

– Dla profesjonalistów Nest Bank przygotował specjalną ofertę: 
gotówkę do 550 tysięcy złotych ze spłatą rozłożoną nawet   
na 12 lat. Ten długi okres kredytowania pozwala na ustalenie niskiej 
miesięcznej raty. To również najwyższa dostępna kwota kredytu 
na rynku z najdłuższym okresem kredytowania,  co sprawia,  
że oferta ta została nr 1 rankingu opublikowanym przez  
Comperia.pl w dniu 17 sierpnia 2016 roku. 

Czym jeszcze wyróżnia się ten kredyt?

– Wstępna decyzja kredytowa jest możliwa już podczas pierwszego 
spotkania, a środki trafiają na konto Klienta nawet w ciągu 24 godzin. 
Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, również na spłatę 
innych kredytów firmowych, które zostały zaciągnięte wcześniej.

Kto może otrzymać ten kredyt?

– Kierujemy go do przedstawicieli wolnych zawodów 
prowadzących indywidualną działalność gospodarczą 
od co najmniej 6 miesięcy: lekarzy, stomatologów, adwokatów, 
weterynarzy, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, 
właścicieli NZOZ, doradców podatkowych, właścicieli biur 
rachunkowych, protetyków, zarządców nieruchomości, 
fizjoterapeutów, farmaceutów.

Czy trudno dostać taki kredyt, czy procedura otrzymania kredytu 
jest prosta?

– Nie, to naprawdę prosta sprawa. Nie wymagamy zabezpieczeń 
kredytu, można otrzymać go już podczas pierwszego spotkania  
z naszym doradcą. Kredyty są dostępne bez zbędnych formalności 
– wystarczy PIT za ostatni rok obrotowy. To rzeczywiście proste 
 i warte polecenia. 

Dziękuję za rozmowę. 

Pełna informacja o kredycie dla profesjonalistów jest dostępna 
 w naszej placówce.

Nest Bank
materiał promocyjny

Placówka Partnerska

w Lubinie!

Edyta Żukowska
w Lubinie.

ul. Sportowa 48A/g
59-300 Lubin
T: 794 600 909
Godziny otwarcia: 
pn. – pt., 9.00 – 17.00
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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

W niedzielę 11 grudnia odbył 
się bieg z cyklu Night Force Run 
wokół stadionu Miedziowych. 
Podczas biegu zbierano również 
słodycze w ramach akcji Mie-
dziany Mikołaj. Była też i inna 
rocznica – 2 lata nocnych biegów 
w Lubinie.
Choć aura nie była do końca 
sprzyjająca, bo siąpił deszcz 
i wiał spory wiatr, to chętnych 
do wspólnego jubileuszowego 
biegu wokół stadionu Zagłębia 
Lubin uzbierało się około pięć-
dziesięciu. – Biegają z nami 
wszyscy. Dziś też stawili się ci, 

którzy zwykle bywają na nocnych 
biegach. Dziś biegniemy bardzo 
wolno, tempo konwersacyjne, 
czyli długie wybieganie – mówił 
Łukasz Dominów, prowadzący 
niedzielny bieg.
Do Lubina na bieg z okazji 70 – 
lecia Miedziowych, jednocześnie 
wspierają akcję zbiórki słodyczy 
dla dzieci z domów dziecka przy-
jechało kilku uczestników spoza 
miasta. – Chciało mi się przyjechać 
aż z Polkowic, bo ta idea jest bardzo 
piękna. Zawsze i wszędzie będę 
jeśli mogę zrobić coś dla dzieci. 
Przy okazji jestem fanem Zagłębia 

Lubin. Biegam bo daje mi to satys-
fakcję i zdrowie – mówił Ireneusz 
Nalepa z Polkowic.
Akcja Miedziany Mikołaj pro-
wadzona jest już od kilku lat 
przez kibiców ze Stowarzyszenia 
Sympatyków Zagłębia Lubin 
Zagłębie Fanatyków. Zbierane 
słodycze trafiają w okolicy stycz-
nia do placówek wychowawczych 
i domów dziecka z regionu. Do 
przedsięwzięcia można wciąż się 
przyłączyć przynosząc podarunki 
do sklepu klubowego Zagłębia 
Lubin w Galerii.

 � (inf)

Należące do KGHM Zagłębie Lubin świętuje 70 lat.

Biegali wokół stadionu

Do szpitala trafiła 
ciężarna pasażerka audi 
po tym, jak w samochód 
którym jechała czołowo 
uderzył volkswagen.

