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Rasizm, chamstwo 
i głupota

Pokojowo nastawionych do życia hindusów mieszkańców Bangladeszu potraktowano jakby mieli związek z terrorystami z państwa islamskiego.
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Pozycja spółki KGHM 
Polska Miedź zostanie 
wzmocniona. Akcje 
z pakietu Skarbu Państwa 
będą nie do ruszenia. 

Poseł na Sejm RP Wojciech Zubow-
ski złożył poprawkę w sprawie 
sprzedaży akcji KGHM Polska 
Miedź S.A. Sejm i Senat pozytyw-
nie zaopiniowały zaproponowane 
zmiany.
– Po wejściu w życie poprawki 
nie będzie możliwości sprze-
daży akcji KGHM Polska Miedź 
S.A. znajdujących się w pakiecie, 
którym dysponuje Skarb Państwa – 
wyjaśnia Wojciech Zubowski. –  To, 
po wpisaniu KGHM-u na listę spółek 
zabezpieczonych przed wrogim 
przejęciem, kolejny krok mający 
na celu wzmocnienie pozycji spółki.
Poseł zapewnia, że nadal będzie 
zabiegał o wprowadzenia zmian 
w tzw. podatku od wydobycia 
niektórych kopalin.

Akcje KGHM zabezpieczone

r e k l a m a

Hutmen podpisał z KGHM 
Polska Miedź umowę, 
której przedmiotem 
jest sprzedaż wlewków 
okrągłych miedzianych 
w okresie od 1 
stycznia 2017 roku do 
31 grudnia 2018 r. 
z opcją przedłużenia 
na kolejny rok. 

Tylko w 2017 roku według ak-
tualnych cen miedzi, kontrakt 
wyniesie ok. 229 mln zł netto 
za dostawy ilości bazowej oraz 
ok. 416 mln zł netto za dostawy 
z uwzględnieniem opcji kupu-
jącego.

Wartość bazowa wynosi rocznie 
11 tys. ton wlewków. Kupujący 
ma opcję kupna 20 tys. ton. 
Cena za poszczególne partie 
miedzianych wlewków została 
ustalona jako średnia notowań 
na Londyńskiej Giełdzie metali 
Umowa została uznana za istot-
ną, ponieważ jej realizacja ma 
znaczący wpływ na prowadze-
nie działalności produkcyjnej 
Hutmen, a także ze względu 
na jej istotną wartość. Hutmen 
w komunikacie przypomina, iż 
umowa została zawarta w ra-
mach wieloletniej współpracy 
z KGHM w zakresie dostaw 
surowca.

Hutmen jest producentem wy-
robów z metali nieżelaznych. 
Należy do Grupy Boryszew - 
międzynarodowego koncernu 
z branży automotive, posiadają-
cy 20 zakładów w 8 krajach na 
3 kontynentach i zatrudniający 
8 tys. pracowników. 
KGHM jest największym 
producentem srebra i ósmym 
procentem miedzi na świecie, 
posiadającym dostęp do 4. pod 
względem wielkości zasobów 
miedzi. Spółka posiada szerokie 
portfolio projektów eksploracyj-
nych, rozwojowych i produk-
cyjnych w Polsce, Niemczech, 
Kanadzie, Chile i USA.

Sprzedadzą wlewki za ponad 220 mln zł. 

Dobra umowa
z Hutmenem

Pogotowie Ratunkowe 
w Legnicy otrzymało dwie 
nowe karetki. Ambulanse 
trafią do Lubina i Jawora. 
Pojazdy zakupiono 
dzięki pieniądzom 
z Urzędu Wojewódzkiego 
i wsparcia Fundacji 
KGHM Polska Miedź. 

Spośród 16 ambulansów zaku-
pionych na Dolny Śląsk dwie 
nowe karetki trafiły do Lubina 
i Jawora, bo właśnie tam, jak dotąd 
były najmocniej wyeksploatowane 
pojazdy spośród taboru legnickiego 
pogotowia ratunkowego. Zakup 
nowego sprzętu dla pogotowia 
wsparła dodatkowo w kwocie 180 
tysięcy złotych Fundacja KGHM 
Polska Miedź. 
Na cały Dolny Śląsk trafiło 16 

karetek zakupionych przez Urząd 
Wojewódzki. – Te ambulanse 
i sprzęt ratujący życie to w sumie 
8,5 mln złotych, które udało się 
zaoszczędzić w budżecie woje-
wody a potem uzyskać pozytywną 
opinię Ministerstwa Finansów. 
Dwa z tych ambulansów trafiły 
do legnickiego pogotowia, bo 
potrzeby były ogromne, bo te am-
bulanse, które zostaną zastąpione 
miały przejechane 500 tys. km. 
Te nowości bardzo cieszą, tym 
bardziej, że udało się je w pełni 
sfinansować.  – mówił Paweł 
Hreniak, Wojewoda Dolnośląski. 
– Pojazdy są na pewno z górnej 
półki, już nie mówiąc o ich wy-
posażeniu. To, które tutaj mamy 
począwszy od noszy poprze defi-
brylator czy respiratory to wyposa-
żenie, jakie posiada armia Stanów 

Zjednoczonych. To wysokiej klasy 
sprzęt zarówno ze względu na 
jakość, jak i na bezpieczeństwo 
i trwałość. Nowy sprzęt bardzo nas 
cieszy, bo przyda się we wszystkich 
działaniach ratowników: zarówno 
w wypadkach, zawałach i innych 
stanach zagrażających życiu. 
Wyposażenie jest takie, ze w każdej 
sytuacji ratownicy mogą udzielać 
pomocy. - Te defibrylatory posiadają 
najnowsze rozwiązania w systemie 
odpornym na zakłócenia i bezpiecz-
nie przesyłają zapis EKG do ośrod-
ków kardiologii interwencyjnej. Co 
roku wymieniamy sprzęt i staramy 
się to robić, na ile to tylko możliwe 
ze względów finansowych. Tego 
typu dotacja ułatwia nam funkcjo-
nowanie – mówił Andrzej Hap, 
dyrektor Pogotowia Ratunkowego 
w  Legnicy. 

KGHM wsparł zakup karetek

Dla Lubina i Jawora 
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2 stycznia ruszyła 
druga edycja 

ogólnopolskiego 
programu Tesco 
i Fundacji Tesco 

Dzieciom „Decydujesz, 
pomagamy”, mającego 

na celu wsparcie 
lokalnych projektów 

społecznych. 
Organizacje z Dolnego 

Śląska otrzymają 
w sumie 12 grantów 
o łącznej wartości 
60 000 zł. O tym, 

które pomysły zostaną 
dofinansowane, 
zdecydują sami 

mieszkańcy 
naszego regionu. 