Do zderzenia doszło około 12.30 
w piątek (16.12). Audi jechało 
w kierunku ronda koło cmen-
tarza. Kierowca volkswagena, 
który wjechał na skrzyżowanie 

nie zachował ostrożności i skrę-
cając z ul Skłodowskiej w lewo 
w Al. Niepodległości zderzył 
się z audi.
Huk zderzenia słyszeli policjanci 
obsługujący kolizję koło stacji 
Lotos. Jeden z nich natychmiast 
pobiegł na sąsiednie skrzyżo-
wanie. Szybko też wezwano 
dodatkowe dwa patrole do za-
bezpieczenia miejsca zderzenia 

i zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu kierowcom, przejeż-
dżającym przez częściowo 
zablokowane skrzyżowanie. 
Wezwano również pogotowie 
ratunkowe z uwagi na fakt, że 
wśród uczestników zderzenia 
była kobieta w ciąży. Trafiła 
do szpitala na szczegółowe 
badania.

 � (DLU24.pl)

Zderzenie na
Skłodowskiej i Niepodległości

Formacja Biegająca Kasta Miedziowego Miasta zachęciła fanów Zagłębia Lubin do 
uczczenia 70 rocznicy klubu na sportowy sposób. Znakomita większość biegaczy 
miała na sobie koszulki z logo KGHM. To jeden z dowodów sympatii dla sportowego 
klubu, ale również utożsamianie się największym w regionie pracodoawcą.
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Obchody rozpoczęły się rano, 
o 9 spod kopalni Rudna Główna. 
Tutaj ponad 300 osób wyruszyło 
na trasę I Biegu im. Księdza Je-
rzego Gniatczyka, nieżyjącego 
już kapelana „Solidarności:” 
Zagłębia Miedziowego, człowie-
ka, który udzielił schronienia 
górnikom uciekającym z kopalni 
do polkowickiego Rynku.
- Ten bieg ma rangę symbolu. 
Tą trasą, którą my dziś prze-
biegniemy uciekali górnicy. 
Bieg kojarzy się z wolnością. 
To świetny sposób by uczcić 
rocznicę wydarzeń, które miały 
miejsce w Polkowicach – mówił 
nam jeden z biegaczy. Na linię 
mety w Polkowicach jako pierw-
szy dobiegł Grzegorz Jankowski 
z Jaczowa w gminie Jerzmano-
wa, pracownik ZG Polkowice-
-Sieroszowice, ale nie miało 
to znaczenia, bo zwycięzcami 
byli wszyscy uczestnicy. Każdy 
otrzymał pamiątkowy medal.
Po biegu odbyła się uroczysta 
Msza Święta. Eucharystii prze-
wodniczył bp Zbigniew Kierni-
kowski, ordynariusz legnicki. 
Do koncelebry stanęli księża 
diecezjalni, także ci, którzy jak 
ks. Jerzy Gniatczyk, w stanie 
wojennym pracowali na terenie 

Zagłębia Miedziowego i nieśli 
pomoc duchową strajkującym 
i prześladowanym.
Z kościoła Św. Barbary, tego 
samego, w którym schronienie 
znaleźli górnicy uciekający 
przed oddziałami ZOMO z kopal-
ni Rudna uczestnicy obchodów 
przeszli na Rudną. Tam przed 

wejściem do biurowca kopalni 
odsłonięto tablicę upamięt-
niającą wydarzenia sprzed 35 
lat. Napis na niej brzmi - „17 
grudnia 1981 roku oddziały 
ZOMO brutalnie spacyfikowały 
protestujących górników ZG 
Rudna”.
Ostatnim akcentem sobotnich 
obchodów było bardzo osobi-
ste spotkanie w cechowni ZG 
Rudna. Rozpoczęło się minuta 
ciszy dla uczczenia pamięci 
ósemki górników, którzy zginęli 
w tragedii z 29 listopada. Potem 
wysłuchaliśmy nasiąkniętych 
emocjami wystąpień.
– Tamtego, pamiętnego 17 
grudnia nasi koledzy-górnicy 

musieli stanąć przeciwko prze-
mocy totalitarnego państwa. 
Pamiętne jest to, co powiedział 
ksiądz Jerzy Gniatczyk tu, 
w tej cechowni kopalni Rudna: 
„I nie wolno wam, dla dobra 
całej Ojczyzny, nie wolno wam 
jednym epizodem przerwać 
życia swego nić czy nić braci 
swoich”. Ksiądz Gniatczyk i inni 
duszpasterze, którzy byli wtedy 
tutaj z górnikami w tych histo-
rycznych chwilach, wiedzieli, 
że ich obowiązkiem wobec tych 
wszystkich szukających ducho-
wego pocieszenia jest zacho-
wanie tego, co najważniejsze 
i najbardziej cenne – ludzkiego 
życia. Dzisiaj, dziękujemy 

wam wszystkim – mówił Paweł 
Markowski, dyrektor ZG Rudna.
Swoimi wspomnieniami po-
dzielił się też Wiesław Wabik, 
burmistrz Polkowic, który 
w tamtych chwilach miał 
prawie 13 lat. – Mieszkałem 
w wieżowcu przy ulicy Mie-
dzianej. Widziałem górników 
biegnących z Rudnej Głównej 
przez ulicę Dąbrowskiego, koło 
sklepu, potem przez park i wte-
dy nie wiedziałem do końca, 
dlaczego oni biegną. Bardzo 
szybko zrozumiałem, dlaczego. 
Z drugiej strony mojego bloku, 
z dziewiątego piętra, widziałem 
dymy na Rudnej Zachodniej. 
Szybko dowiedziałem się, mój 

tato był wtedy w pracy, co się 
dzieje. Naszym obowiązkiem 
jest cały czas o tym pamiętać 
i przypominać nie tylko miesz-
kańcom Polkowic, ale wszystkim 
Polakom – mówił burmistrz, syn 
górnika, a także brat dwójki 
pracowników ZG Rudna.
Wspomnieniami dzielili się także 
uczestnicy wydarzeń z grudnia 
1981.
– Nie mogliśmy się pogodzić. 
Jak to?! Przeciwko nam stan 
wojenny? Nam, górnikom, 
Polakom. Dlaczego? Było to 
przykre. Ja jeszcze byłem 
wtedy młodym człowiekiem. 
Miałem około 5 lat pracy na 
dole. Żona młoda, w ciąży, a ja 
wtedy wśród kolegów. Ci ludzie, 
którzy nas rozpędzali byli jakoś 
tak nieobecni. Nawet nie dało 
się tego zauważyć, co chcieliby 
nam powiedzieć. Tak jakby 
byli nakręceni. Ja uciekałem 
w las przez zakład przeróbki. 
Z kolegami dotarliśmy do ko-
ścioła w Polkowicach. Pamiętam 
moment, jak jakaś pani przy-
niosła mi obuwie, bo miałem 
zziębnięte nogi. Byłem wtedy 
w fakirkach. Nie zdążyłem się 
przebrać, i w tych fakirkach 
uciekałem w mrozie. Nie czuło 
się wtedy zimna – wspomina 
Edward Edward Bartłukiewicz.
Pielęgnowanie pamięci o wy-
darzeniach z grudnia 1981 roku 
to nasz obowiązek. Górnicy 35 
lat temu pokazali, że wolności 
nie dadzą sobie odebrać za nic. 
To wartościowa lekcji historii, 
o której trzeba pamiętać.

 �Fot. Paweł Paździor/Konrad Kaptur

Wolności nie oddamy – 35. rocznica pacyfikacji ZG Rudna

O tym nie można zapomnieć
17 grudnia 1981 roku górnicy z ZG Rudna postanowili powiedzieć „nie” totalitarnemu państwu. 
35 lat później upamiętniono to historyczne wydarzenie.

pamiętamy
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Spotkanie rozpoczął prezes Stowa-
rzyszenia „Boks” Lubin Mariusz 
Babicz. – Niezmiernie mi miło, że 
możemy spotkać się w tak licznym 
gronie i podsumować mijający rok. 
Dziękuję, że jesteście. Stowarzy-

szenie rośnie w siłę. Jest nas coraz 
więcej i sukcesywnie powiększamy 
pięściarską rodzinę – podkreślił 
szef stowarzyszenia.
Następnie głos zabrał Zbigniew 
Siwak, jeden z trenerów, który 

jest także współzałożycielem 
SBL. – Rozwijamy się prężnie 
i każdy w naszym stowarzysze-
niu realizuje swoje marzenia. Nie 
byłyby one możliwe do realizacji 
bez wsparcia sponsorów i władz 

miasta, od których mamy silne 
wsparcie – mówił trener.
Pamiątkowe statuetki za wyniki 
sportowe otrzymali Błażej Boche-
nek, Patryk Cytera, Łukasz Kwa-
śnik i Robert Szczepański za udany 

debiut w ringu. Dyplomy za zasługi 
dla stowarzyszenia, a także ciężką 
pracę i realizację celów otrzymali 
Karol Bartkowski, Sergiusz Ko-
siek, Kacper Witkowski,Patrycja 
Gadzicka i Katarzyna Pletenik. 