Program „Decydujesz, 
pomagamy” wspiera 
lokalne organizacje oraz 
mieszkańców, którzy chcą 
zmienić na lepsze swoje 
najbliższe otoczenie i zrobić 
coś dobrego dla lokalnej 
społeczności. By mieć pew-
ność, że program adresuje 
lokalne potrzeby, Polska 
została podzielona na 145 
mikroregionów – w każdym 

z nich najlepsza inicjatywa 
zdobędzie grant w wysoko-
ści 5000 zł.
Udział w programie mogą 
wziąć zarówno lokalne 
organizacje pozarządowe, 
jak i spółdzielnie socjalne 
oraz grupy nieformalne. 
Wystarczy wypełnić for-
mularz na stronie www.
tesco.pl/pomagamy, krótko 
opisać swój pomysł i wy-

słać w terminie od 2 do 
31 stycznia 2017 r. O tym, 
który projekt ostatecznie 
otrzyma dofinansowanie, 
zadecydują klienci Tesco 
w otwartym głosowaniu, 
które rozpocznie się w mar-
cu 2017 r.

Pomoc w punkt
Pierwsza edycja programu 
„Decydujesz, pomagamy” 
odbyła się w 2016 r. Dzięki 
przekazanym grantom zre-
alizowano aż 160 lokalnych 
inicjatyw wspierających 
promocję zdrowego stylu 
życia, edukację, rozwój 
kompetencji, ochronę 
środowiska, rewitalizację 
miejsca zamieszkania 
i in. W ramach programu 
powstawały m.in. lokalne 
siłownie na świeżym powie-
trzu, ogrody terapeutyczne, 
organizowano warsztaty 

żywieniowe, pikniki integra-
cyjne, warsztaty teatralne, 
muzyczne, plastyczne, a na-
wet letnie kina plenerowe.
W pierwszej edycji progra-
mu mieszkańcy Dolnego Ślą-
ska wybrali 13 organizacji, 
do których trafiło w sumie 
65 000 zł. Zwycięskie orga-
nizacje mogły realizować 
projekty do końca grudnia 
2016 r. Ich efekty przerosły 
najśmielsze oczekiwania 
organizatora, nie tylko ze 
względu na aktywizację 
mieszkańców, ale również 
różnorodność i innowa-
cyjność zrealizowanych 
projektów. Jednym z nich 
było zorganizowanie tur-
nieju dla mieszkańców 
Polkowic w ramach pro-
jektu Bądź aktywny - Zo-
stań „Mega Piłkarzykiem”. 
Dzięki inicjatywie Fundacji 
Eudajmonia i grantowi 
uzyskanemu w programie 

„Decydujesz, pomagamy” 
odbyły się trzy spotkania, 
podczas których miesz-
kańcy rozgrywali mecze na 
specjalnej platformie do 
Mega Piłkarzyków. Przed-
sięwzięcie przyczyniło się 
do zwiększenia aktywności 
fizycznej mieszkańców oraz 
integracji sąsiedzkiej i wie-
lopokoleniowej, a także 
miało wpływ na poprawę 
stanu zdrowia mieszkańców. 
Więcej informacji o pro-
gramie „Decydujesz, po-
magamy” można znaleźć 
na stronie internetowej: 
www.tesco.pl/pomagamy. 
W przypadku pytań do-
tyczących zgłoszenia do 
programu można kontak-
tować się  z biurem pro-
gramu - Pracownią Badań 
i Innowacji Społecznych 
Stocznia: tel. 22 100 55 
93, e-mail: pomagamy@
stocznia.org.pl

60 000 zł na realizację społecznych inicjatyw dla województwa dolnośląskiego

Nowa edycja – „Decydujesz - pomagamy”

Wójt gminy Lubin 
Tadeusz Kielan od 
dawna mówi o fatalnym 
stanie przepompowni 
i infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej na terenie 
gminy. W ubiegłym 
roku Gminny Zakład 
Komunalny z budżetu 
gminy otrzymał 700 
tys. zł na modernizację 
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej oraz 
wykonanie dokumentacji 
projektowej. 

Decyzje w tej sprawie zapadały 
na sesji ustalającej budżet gminy 
na 2016 rok. Wtedy ustalono też 
budżet GZUKiM. Na koniec 2016 
roku okazało się, GZUKiM takich 
pieniędzy nie wykorzystał... Do 
budżetu gminy wróciło ...700 
tys. zł. - To skandal! =- uważają 
radni z klubu Razem dla Gminy. 
– A nawet skrajna nieodpowie-
dzialność - dodają. Są pieniądze, 
a komunalka stoi i czeka nie 

wiadomo na co. 
Kilka dni temu pękła rura w Osie-
ku. Pękła ze starości, a jak wyni-
ka z gminnych informacji w gmi-
nie liczono, że ...jeszcze trochę 
wytrzyma... - Mieliśmy nadzieję, 
że poziom wyeksploatowania 
tego fragmentu sieci pozwoli 
jej normalnie funkcjonować do 
czasu planowanej modernizacji 
ulicy Zagajnikowej czyli do 
jesieni roku 2017. Dziś wiemy, 
że wymiana rurociągu potrzebna 
jest natychmiast – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 
- Co rusz wójt przekazuje nam 
informacje, że sieć wod-kan 
w gminie jest w fatalnym stanie 
po poprzednich rządzących - mó-
wi radna Barbara Skórzewska 
- Tymczasem wójt w GZUKiM-
-ie miał 700 tys. zł, których nie 
wydał na modernizacje sieci. 
Okazuje się, że nie prowadzimy 
większej ilości remontów, choć 
są na nie pieniądze. A tu proszę 
niespodzianka - nie ma co re-
montować?

Radni z Razem dla Gminy nie 
kryją uwag pod adresem gmin-
nej gazety wydawanej na koszt 
podatników. Z niej można się 
dowiedzieć, jak to jest wspania-
le, świetnie, jak gmina zmienia 
swoje oblicze pod rządami nowej 
władzy twierdząc, że poprzednicy 
niewiele robili. 
Radna Skórzewska wskazuje 
krótko. – Wystarczy spojrzeć 
sobie na wyremontowane szkoły, 
drogi gminne, boiska, świetlice. 
To przecież wszystko powstało 
w poprzednich kadencjach, a nie 
za obecnego wójta, który przejął 
działający i dobrze finansowany 
organizm. Dlatego gmina cały 
czas szybko się rozwija Negowa-
nie dorobku poprzednich wójtów 
i mieszkańców jest co najmniej 
nieprzyzwoite. 
Dodajmy, że awaria w Osieku 
miała miejsce przy zbiegu ulic 
Zagajnikowej i Saturna i była to 
trzecia awaria w ciągu ostatnich 
kilku tygodni, w tej części Osieka.

 � (inf)

Było dużo pieniędzy na remonty, ale...