Stowarzyszenie wyróżniło także 
trenera Mieczysława Massiera, 
dyrektora Mariana Szagałę, Mate-
usza Owczarka, Szymona Zająca 
i sekretarza Marcina Rzepkę.

 � inf: SBL

Wyjątkowe zakończenie roku
W Auli Zespołu Szkół Nr 2 doszło do wyjątkowego wydarzenia. Było nim spotkanie Stowarzyszenia „Boks” Lubin z władzami szkoły i reprezentantami miasta,którzy wspierają 
naszą inicjatywę od samego początku. Gromkie brawa, nagrody dla zawodniczek i zawodników. W takiej atmosferze minęło nam spotkanie, które zakończyło owocny rok 2016.
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Pod koniec października, 
w Legnicy odbyła się 
konferencja poświęcona 
korzyściom wynikającym 
z wybudowania kopalni 
odkrywkowej na złożu 
Legnica. Podkreślam 
słowo „korzyściom” gdyż 
o wadach i zagrożeniach 
tej inwestycji mowy 
właściwie nie było. Co 
ciekawe jednym ze 
współorganizatorów 
konferencji była 
...gmina Lubin... 

Tymczasem w 2009 roku po-
nad 90% mieszkańców gminy 
jednoznacznie powiedziało 
w referendum co myśli o ta-
kim pomyśle. Gromkie „NIE” 
usłyszeli wszyscy samorzą-
dowcy w naszym rejonie. Tym 
bardziej więc kuriozalne były 
„wyjaśnienia” jakie rzeczniczka 
wójta gminy, Maja Grohman 
udzielała lokalnemu portalowi. 
- Do tej pory mieszkańcy Gminy 
Lubin byli straszeni odkrywką, 
o kopalni mówiono wyłącznie 
w kontekście zła i degradacji, 
które mogą spotkać nasz re-
gion. Dlatego też nasz udział 
w konferencji poświęconej tym 
kwestiom, nie budził wątpliwo-
ści. Chcemy zgłębić ten temat, 
by móc wypracować wspólne 
stanowisko władz i miesz-
kańców. Za 20-30 lat, kiedy 
wyczerpią się eksploatowane 
obecnie pokłady węgla w Polsce 
i bezpieczeństwo energetyczne 
kraju zostanie zagrożone, nikt 
nie będzie nas pytał o zdanie. 
Decyzje zapadną na szczeblu 
rządowym. Dobrze byłoby 
gdybyśmy, jako samorząd, byli 
do tego przygotowani i mogli 

odnieść jak najwięcej korzyści 
takich np. jak gmina Kleszczów. 
I tutaj nastąpiła wyliczanka jak 
cudownie jest mieć taką odkryw-
kę w gminie. I od razu można 
się zorientować co liczy się dla 
urzędników: „kasa misiu, kasa!” 
Bo budżet sześciotysięcznej gmi-
ny jest faktycznie imponujący: 
280 mln zł. Mieszkańcy maja 
bezpłatna służbę zdrowia. Dzieci 
i młodzież - stypendia, a drogi 
są wyremontowane. Nawet jest 
gminne becikowe – 4 tys. zł. Tylko 
że w przypadku gminy Lubin znik-
nie połowa gminy – 15 wsi pochło-
nie wielka dziura. Pozostałe zaś 
miejscowości będą odczuwały jej 
wpływ. Łatwo będzie wyremon-
tować drogi gdyż… niewiele ich 
zostanie. No i ta służba zdrowia 
będzie musiała być naprawdę na 
wysokim poziomie żeby pomóc 
ludziom narażonym na oddziały-
wanie odkrywki. Zresztą – o czym 
tu dyskutować – mieszkańcy 
powiedzieli wyraźne NIE!
Tymczasem pani rzecznik, 
poucza mieszkańców. - Trzeba 
słuchać opinii obydwu stron, za-
równo przeciwników jak i zwo-
lenników odkrywki. Poprzednie 
władze gminy ograniczyły się 
jedynie do działalności w sto-
warzyszeniu STOP ODKRYWCE. 
My szukamy wyważonego i ra-
cjonalnego rozwiązania.
Czy to ewidentna arogancja, 
tym bardziej, że w uzasadnie-
niu do uchwały rady gminy Nr 
X/43/2011 z dnia 31 maja 2011 
roku czytamy „Rada Gminy 
Lubin zobowiązuje i upoważnia 
Wójta Gminy, podległych mu 
wg kompetencji pracowników 
Urzędu Gminy a także przedsta-
wicieli Rady Gminy do uczest-
nictwa we wszelkich inicjaty-