GZUKiM oddaje ...700 tys. zł
Do końca listopada KGHM wpłacił 
do budżetu państwa 1,14 mld 
zł podatku od kopalin. 

Najprawdopodobniej roczna kwota podatku 
będzie mniejsza o około 300 mln zł niż zakładano 
to w budżecie państwa. 
Dodajmy, że tylko w listopadzie miedziowa 
spółka odprowadziła ponad 108 mln zł podatku 
od kopalin co dawało 74,5 proc. rocznego planu.
W ubiegłorocznym budżecie kraju przychody 
z tytułu podatku od kopalin planowano na 
poziomie 1.5 mld. zł. 

 � (inf)

Mniej podatku
za kopaliny
w 2016 roku

Specjalnym rozporządzeniem Rady Mini-
strów KGHM z likwidowanego Ministerstwa 
Skarbu Państwa trafi do Ministerstwa 
Energii - poinformował w ubiegłym tygo-
dniu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów 
Henryk Kowalczyk.
Spółki w których udziały ma polskie pań-
stwo zostaną przydzielone do poszcze-
gólnych ministerstw zgodnie z ustalonymi 
wcześniej branżowymi właściwościami 
ministrów. W ubiegłym tygodniu rozporzą-
dzenie Rady Ministrów stało się faktem. 
Z informacji Centrum Informacyjnego 
Rządu wynika, że Rada Ministrów przy-
jęła rozporządzenie w sprawie wykazu 
spółek, w których prawa z akcji Skarbu 
Państwa wykonują inni niż Prezes Rady 
Ministrów członkowie Rady Ministrów. 
Dodajmy, że rozporządzenie to stanowi 
jeden z elementów reformy związanej 
ze zmianami w zarządzaniu majątkiem 
państwowym. 
Proces likwidacji Ministerstwa Skarbu 
Państwa i przekazywaniu jego kompe-
tencji do poszczególnych ministerstw 
zakończy się do końca marca. 

Nadzór nad KGHM przejmuje 
minister energii

Już nie
w MSP
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              małe raty

*Nie stanowi oferty w rozumieniu KC

Obsługujemy ponad
750 Klientów dziennie!

Pożyczka
          prywatna

KREDYT

 
 
 

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

KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA • POŻYCZKI

do 30 000zł
                   dla każdego!

*

• także z komornikiem • bez opłat wstępnych
• wysoka przyznawalność • szybka decyzja
• możliwość zawieszenia spłaty rat

Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego lubińskiej 
policji ustalili i zatrzymali 
34 letnią mieszkankę 
gminy Lubin. Kobieta 
podejrzewana jest 
o kradzieże sklepowe. 
Jej łupem padł telefon 
komórkowy i ciuchy. 
Sprawczyni podczas 
kradzieży nie była sama. 
Pod jej opieką w tym 
czasie, znajdowało się 3 
letnie dziecko koleżanki.

W nocy 28 grudnia br., policjanci 
z wydziału  ruchu drogowego 
lubińskiej policji, zatrzymali 
do kontroli drogowej kierującą 
samochodem osobowym marki 
Opel. Jak się okazało, kobieta ta 
posiadała aktywny zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych, a także poszuki-
wana była listem gończym. To nie 

wszystkie przewinienia 34-latki. 
Jak ustalili policjanci z wydziału 
kryminalnego, mieszkanka gminy 
Lubin, w jednym z salonów sieci 
komórkowych, skradła telefon 
o wartości 600 złotych.  Kolej-
nym łupem kobiety były ciuchy 
o wartości blisko 700 złotych. Jak 
ustalili funkcjonariusze, w trakcie 
kradzieży sprawczyni  opiekowała 
się 3 letnim dzieckiem swojej ko-

leżanki, a wózek dziecięcy służył 
jej do wywożenia skradzionych 
przedmiotów.  Policjanci odzyskali 
skradziony telefon i nadal pracują 
nad odzyskaniem utraconych 
artykułów tekstylnych.
Kobieta trafiła do policyjnego 
aresztu. Za swoje czyny odpowie 
przed sądem. Grozi jej do 5 lat 
pozbawienia wolności.

 �KPP Lubin

Pakowała fanty do dziecięcego wózka

Okradała sklepy

W sobotę i niedzielę 7 i 8 
stycznia przeżywali swoją 
karczmę piwną z okazji 
Barbórki 2016. Opóźniona 
z powodu żałoby biesiada 
miała miejsce w hali 
w Głogowie, gdzie 
przez dwa dni bawiło 
się ponad 1100 osób. 

Jak co roku było wesoło, gwarno, 
śpiewnie i bardzo zabawnie. Uro-
czystość odbyła się w hali wido-

wiskowo – sportowej w Głogowie. 
Biesiadę rozpoczęto od minuty 
ciszy dla tych, którzy odeszli na 
wieczną szychtę. Był też hymn 
górniczy, a potem zaczęła się trady-
cyjna zabawa pewna przyśpiewek, 
konkursów i tradycyjnych, górni-
czych zmagań. 
Dla górników i zaproszonych gości 
przygotowano mnóstwo atrakcji. 
Tradycyjnie już organizatorzy 
karczmy “ukarali” tych, którzy 
nie byli w mundurach, a przyszli na 

biesiadę w swetrach lub koszulach 
w kratę. Mówiąc krótko – kazano 
im zdjąć niepasujące do okazji 
ubrania i “skrócono” im nieco 
rękawy niestosownego odzienia. 
Podczas uroczystości pożegnano 
symbolicznymi podarunkami i ży-
czeniami tych członków związku 
ZZPD, którzy odchodzą na eme-
ryturę. Na uczestników biesiady 
czekało wiele atrakcji, którym 
przyświecały hasła zdrowia, dobrej 
kondycji i bycia fit. 

Górnicy z ZZPD świętowali
Jak co roku było wesoło, gwarno, śpiewnie i bardzo zabawnie

r e k l a m a



Potrzebujesz dla swojej firmy 
gotówki bez zbędnych formalności? 
Przyjdź do Nest Banku!
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. 

Nest Bank ma wszystko, czego potrzebuje mała firma albo klient 
indywidualny?

– Oczywiście, nasza oferta obejmuje nowoczesne usługi 
finansowe potrzebne zarówno mikrofirmom, jak i zwykłym 
ludziom. Rozbudowujemy sieć placówek partnerskich w całej 
Polsce,  bo chcemy być bliżej tych Klientów, którzy oczekują 
bezpośredniego kontaktu z doradcą. Ale nasze placówki nie 
przypominają standardowego „oddziału” banku.

Właśnie widzę – przytulnie, zachęcają, żeby zajrzeć do środka, 
można spokojnie porozmawiać

– I o to nam chodzi! Tworzymy atmosferę sprzyjającą rozmowom. 
Finanse – firmowe czy rodzinne – to są dla każdego bardzo ważne 
sprawy i my to szanujemy. 

Dlaczego Nest Bank jest najlepszym wsparciem dla małych firm?

– Bo rozumiemy specyfikę funkcjonowania małych firm w Polsce. 
Wiemy, jak wiele trudu i czasu codziennie pochłania małym 
przedsiębiorcom zmaganie się z klientami i kontrahentami.  No 
i rozumiemy, jak istotne jest dla przedsiębiorców sprawne pozyskiwanie 
kapitału. Dlatego nasze kredyty dla firm są dostępne szybko, bez 
zbędnych formalności i na świetnych warunkach finansowych. 

Firma dostanie gotówkę na dowolny cel firmowy?

– Dla firm, które potrzebują dużej gotówki i liczą na niską ratę, 
Nest Bank przygotował specjalną ofertę: gotówkę do 300 tysięcy 
złotych ze spłatą rozłożoną nawet na 12 lat, bo wtedy miesięczna 
rata jest niska. To idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują 
szybko dużej gotówki na dowolny cel lub na spłatę innych 
zobowiązań.

Czym wyróżnia się ta oferta?

– Udostępniliśmy bardzo wygodne narzędzie: mechanizm 
prognozy wzrostu dochodów, który pozwala na uzyskanie 
wyższej kwoty kredytu jedynie na podstawie deklaracji przyszłych 
dochodów firmy. Rata kredytu może być niska, między innymi 
 ze względu na możliwość rozłożenia rat w czasie, ale przede 
wszystkim ze względu na koszt naszego kredytu. Prowizja wynosi 
zaledwie od 0,99%. Wstępna decyzja kredytowa jest możliwa już 
podczas pierwszego spotkania, a środki na koncie masz nawet 
w ciągu 24 godzin. 

A jacy przedsiębiorcy mogą otrzymać taki kredyt?

– Bez problemu kredytujemy większość branż. Wszystkich, 
którzy prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej roku  
 i rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą księgi 
przychodów i rozchodów. Co najważniejsze: środki z kredytu 
można przeznaczyć na dowolny cel, również na spłatę innych 
kredytów firmowych, które zostały zaciągnięte wcześniej. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać taki kredyt firmowy? 

– To naprawdę jest wyjątkowo proste. Nie wymagamy 
zabezpieczeń kredytu, wystarczy tylko PIT za zeszły rok, a decyzję 
kredytową można otrzymać już podczas pierwszego spotkania   
z naszym doradcą. 

To chyba wpadnę do Państwa jutro. 
Dziękuję Panu za rozmowę.

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

Nest Bank
materiał promocyjny

Placówka Partnerska

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

w Lubinie!

Edyta Żukowska
w Lubinie.

róg ul. Sportowej i Szpakowej
59-300 Lubin
T: 794 600 909
Godziny otwarcia: 
pn. – pt., 9.00 – 17.00
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Śliska nawierzchnia, 
niebezpieczny zakręt 
i kolejne dachowanie 
między Ścinawą 
a Dłużycami.

Oplem corsa na niemieckich 
tablicach rejestracyjnych 
jechało dwoje Polaków. Kiero-
wała kobieta. W nocy tuż przed 

północą na łuku drogi (skrzyżo-
wanie na dawną bukaciarnię) 
samochód wpadł w poślizg. 
Nie udało się nad nim zapa-
nować, ostatecznie zjechał 
do głębokiego przydrożnego 

rowu i dachował. Mężczyzna 
jadący w pojeździe miał zra-
nioną rękę, natomiast kobieta 
rozbitą głowę w okolicach łuku 

brwiowego. Pierwszej pomocy 
poszkodowanym udzielili inni 
przejeżdżający. Po chwili na 
miejsce dotarł też pierwszy ra-
townik, który odebrał wezwanie 
o pomoc. To strażak ochotnik 
z pobliskiego Dziewina. Opatrzył 
krwawiącą ranę na głowie kobie-
ty. Po kilku minutach na miejsce 
dojechał dyżurujący w nocy 
w Ścinawie patrol policji i OSP 
Ścinawa. Pogotowie ratunkowe 
zabrało kobietę do szpitala na 
szczegółowe badania.
Odcinek drogi między Ścinawą, 
a Dłużycami został w ubiegłym 
roku wyremontowany. W ciągu 
miesiąca doszło tu do trzech 
takich samych zdarzeń. Za 
każdym razem auta kończyły 
w głębokim rowie wykonanym 
przez drogowców.

 � (dlu24)

r e k l a m a

rozmaitości

Wyglądało bardzo 
groźnie. Na szczęście 
w aucie zadziałały 
wszystkie systemy 
bezpieczeństwa, 
choć obydwa pojazdy 
są uszkodzone.

Po godzinie 14 (28.12) na ulicy 
Hutniczej doszło zderzenia 
dwóch samochodów. Z ul. Kru-
pińskiego (podporządkowana) 
wyjeżdżał volkswagen polo. 
Kierujący nim mężczyzna nie 
zachował ostrożności i uderzył 
w bok przejeżdżającej ulicą 
Hutniczą toyoty. Zderzenie 
doprowadziło do dachowania 
toyoty.
Kierująca tym pojazdem 

kobieta, wyszła z kraksy 
niemal bez szwanku, choć 
jej samochód ostatecznie 
pozostał na dachu. W aucie od 
strony pasażera wystrzeliły 
boczne kurtyny. Kierująca 
była zapięta w pasy.

Na ul. Hutniczej zablokowane 
były pasy ruchu w tym pas-bus 
w kierunku ul. Jana Pawła II. 
Nie było również możliwości 
skręcenia z ul. Hutniczej w ul. 
Krupińskiego.

 � (dlu24)

Dachowanie przed północą

Dachowanie na Hutniczej

Przedstawiciel rządu, 
a także Polskiego biznesu 
w tym przedstawiciele 
KGHM biora udział w 8 
edycji światowego 
kongresu Vibrant 
Gujarat Global Summit 
2017” w Indiach.