wach na szczeblu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym 
oraz podejmowania takich dzia-
łań, których efektem będzie 
wdrożenie w życie werdyktu 
społecznego jakim był wynik re-
ferendum”. Przypomniała o tym 
Fundacja „Rozwój Tak- Odkryw-
ka Nie” , która zaniepokojona 
powrotem lobby węglowego do 
koncepcji budowy odkrywki 
zwołała konferencję naukową by 
pokazać bezsens i szkodliwość 
tego pomysłu. Czy „ szukanie 
wyważonego i racjonalnego roz-
wiązania” jest zgodne z decyzją 
mieszkańców i radnych? 
Czy to początek szukania spo-
sobu do zmiany stanowiska? Nie 
wspomnę już o paskudnej suge-
stii, że do tej pory mieszkańcy 
byli tylko straszni i pomijano 
zalety odkrywki.
Dziwne to słowa, współor-
ganizacja takiej konferencji 
przez wójta budzi wątpliwo-
ści, zwłaszcza, że rada gminy 
uchwaliła niedawno nowe plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla wszystkich miejscowo-
ści, które generalnie zwiększają 
tereny pod zabudowę mieszka-
niową. I co? Ludzie kupią działki, 
wybudują się po czym usłyszą, 
że mają się wyprowadzać albo 
że będą mieli wielką dziurę 
zamiast sąsiada?

W konferencji Fundacji „Rozwój 
Tak- Odkrywka Nie” udział wziął 
radny gminy Paweł Łukasiewicz. 
Ma on jednoznaczną opinię. 
- Rozważając wszystkie wady 
i zalety można stwierdzić to 
że na pewno zyskałaby gmina 
mając więcej pieniędzy z po-
datku gruntowego czyli mogłyby 
powstać nowe szkoły, baseny, 

sale gimnastyczne tak jak 
w Kleszczowie koło Bełchatowa. 
Kto będzie z tego korzystać 
jeśli wiele tysięcy osób będzie 
musiało się wyprowadzić. Szczę-
ściarzami byliby ci, których 
domy zostałyby wykupione. 
Pozostali będą musieli mieszkać 
na skraju odkrywki lub w nie-
dalekiej odległości i za sąsiada 
mieć gigantyczną dziurę głęboką 
na 200 metrów! Wszechobecny 
kurz i pył, i potężne kominy 
elektrowni najprawdopodobniej 
w Jurczu pod Ścinawą. Jestem 
przeciwnikiem budowy kopalni, 
bo w mojej ocenie przyniesie 
ona więcej szkody niż pożyt-
ku. Ale o jej budowie powinni 
zdecydować tylko mieszkańcy, 
bo to ich dotyczy ten problem, 
a nie wójt czy radnych, którzy 
pełnią swoją funkcję cztery 
lata i odchodzą. Mieszkańcy 
już przecież zdecydowali – 
przypomina radny. Mówią NIE 
odkrywce. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
władze gminy kierują się powie-
dzeniem zawartym w tytule. Że 
wizja olbrzymich pieniędzy, 
którymi można kupić prawie 
wszystko, przyćmiewa im dobro 
mieszkańców i poszanowanie 
ich woli. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że władza godzi się na 
„zniknięcie” 15 wsi, wysiedlenie 
ich mieszkańców, a pozostałych 
skazuje na wegetację w krajo-
brazie księżycowym. Tak jak 
zauważył radny Łukasiewicz- 
władza przemija, mieszkańcy 
pozostają. I chcą żyć w gminie 
może nie tak bogatej jak Klesz-
czów w mamonę, ale bogatej 
w swoje środowisko naturalne. 
Może czas by to zrozumieć.

 �Walerian Kanapowicz

Jestem przeciw, a nawet za...