Konferencje organizowane 
w ramach „Vibrant Gujarat” 
w Ahmadabadzie, władze Indii 
organizują od 2003 r.. Jest to jeden 
ze sposobów promocji gospodarki 
tego kraju i nawiązywania kontak-
tów biznesowych i gospodarczych 
zarówno między państwami, jak 
i poszczególnymi firmami. 
W tegorocznym spotkaniu bierze 
udział około 10 tys przedstawicieli 
biznesu i administracji rządowych 
z około 100 państw świata. Polska 

znalazła się w tej grupie jako kraj 
partnerski. Dodajmy, że takimi 
krajami są Australia, Kanada, 
Dania, Francja, Japonia, Holandia, 
Szwecja, Singapur, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Wielka Brytania 
oraz USA.
Zainteresowanie Indiami nie 
jest bezpodstawne - Indie na-

leżą do gospodarczych liderów 
regionu Azji Południowej i są 
perspektywicznym rynkiem dla 
polskiego eksportu i polskich 
inwestycji. Wielkość rynku oraz 
duże osiągnięcia w rozwoju branż 
nowoczesnych technologii stawiają 
Indie w gronie najpoważniejszych 
polskich partnerów gospodarczych 
nie tylko w regionie Azji Południo-
wej, ale także w ujęciu globalnym 
– informuje Ministerstwo Rozwoju. 
Z jego informacji wynika, że ma-

my bardzo dobrą ofertę na rynek 
indyjski w wielu sektorach, jak 
maszyny i urządzenia górnicze, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, 
sektor IT/ICT i nanotechnologie, 
jednak wymaga ona promocji, 
wsparcia i zaangażowania rów-
nież ze strony przedstawicieli 
administracji gospodarczej kra-

ju” - podkreśla resort rozwoju. 
Jak zaznaczono, w Indiach, które 
stanowią perspektywiczny rynek 
dla polskich eksporterów i inwesto-
rów, będzie realizowany specjalny 
program promocji Polski i polskiej 
gospodarki. 
Podczas spotkania z indyjskim 
biznesem zostanie zaprezento-
wana sektorowa oferta polskich 
firm, które są członkami polskiej 
delegacji.

 � (inf)

Promują Polskę i polską gospodarkę

KGHM szuka
nowych rynków
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Będę biegał, rzucę palenie, schud-
nę, zaoszczędzę pieniądze – to 
częste postanowienia  noworoczne, 
jakie wypowiadamy kończąc stary 
rok. Niestety większość z nich zo-
staje tylko w sferze słów. Bywają 
i tacy, którzy bezwzględnie dążą 
do osiągnięcia celu, robiąc sobie 
nierzadko krzywdę. Co zatem 
uczynić, by spełnić tak zwane 
postanowienie noworoczne, ale 
bez uszczerbku na zdrowiu?
Najczęstszą obietnicą składaną 
sobie zarówno przez kobiety, jak 
i przez mężczyzn jest to o zrzuceniu 
zbędnych kilogramów. Cel jest 
bardzo dobry pod warunkiem, że 
jest realizowany z rozsądkiem. - 
Trzeba pamiętać, by nie stawiać 
sobie takich wymagań i założeń, 
które nie są dla nas do spełnienia. 
Poszczególne kroki powinny być 
realne do wypełnienia. Trzeba 
zacząć od wprowadzenia ruchu 
w nasze życie. Na początek roz-
sądnym rozwiązaniem będzie 30 
minut spacerów dziennie. Można 
nawet wysiąść przystanek wcze-
śniej z autobusu i przejść się do 
domu pieszo. Nawet do sklepu 

na zakupy zamiast jechać autem 
można iść.  Istotne też jest posta-
nowienie, by zacząć odżywiać 
się regularnie z udziałem dużej 
ilości warzyw. Trzeba włączyć do  
żywienia produkty zbożowe, ale 
pełnoziarniste. Trzeba ograniczyć 
spożycie tłuszczu. Zamienić na 
przykład batonika na na jabłko. 
Co do aktywności fizycznej, to 
trzeba znaleźć taką formę ruchu, 
którą będziemy na pewno reali-
zować. Bo po co zakładać, że na 
przykład będę w tym roku jeździła 
na nartach, skoro jest to niemal 
niemożliwe? Niech to zatem będzie 
joga, godzina aktywności w zaci-
szu domowym, rower lub jak kto 
woli ćwiczenia w grupie. Jednym 
słowem – trzeba dopasować do 
siebie coś, co będzie realne do 
wykonania, będzie i sprawiało 
przyjemność - mówi Alicja Soko-
łowska, specjalista ds. żywienia w  
MCZ w Lubinie.
Ograniczenie słodyczy to duże 
wyzwanie, ale nie jest niemożliwe. 
- Nie mówimy o czymś takim, 
jak kategoryczny zakaz. Jeśli 
ktoś lubi, to taki krok może się 

nie udać. Warto w takiej sytuacji 
powiedzieć sobie „ograniczam 
słodycze”, czyli planujemy sobie 
dwa razy w tygodniu na przykład 
jakąś porcję ciasta do ulubionej 
kawy. Wtedy odbywa się to bez 
żadnych wyrzutów sumienia – 
podkreśla Alicja Sokołowska. 
Trzeba zatem zacząć od pewnego 
rygoru, ale nie skrajności. Odchu-
dzanie się warto przeprowadzać 
pod kontrolą lekarza. - Pomóc 
może zarówno lekarz, jak i specja-

lista dietetyk. Zrzucanie zbędnych 
kilogramów to nie tylko rady, 
jakie się dostaje, bo takich porad 
pełno w książkach, czasopismach, 
mediach  i internecie. Nasze społe-
czeństwo jest dość wyedukowane 
i wie, co szkodzi, a co powinno się 
robić, by nie mieć nadwagi. Wizyta 
u lekarza lub dietetyka to motywa-
cja z zewnątrz. Badanie na anali-
zatorze też może być przydatne. 
Można wtedy zobaczyć skład ciała 
i zrozumieć, gdzie są największe 

problemy, gdzie pokłady tkanki 
tłuszczowej są zgromadzone. Może 
wtedy łatwiej będzie dopasować 
rodzaj aktywności fizycznej. To 
może nam podpowiedzieć gdzie 
zbudować najwięcej masy mię-
śniowej. Kiedy wiadomo, że na 
przykład za miesiąc mamy wizytę 
u lekarza czy dietetyka i będziemy 
mieli „rozliczyć się” ze swoich 
osiągnięć, to mobilizacja jest na 
pewno większa – dodaje na koniec 
Alicja Sokołowska, która w przy-

chodni MCZ w Lubinie na co dzień 
kontroluje swoich pacjentów na 
analizatorze składu ciała. 
Życzymy zatem wszystkim 
tym, którzy coś postanowili 
wytrwałości. Wszystkie zmiany 
w życiu wprowadzane stopniowo, 
nie tylko zrzucanie zbędnych 
kilogramów, dopasowane do 
własnych możliwości mają szan-
sę powodzenia, jeśli są realne 
i poparte odpowiednią chęcią 
z domieszką motywacji. 

Postanowienia noworoczne tak, ale nie za wszelką cenę

Od nowego roku zmiany?
Róbmy to z głową

Rokrocznie wielu z nas mówi o  tak zwanych postanowieniach noworocznych typu: od 
stycznia będę... , od nowego roku skończę z ...., rzucę palenie, schudnę, pojadę w podróż, 
zmienię pracę i wiele jeszcze innych. Bywa, że już w połowie stycznia niektórzy nie 
pamiętają co sobie sami obiecali, ale są też i tacy, którzy za wszelką cenę dążą do 
osiągnięcia celu, czasami nawet zbyt bezwzględnie. Specjaliści radzą – róbmy wszystko 
z rozsądkiem i w miarę własnych możliwości, a powinno się udać. 

r e k l a m a

promocja zdrowia
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Między Czerńcem, 
a Polkowicami powstaje 
najpotężniejsza pod 
względem mocy 
przesyłowej linia 
energetyczna. Prace 
trwają od kilku miesięcy. 
Wiosną na nowych 68 
słupach pojawią się 
energetyczne przewody. 

Budowa linii elektroenergetycz-
nej 400 kV od stacji Czarna 
(koło Siedlec i Czerńca) do stacji 
220/110 kV Polkowice stanowi 
realizację celów publicznych 
i jest inwestycją o znaczeniu 
ponadlokalnym.
W całym kraju powstaje sporo 
takich linii – dowiadujemy się 
od jednego z monterów na 
placu budowy pod Siedlcami. 
W listopadzie kierowcy prze-
jeżdżający droga Lubin Ścinawa 
mogli zobaczyć wykopy, a od 
kilku tygodni olbrzymie słupy 
energetyczne. Do Polkowic 
będzie wiodło 78 słupów. 68 
z nich ma wysokość 74 metrów. 
Montaż jednej konstrukcji przy 
sprzyjającej pogodzie trwa 10 
dni. Przygotowanie fundamen-
tów to kilka tygodni. Jeden słup 
waży 40 ton. Docelowo zostaną 
pomalowane na kolor zielony. 
We wtorek rano monterzy za-
kładali ostatnie ramię na którym 
będzie wisiała energetyczna 
linia. 
Obecnie realizowany projekt 
podwójnej linii 400 kV przebiega 
przez powiat lubiński i polkowic-

ki, przez gminy Lubin, Rudna 
oraz gminę Polkowice. Jej 
łączna długość to 24 kilometry.  
To początek dużego projektu, 
gdyż do Czarnej ma dotrzeć 
podobna linia z Wrocławia. Całą 
inwestycja wiąże się z przebu-
dową istniejącej koło Czerńca 
rozdzielni 400 kV oraz budowa 
nowej rozdzielni 400 kV w stacji 
220/110 kV Polkowice.
Prace na stacji Czarna będą 
polegały m.in. na demontażu 

starych i montażu nowocze-
snych urządzeń niezbędnych 
do prawidłowego jej funkcjono-
wania; wyposażeniu rozdzielni 
w zabezpieczenia cyfrowe; 
budowie nowego budynku 
technologicznego. Natomiast 
w przypadku rozbudowywanej 
stacji Polkowice prace obejmą 
m.in. wybudowanie rozdzielni 
400 kV; modernizację i rozbu-
dowę rozdzielni 220 kV i 110 kV.

 � pit/czarna-polkowice.pl

Pierwsza taka linia energetyczna w powiecie

Budują z Czarnej
do Polkowic

Na Fundację mogą 
liczyć ludzie 
potrzebujący pomocy 
w zakresie ratowania 
życia i zdrowia. 
W ubiegłym roku tylko 
na pomoc osobom 
fizycznym Fundacja 
KGHM Polska Miedź 
przeznaczyła blisko 
1,5 miliona złotych.

Wspierane są także szpitale, 
szkoły, instytucje sportowe 
i kulturalne, a także wiele 
innych organizacji prospo-
łecznych. W tę pomoc możesz 
włączyć się i Ty – wystarczy, że 
przekażesz swój podatkowy 1 
procent.

Ze środków przekazanych w ra-
mach odpisów podatkowych za 
2013 rok Fundacja KGHM Polska 
Miedź zgromadziła ponad 60 
tys. zł. Cała kwota została 
przeznaczona na działalność 
statutową, czyli wsparcie 
ochrony zdrowia, edukacji, 
kultury, ochrony dóbr dzie-
dzictwa narodowego, sportu 
dzieci i młodzieży oraz pomocy 
osobom fizycznym. Przez 6 lat 
Fundacja przyznała ponad 7 000 
darowizn dla osób w ciężkiej sy-
tuacji życiowej. Na te działania 
przeznaczono kwotę blisko 20 
mln zł. Podopieczni Fundacji 
otrzymali darowizny m.in. na 
leczenie, zwłaszcza chorób 
nowotworowych, rehabilitację, 

likwidację barier architektonicz-
nych dla niepełnosprawnych, 
zakup sprzętu ortopedycznego 
czy rehabilitacyjnego. Jak wes-
przeć dzieło Fundacji KGHM 
Polska Miedź?
Wystarczy w rocznym zeznaniu 
podatkowym wpisać numer 
KRS: 0000154740 i wskazać 
fundację jako odbiorcę 1% 
podatku.

Podaruj 1% Fundacji 
KGHM Polska Miedź

W połowie grudnia 
w Lubinie dobiegły końca 
zajęcia z zakresu Nordic 
Walking dla osób 40+, 
a teraz odbyła się ostatni 
lekcja pływania dla dzieci 
– oba cykle sportowych 
zajęć wpisane były 
w projekt Eko – Zdrowie 
od KGHM polska Miedź 
S.A. Byłą to już piąta 
edycja programu 
prozdrowotnego od 
miedziowej spółki dla 
mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego. 

Około 180 dzieci z Lubina, Le-
gnicy i Rudnej oraz około 250 
osób dorosłych m. in. z Chojno-
wa, Legnicy, Lubina, i Złotoryi 
skorzystało ze sportowych zajęć 

oferowanych bezpłatnie przez 
KGHM Polska Miedź S.A. w ra-
mach projektu Eko – Zdrowie. 
Piąta, jesienna edycja progra-
mu zakończyła się. Najmłodsi 
w Lubinie we wtorek 27 grudnia 
odbyli ostatnią lekcję pływania. 
W zajęciach brały udział dzieci 
w  wieku 5 do 10 lat.
– Projekt ten miał za zadanie 
zbliżyć najmłodszym środowisko 
wodne, dokształcić ich umiejętno-
ści pływania, niektórych nauczyć 
podstaw zachowania w wodzie. 
Było 12 lekcji. To wystarczająca 
ilość na tyle, by dzieci pozbawić 
lęku wejścia do wody, tych od-
ważniejszych skoku z wysokości 
do wody i nauczyć bezpiecznie 
dotrzeć do najbliższego brzegu.  
12 lekcji temu niektóre dzieci 
patrzyły na nas jakbyśmy chcieli 