Z urazem głowy do szpitala 
trafił kierowca hyundaia i20. 
Za Chróstnikiem na drodze K3 
wjechał do rowu. Do zdarzenia 
doszło w piątek 16 grudnia.
Przed hyundaiem jechał sznur 
aut. Jedno z nich przyhamowało. 
Aby nie najechać na tył pojazdu 
kierowca zjechał na pobocze, 
a następnie do przydrożnego 
rowu. Jazda zakończyła się 
rozbiciem samochodu na drzewie. 
Kierujący z urazem głowy trafił 
na badania do szpitala. Na drodze 
nie występowało utrudnienie 
w ruchu.

Sytuacja taka sama jak 
zawsze. Tym razem 
bez rannych, ale 
tym razem trafiło na 
zawodowego kierowcę.

Przed godziną 12 (16.12) 
z ul. Bema w kierunku ul. 
3-go Maja wyjechał merce-
des. Przejeżdżając przez 
Al. Kaczyńskiego na pasie 
w kierunku os. Polne wymusił 
pierwszeństwo i przetarł bok 
w skodzie octavii. Konse-
kwencje mogły być poważne, 
ale zarówno kierowcy jak 
i piesi mieli dużo szczęścia. 
Skodą bowiem obróciło i śli-
zgając się po asfalcie skosiła 
znak przejście dla pieszych, 
przejechała przez chodnik 
przy przejściu dla pieszych 
i zatrzymała się tyłem do 

dotychczasowego kierunku 
jazdy.
– Kierowca tej skody za 
wolno nie jechał, ale cóż, ja 
wyjechałem z podporządko-
wanej, ja wymusiłem, moja 
wina – przyznaje kierowca 
taksówki, ciesząc się, że 
nikomu nic się nie stało.
Na drodze na krótkim od-
cinku wyłączony był z ruchu 
jeden pas w kierunku osiedla 
Polne.
Kiedy policjanci rozliczali 
kierowców za spowodowane 
szkody do kolejnego zde-
rzenia doszło na sąsiednim 
skrzyżowaniu ul. Skłodow-
skiej z Niepodległości. Tam 
potrzebna była już interwen-
cja ratowników.

 � (dlu24.pl)

Znowu na
Bema/Kaczyńskiego

Do rowu pod Chróstnikiem
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Trzeba było 
kilkudziesięciu lat, aby 
cywilizacja dotarła do 
mieszkańców Chełmka 
Wołowskiego. Droga, 
która wiodła przez 
wieś pamięta jeszcze 
czasy przedwojenne.

Teraz jest po kompleksowej mo-
dernizacji. Do Chełmka można 
już dojechać z Tymowej asfaltową 
droga. 
- To historyczna chwila- mówi pani 
Wanda, mieszkanka Chełmka. - 
Nie sądziłam, że kiedyś doczekam 
takiego momentu, nasza miejsco-
wość wygląda teraz przepięknie.
Kończące się roboty obejmują rów-
nież budowę zjazdów na posesje 
oraz dojść do furtek. W ramach 
zadania w obszarze zabudowanym 
powstaje także nowe, energoosz-
czędne oświetlenie uliczne, które 
zamontowano już w Chełmku. 
W całej wsi będzie jasno. 
Obecnie realizowane są prace 
związane z udrażnianiem rowów 
w ciągu modernizowanych dróg. 
Na ukończeniu jest także przebudo-
wa skrzyżowania drogi powiatowej 
z gminną w miejscowości Tymowa, 

tuż przy przystanku autobusowym. 
Ten zakres gmina zaplanowała jako 
dodatkowe zadanie. - Z uwagi na 
nietypowe skrzyżowanie, które 
nie powinno być szersze niż drogi 
zadecydowaliśmy o jego przebudo-
wie- informuje Przemysław Linda 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju. - Z kolei ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców, 

w tym samym miejscu poszerzamy 
również chodnik z 1,7 metra do 
minimum 2 metrów- dodaje Linda.
Wykonawca zapewnia, że inwe-
stycja zakończy się do świąt. Cały 
koszt przedsięwzięcia to ponad 1,7 
mnl zł. Burmistrz ze swoimi urzęd-
nikami pozyskał na wybudowanie 
drogi ponad 950 tys. zł dotacji.

 �Fot. scinawa.pl

Jest asfalt
w Chełmku Wołowskim

Emocje, sport, 
relaks, spotkanie 
z kolegami, integracja 
międzyoddziałowa – tak 
w kilku słowach można 
opisać Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa Zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. 