im zrobić jakąś krzywdę, a dziś 
same zapraszają nas do zabawy 
w wodzie. Te lekcje są bardzo 
ważne, bo chodzi o bezpieczeń-
stwo dzieci podczas przebywania 
nad wodą. Bardzo ważne jest to,  
by umiejętność wejścia, dopły-
nięcia do brzegu i wyjścia były 
podstawą zachowania się nad 
wodą – mówił Konrad Marciniak, 
prezes Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego Pirania Lubin, który 
realizował zajęcia pływania na 
polecenie  miedziowej spółki. 
Poza zajęciami sportowymi jak 
pływanie dla dzieci czy nordic 
walking dla dorosłych KGHM 
Polska Miedź S.A. w ramach pro-
jektu Eko – Zdrowie realizowało 
też program walki z otyłością, 
czyli szereg zajęć z siłowniach 
i klubach fitness połączonych 
z edukacją dietetyczną. Były 
też bezpłatne zajęcia piłkarskie 
z kadrą trenerską KGHM Zagłębie 
Lubin dla najmłodszych. Poza 
tym przeprowadzano też sporo 
badań przesiewowych zarówno 
pod kątem wykrywania raka 
prostaty u panów, jak i badań 
profilaktycznych pod kątem no-
wotworowym dla najmłodszych.

 �mm

Z zajęć sportowych skorzystało ponad 400 mieszkańców 
Zagłębia Miedziowego

Piąta edycja Eko–Zdrowie
od KGHM zakończona



www.lubinextra.pl  •  11 stycznia 2017 r.     11rozmaitości

Pokojowo nastawieni 
do życia obywatele 
Bangladeszu stali się 
celem bezpardonowego 
ataku dwóch 
„odważnych”, którzy 
z puszkami sprayu 
napadli na SuperKebab  
na pasażu przy ul. Armii 
Krajowej i namalowali 
na ścianach baru to co 
uważali za słuszne. Można 
to podsumować – jaki 
intelekt, takie napisy...

Do tego aktu wandalizmu, okra-
szonego niewątpliwie olbrzymią 
odwagą, doszło w Sylwestra. 
Bandytów zarejestrował monito-
ring. Jeden po kilku dniach wpadł 
i szybko okazało się, że do świę-
toszków nie należy, bo wcześniej 
„niewłaściwie” zachowywał się 
na stadionie Zagłębia. 

– Mieszkaniec Lubina usłyszał 
zarzuty dotyczące uszkodzenia 
mienia oraz nawoływania do nie-
nawiści na tle narodowościowym 
poprzez umieszczenie graffiti na 
jednym z lokali gastronomicznych 
– wyjaśnił oficer prasowy KPP 
w Lubinie, asp. szt. Jan Pociecha. 
- Mężczyźnie może grozić nawet 
do 5 lat pozbawienia wolności. Za 
swoje czyny odpowie przed sądem.
Z nagrania monitoringu wynika, 
że sprawców którzy malowali 
było dwóch, ale nie byli sami. 
Przerażający jest jeszcze jeden 
fakt. W oku kamer widać, że prze-
chodzą postronni ludzie – nikt nie 
zareagował. 
Na szczęście zareagowali inter-
nauci, a policja zrobiła co do niej 
należy. Na drugi dzień, jak na 
naszym portalu opublikowaliśmy 
informacje o tej idiotycznej napa-
ści, szybko znaleźli się mieszkańcy 

Lubina, którzy z sercem podeszli 
do Banglijczyków. Sprayowi 
bandyci na stronach interneto-
wych doświadczyli też całej masy 
hejtu i wyzwisk. Niestety były też 
głosy, które gratulowały im tej 
niesamowitej odwagi ze sprayem 
w ręce, wymierzonym przeciwko 
słabszym obcokrajowcom. Wśród 
telefonów odebranych w redakcji 
więcej było tych pozytywnych dla 
cudzoziemców. Trafił się nawet 
taki rozmówca, który uważa, 
że przez obcokrajowców siedzi 
w domu bo nie ma pracy...
- Regularnie kupuję u nich jedzenie 
– opowiada nam jeden z klien-
tów. - Jest dobre, a oni są zawsze 
mili i uśmiechnięci. Podziwiam 
ich, bo uruchomili własny interes 
w obcym kraju, a teraz jeszcze dają 
pracę Polakowi. 
Głosów solidarności i współczucia 
jest bardzo dużo. - Do baru zgłosiło 

się wielu ludzi, którzy deklaro-
wali pomoc. Jest stowarzyszenie, 
z Wrocławia które chce pomóc 
w oczyszczeniu i odnowieniu 
elewacji. Właściciel budynku też 
powiedział, że pomoże w naprawie, 
aby najemców jak najmniej to kosz-
towało. Mimo tego aktu agresji, 
który ich spotkał, wierzą, że Polacy 
to dobry naród – opowiada nam 
Polka przyjaciółka właścicieli baru 
SuperKabab i dodaje, że był też 
kontakt z Fundacji Helsińskiej 
w sprawie tego co się stało.
Kim są sprayowi bandyci? Na razie 
wpadł jeden., Za chwilę pewnie 
znajdzie się kolejny. To 28 letni 
mieszkaniec Lubina. Policjanci 
delikatnie piszą - mężczyzna 
jest powiązany ze środowiskiem 
pseudokibiców.
Dala normalnego obywatela to 
zwykły bandyta, którego należy 
oddzielić od cywilizacji. Zajmu-

jący się nim policjanci ustalili, że 
ma on związek z jeszcze innym 
zdarzeniem, do jakiego doszło pod-
czas jednego z odbywających się 
w Lubinie meczy piłkarskich. Cała 
sytuacja miała miejsce w paździer-
niku gdy grupa pseudokibiców 
zaatakowała pracowników ochrony 
podczas akcji gaszenia stadiono-
wych krzeseł. Po zatrzymaniu 28 
– latek dołączył do grona 4 osób, 

które już wcześniej usłyszały w tej 
sprawie zarzuty. Policja poszukuje 
drugiego sprawcy zniszczenia 
elewacji. 
Sprayowemu bandycie grozi do 5 
lat pozbawienia wolności. 
Na razie wulgarne napisy szpecą 
elewację. Z jej odnowieniem trze-
ba będzie poczekać na dodatnie 
temperatury.

 � (red)

Rasizm, chamstwo i głupota
Pokojowo nastawionych do życia (hindusów) mieszkańców Bangladeszu 
potraktowano jakby mieli związek z terrorystami z państwa islamskiego.