Rozgrywki miały miejsce w II LO 
w Lubinie. Zmagania na parkiecie 
wygrali hutnicy z Głogowa. Sporo 
potu zostawili na parkiecie II Liceum 
Ogólnokształcącego w Lubinie pił-
karze ośmiu drużyn, którzy wzięli 
udział w Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar prezesa KGHM 
polska Miedź S.A. Organizatorem 
rozgrywek była Centrala KGHM 
Polska Miedź S.A. Poziom gry okazał 
się bardzo wysoki.
– Dla Centrali to bardzo trudny turniej. 

Tutaj są reprezentanci całego KGHM 
Polska Miedź S.A., osoby które grają 
na turniejach rangi Mistrzostw Polski. 
Jako Centrala dzielnie się spisujemy. 
Zajęliśmy trzecie miejsce w grupie. 
O półfinał niestety przegraliśmy batalię 
z Hutą Miedzi Głogów – mówił Tomasz 
Maciejowski , dyrektor Departamentu 
Komunikacji CSR KGHM Polska 
Miedź S.A.
W ostatecznych wynikach to właśnie 
hutnicy z Głogowa okazali się najlepsi 
i zgarnęli najwyższe trofeum. Tuż za 
nimi na podium uplasowali się górnicy 
z ZG Lubin. Trzecie miejsce zdobyli 
piłkarze z Zakładów Górniczych Po-
lkowice–Sieroszowice. Kolejne miejsca 
zajęli piłkarze z Huty Miedzi Legnica, 
Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pe-
BeKa,iCentrala KGHM, Zakładów 
Wzbogacania Rud i Centralnego 
Ośrodka Przetwarzania Informacji.

 � (inf)

Halowe zmagania w piłkę nożną

O puchar prezesa KGHM
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Wyróżnienie w kategorii „Szpitale 
Zabiegowe, Wielospecjalistycz-
ne i Onkologiczne” oraz drugie 
miejsce na terenie województwa 
dolnośląskiego to osiągnięcia 
lubińskiego szpitala Miedzio-
wego Centrum Zdrowia S.A, 
w rankingu Bezpieczny Szpital 
Przyszłości prowadzonym przez 

Rzeczpospolitą i Centrum Mo-
nitorowania Jakości w Opiece 
Zdrowotnej. Wyniki ogłoszono 
14 grudnia w specjalnym dodatku 
do Rzeczpospolitej. Opublikowano 
Ranking „Złota setka”, obejmujący 
100 wielospecjalistycznych szpitali 
zabiegowych. Był też ranking szpi-
tali monospecjalistycznych, obej-

mujący 12 monospecjalistycznych 
szpitali zabiegowych. Umieszczo-
no ranking szpitali niezabiegowych 
obejmujący 10 jednostek oraz ran-
kingi wojewódzkie (zabiegowe), 
prezentujące wyniki w poszcze-
gólnych województwach. - Myślę, 
że wynik jaki osiągnęliśmy jest 
bardzo zadowalający. Cały czas 

jesteśmy w czołówce zarówno 
wojewódzkiej, jak i krajowej. 
Rok temu byliśmy na pierwszym 
miejscu na Dolnym Śląsku. W tym 
roku zachowaliśmy nasz dorobek., 
bo wartość punktowa jest prawie 
identyczna jak w 2015 roku – mówi 
Piotr Milczanowski, prezes zarzą-
du MCZ S.A. w Lubinie.
Pierwsze miejsce w Rankingu 
Bezpieczny Szpital Przyszłości 
w 2016 w kategorii województwa 
zdobył szpital w Świdnicy. Aby 
znaleźć się w zestawieniu rankin-
gowym szpital musiał uzyskać 
co najmniej tyle punktów, co 100 
szpital „Złotej setki”, czyli 763 
punkty. - Ten ranking obejmuje bar-
dzo szeroko pojęte przestrzeganie 
procedur: obsługi, bezpieczeństwa 
pacjenta z dużym naciskiem na 
epidemiologię oraz bezpieczeństwa 
personelu. Podczas procedury 
oceniania wypełniamy obszerne 
ankiety. Informacje umieszczone 
przez nas w tych ankietach są póź-
niej porównywane przez komisje, 
które przyjeżdżają do nas i oceniają 
osobiście. Wywiad, któremu pod-
dajemy się z własnej inicjatywy 
trwa przez cały rok – wyjaśnia 

Piotr Milczanowski.
Przypomnijmy - szpital MCZ ma 
dziewięć oddziałów specjalistycz-
nych w tym Regionalny Ośrodek 
Kardiologii. Cały personel MCZ 
łącznie z Przychodniami Opieki 

Zdrowotnej liczy blisko 800 osób. 
Placówka oprócz opieki zdrowotnej 
w ramach NFZ świadczy usługi 
komercyjne oraz usługi pakieto-
we - tzw. abonamentową opiekę 
medyczną.

Szpital MCZ wysoko w rankingu szpitali

Bezpieczny Szpital Przyszłości
– Ranking Szpitali 2016

Drugie miejsce na Dolnym Śląsku i siódme na tle całej Polski – to noty jakie zebrał szpital 
Miedziowego Centrum Zdrowia S.A., który służy nie tylko pacjentom z całego Zagłębia 
Miedziowego. Był to już XIII ranking placówek medycznych prowadzony przez Rzeczpospolitą 
i Centrum Monitorowani Jakości w Opiece Zdrowotnej.

r e k l a m a

promocja zdrowia
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HOROSKOP EXTRA
Baran 21.03-20.04
Chroń zdrowie i bądź ostrożny 
za kółkiem. W czasie świąt 
odpocznij i ciesz się miłą 
atmosferą. Jeśli staniesz oko 
w oko ze zmnieniającą się 
rzeczywistością, staraj się 
dobrze poznać reguły.

Byk 21.04-21.05
Będziesz teraz pełen pozytyw-
nej energii, a efekty twoich 
działań okażą się bardzo mo-
bilizujące. Korzystaj z okazji. 
W sprawach sercowych warto 
podjąć jakieś odkładane de-
cyzje.

Bliźinęta 22.05-20.06
Świąta zapowiadają się cie-
kawie i sympatycznie, ale 
póki co, działasz na wysokich 
obrotach. Bądź ostrożny za 
kierownicą i upewnij się, że 
wychodząc z domu wyłączyłeś 
żelazko z gniazdka.

Rak 21.06- 22.07
Nie licz na nudę. Zanim za-
świeci pierwsza gwiazdka, za-
łatwisz jeszcze kilka ważnych 
spraw. W czasie magicznych 
świątecznych dni szykuje się 
prawdziwa uczta dla ciała 
i ducha. 

Lew 23.07-22.08
Możesz liczyć na dobre relacje 
z otoczeniem. Będziesz przy-
jemnie ożywiony w związku 
ze zbliżającymi się świętami 
i sylwestrowym szaleństwem. 
Osobisty urok zagwarantuje ci 
powodzenie w miłości. 

Panna 23.08-22.09
Twoja kreatywność sprawi, 
że zabłyśniesz. Wykaż się 
determinacją, jeśli chodzi 
o osobiste plany. W finansach 
masz zielone światło. Chroń 
swoje zdrowie, zregeneruj cia-
ło i duszę. W miłości postępuj 
ostrożnie.

Waga 23.09-23.10
Czas świąteczny zapowia-
da się bardzo przyjemnie 
i relaksująco. Masz szansę 
poznać kogoś wyjątkowego. 
Jesli podejmowanie decyzji 
nie jest twoją mocna stroną, 
złap oddech. 

Skorpion 24.10-21.11
To będzie twórczy, dynamicz-
ny i przyjemny tydzień. Mo-
żesz liczyć na pomysłowość, 
optymizm i dobry nastrój. Nie 
obawiaj się miłości, możesz 
śmiało angażować.

Strzelec 22.11-21.12
Możesz liczyć na udany ty-
dzień, przyjemną i relaksującą 
atmosferę. W stałych związ-
kach atmosfera świąt wywoła 
przypływ uczuć, nawet jeśli 
myślałeś, że romantyczne 
wzloty już za wami. 

Koziorożec 22.12-19.01
Będzie to uroczysty i bardzo 
udany tydzień. Pomyślnie 
ułożą się okolicznosci, które 
po Nowym Roku zagwarantują 
efektowny start nowego planu, 
być może związany z wyjaz-
dem lub dokształcaniem. 

Wodnik 20.01-18.02
Nie narzekaj na nudę i nie szu-
kaj dziury w całym. Korzystaj 
ze świątecznej przerwy i przy-
jemności. Możliwe dodatkowe 
powody do świętowania. Może 
świąteczna dekoracja stanie 
się scenerią twojego ślubu? 

Ryby 19.02-20.03
Mimo szybkiego tempa życia, 
nie będziesz narzekać na brak 
energii i zmysłu praktyczne-
go. Ze wszystkim dasz sobie 
radę. Nastroje staną się rado-
sne i trochę sentymentalne. 
W związkach zgoda.
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męska
w tytule
filmu

O.Stone

"g" z be-
molem

występ
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