Każdy z trzech orszaków na swojej 
drodze do Jezusa nie miał łatwej dro-
gi do przebycia. Już po wyruszeniu 
spod parafii Św. Jana Bosko można 
było spotkać diabły, które wdawały się 
w bitwę ze strażą orszaku oraz kusiły 
uczestników. Jednak pomimo zimnej 
aury nikt z obecnych nie zgodził się 
namowom czortów, które zapewniały, 
że w piekle jest ciepło.
Po ominięciu diabłów na królów 
i uczestniczących w orszaku czekały 
anioły, które częstowały świeżymi 
wypiekami. W połowie drogi do sta-
jenki znów pojawili się „wysłannicy” 
Lucyfera, którzy po raz kolejny stoczyli 
walkę ze strażą orszaku. Uczestnicy byli 
zapraszani na „szatańskie” imprezy, 
jednak i tym razem nikt nie skorzystał 
z ich propozycji. Wszyscy mieli jeden 

cel. Dotrzeć do nowo narodzonego 
Chrystusa i oddać mu pokłon. Na swojej 
drodze orszak jeszcze spotkał górali, 
częstujących oscypkami oraz ludzi 
Heroda, którzy namawiali do zboczenia 
z trasy. Na zakończenie, przed bramą 
niebieską z chórami anielskimi, miała 
miejsce walka aniołów z diabłami, 
którzy nawzajem obrzucali się kulami.
Po szczęśliwym dotarciu do stajenki, 
która umiejscowiona była na błoniach 
Wzgórza Zamkowego, każdy z trzech 
orszaków złożył życzenia i swoje dary: 
złoto, kadzidło i mirrę, oraz pokłon 
Jezusowi oraz Maryi i Józefowi. Na 
wszystkich uczestników na zakończe-
nie orszaku czekała gorąca herbata, 
drobny poczęstunek oraz wspólne 
kolędowanie.

 � (inf)

Orszak Trzech Króli

Już po raz piąty ulicami 
Lubina przeszedł 
Orszak Trzech Króli. 
Nie przeszkodził w tym 
ani mróz, ani padający 
śnieg. W tym roku hasłem 
przewodnim były słowa 
św. Franciszka z Asyżu 
– POKÓJ i DOBRO.
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HOROSKOP EXTRA
Baran 21.03-20.04
Potrzebujesz odpoczynku, by 
zebrać siły przed podjęciem 
czekających cię decyzji. Jeśli 
czujesz, że między obiecu-
jącą przyszłością a tym, co 
minęło jest przepaść, której 
pokonanie wydaje się trudną 
sprawą, zrozum, że w twoim 
życiu jest wciąż zbyt wiele 
niezałatwionych spraw. 

Byk 21.04-21.05
Przeprowadź jakąś odkładaną 
rozmowę, nadrób zaległości, 
zamknij drzwi za tym, co było 
i...otwórz nowe. W sprawach 
sercowych nastaw swój 
kompas na poszukiwanie 
szczęścia. Skup się na nada-
niu kierunku swojemu życiu 
i uporządkowaniu przestrzeni. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Masz jakiś problem? Twoim 
sprzymierzeńcem jest spokój. 
Jeśli jakieś sprawy utknęły 
w miejscu, pozwól im doj-
rzeć. Nie zrażaj się łatwo. 
Zahamowanie rozwoju kariery 
zawodowej nie powinno cię 
martwić. Pomyśl o zdrowiu. 
Pora na poddanie się bada-
niom, które odkładałeś z braku 
czasu. 

Rak 21.06-22.07
Szykuje się coraz więcej 
interesujących sytuacji 
w sprawach osobistych i za-
wodowych. W pracy pora 
nadrobić zaległości, po to, by 
znaleźć przestrzeń na nowe 
pomysły, odkryć wcześniej 
niezauważone możliwości. 
W miłości wszystko może 
się zdarzyć. 

Lew 23.07-22.08
Będą wpadać ci do głowy 
proste, a zarazem oryginal-
ne rozwiązania problemów. 
W uczuciach trudno mówić 
o stagnacji, lecz miłość zbli-
ży się do przyzwyczajenia. 
Chwila spokoju pomoże 
uwolnić cię od uczuciowych 
kłopotów, podsunie dobrą 
radę, da sygnał do życiowej 
przemiany. 

Panna 23.08-22.09
Tempo życia będzie teraz 
spore. Okazje towarzyskie 
przeplatać się będą z wyzwa-
niami. Działaj kreatywnie 
i z optymizmem, wszak na 
ogół jesteś w tym dobry. To 
dobry czas na rozmowy i dys-
kusje. Sprawom sercowym 
spróbuj nadać nowy kierunek. 

Waga 23.09-23.10
Działaj, lecz nie uciekaj od re-
fleksji. Szanse łączyć się będą 
z wyzwaniami, koniecznością 
podjęcia jakichś zobowiązań. 
W pracy podejmuj rozsądne, 
dalekowzroczne decyzje. 
Uczucia w stałych związkach 
wzmocnią się. 

Skorpion 24.10-21.11
Jeśli lubisz to, co robisz, jeśli 
masz obrany cel, możesz 
liczyć na spore sukcesy. 
Również finansowe. Bę-
dziesz zmobilizowany do 
poszukiwania nowych dróg 
rozwoju, zdobywania cennych 
umiejętności. Skoncentruj się 
na sprawach wymagających 
osobistego zaangażowania. 

Strzelec 22.11-21.12
Z łatwością będziesz podejmo-
wać słuszne decyzje. Warunek 
to mądre reagowanie na sy-
gnały. Jeśli partnerowi daleko 
do ideału, masz do wyboru: 
ulepszyć waszą relację lub 
rozejrzeć się za kimś innym. 
Pojawią się nowe możliwości, 
aczkolwiek by z nich skorzy-
stać, trzeba będzie zrezygno-
wać z czegoś, co straciło już 
sens w twoim życiu.

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz pełny energii, uroku 
osobistego, twórczej wyobraź-
ni i bez problemu znajdziesz 
skuteczne rozwiązania. Jeśli 
twoja praca cię nudzi, a bły-
śnie szansa na zmianę, skorzy-
staj bez namysłu. W nowym 
miejscu obudzi się w tobie 
pełen entuzjazm. Szykują się 
też podróże. 

Wodnik 20.01-18.02
Może teraz wzrosnąć twój 
prestiż i stan posiadania. 
Szybko rozwiążesz problemy 
zawodowe. Korzystaj z karna-
wałowych imprez. Nowe zna-
jomości będą miały charakter 
przyjaźni i intelektualnego 
porozumienia. Okażesz się 
najlepszy w pracy koncep-
cyjnej, nie lekceważ jednak 
fantazji i przeczuć.

Ryby 19.02-20.03
Niespodziewany zwrot w fi-
nansach zapowiada dalsze 
powodzenie. Szansa na awans. 
Masz teraz zielone światło do 
załatwiania spraw urzędo-
wych, związanych z edukacją 
lub sprawami o charakterze 
prawnym. Dla singli- szansa 
na miłość.
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