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PRACA W NIEMCZECH
Do pracy w regionie przygranicznym 

poszukujemy:

 SPAWACZy 111, 135, 141
  LAKIERNIKÓW  

PRZEMySłoWyCH 
  HyDRAULIKÓW
  MoNTERÓW KoNSTRUKCJI 
    STALoWyCH

WYMAGANA KOMUNIKATYWNA  
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardzo dobre zarobki,
umowa o pracę na niemieckich warunkach.

Partner Personaldienste GmbH
Am Klinikum7  02828 Görlitz

tel. +49 3581 725998-0, 
tel. +49 1622560106

e-mail: info.goerlitz@partner-personaldienste.de
www.partner-personaldienste.de

Kolejny park
ma być ogrodzony

To miejsce 
na reklamę
kosztuje 90 

zł netto
kontakt 603 914 338
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Śmiertelna naprawa ciężarówki

Zginął 22-letni mechanik 
Opadła na niego 
konstrukcja hakowca 
zamontowanego 
na ciężarówce.

W sobotę od rana przy volvo z ha-
kowcem prowadzono naprawy. 
Stare volvo było na gruntownym 
serwisie od kilku dni. W nocy 
z piątku na sobotę z auta skradziono 
część instalacji elektrycznej, naj-
prawdopodobniej sterowała hakow-
cem-urządzeniem do wciągania 

kontenerów. – Na złomie warte 
to kilka złotych, a nowa część tej 
instalacji około 150 zł.
Pracownik warsztatu naprawiał 
właśnie szkody wyrządzone przez 
złodzieja elektrycznej instalacji, 
kiedy nagle z niewiadomych przy-
czyn opadła na niego konstrukcja 
hakowca. Mężczyzna poniósł 

śmierć na miejscu. Ra-
townicy przybyli na miej-
sce mogli tylko stwierdzić 
zgon. Wezwano biegłego 
BHP, a także prokuratora. 
Przeprowadzono szczegó-
łowe oględziny miejsca 
wypadku. Ciężarówkę, na 
której doszło do śmierci 
w trakcie warsztatowej 
naprawy zabezpieczono 
do ekspertyzy. Śledczy 
zabezpieczyli również 
materiał z monitoringu. 
Aby wyjąc ciało tragicz-
nie zmarłego mechanika 
trzeba było użyć cięż-
kiego sprzętu pomocy 
drogowej. 
Do tragedii doszło około 
godz. 10 (25.03) w jed-
nym z warsztatów przy ul. 
Skłodowskiej w Lubinie.



www.lubinextra.pl  •  5 kwietnia 2017 r.     3aktualności

W sobotę 1 kwietnia 
w Parku Leśnym 
zebrało się pokaźne 

grono lubinian, którym nie podoba 
się, że Park jest ogradzany i będzie 
wyłączony z użytku do 2018 roku 
w celu rewitalizacji i adaptacji tego 
miejsca jako Park Militarny. Miesz-
kańcy Lubina czują się oszukani 
przez prezydenta miasta i radnych. 
Nie wszyscy radni są jednak po 
stronie włodarza miasta.
– Jestem niezależnym radnym, 
jedynym w tym mieście, który 
jest przeciwko grodzeniu i niesłu-
chaniu mieszkańców, w sprawie 
powołania tej instytucji kultural-
nej, która ma na celu tak naprawdę 
stworzenie Parku Militarnego. 
Dużo mieszkańców nie wiedzia-
ło o tym, to po pierwsze, a po 
drugie chodzili do urzędu, pytali 
o różne rzeczy, ale niestety byli 
zbywani i ignorowani. Jako jedyny 
odrzuciłem ten pomysł podczas 
głosowania. Znalazłem wtedy 
pismo, które było przedłożone 
radzie. Okazało się, że jest to tak 

sformułowane jakby mieszkańcy 
się zgodzili na powoływanie tej 
instytucji. Jest dokładnie napi-
sane, że „Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, 
powołujemy instytucje kultural-
ną”, pomysłodawcy podparli się 
dodatkowo zbrodnią Lubina ’82, 
bo wiadomo, że Parku Militarnego 
nie można byłoby powołać bez 
instytucji kulturalnych. Więc tak 
naprawdę oszukali mieszkańców 
i wynika z tego, jakby mieszkańcy 
się na to zgodzili. Chcą ogrodzić 

ten park. Liczyliśmy długość 
ogrodzenia. Jest około 2,3 km 
ogrodzenia już, to znaczy słupów, 
które są postawione i za chwile 
będzie odgrodzone całkowicie, tak, 
że ludzie nie będą mogli wejść nawet 
na spacer czy pograć w piłkę, czy 
pojeździć na rowerze. Wprowadzony 
zostanie jakiś złom militarny, który 
po prostu wymyśliły sobie jakieś 
dwie osoby – mówił Grzegorz Pytka, 
radny miejski. 
Podczas protestu obecny był rów-
nież dawny wojewoda legnicki 

Ryszard Maraszek. – Jestem tu 
codziennie, spaceruję i coraz więcej 
ludzi spaceruje. To mnie cieszy. 
Gdy pracowałem w Urzędzie 
Miejskim to pamiętam, że zosta-
wiłem tutaj huśtawki, przyrządy do 
ćwiczeń, a teraz niewiele jest. Przez 
te lata od dziewięćdziesiątego roku 
zmieniło się tu na niekorzyść. Co 
prawda teraz zrobiono prześwietle-
nie, ale z myślą chyba o założeniu 
tego parku militarnego. Wolałbym 
żeby nie grodzono, udostępniano 
go jak najszerszej liczbie osób. Na 
ile ja znam trochę kraje zachodnie 
czy w Ameryce to nie grodzi się 
nawet ogrodów czy posesji koło do-
mu, a tutaj mamy z takim solidnym 
płotem i to mnie martwi. Lubin 
jest moim miastem i chciałbym 
żeby ten park był ogólnodostępny. 
Płot już ogranicza poruszanie się, 
będzie na pewno specjalny wjazd, 
wejście i to utrudnia dostęp. Miesz-
kańcy tej części Lubina powinni 
mieć gdzie spacerować, kiedy chcą 
i nie wchodzić do parku przez bra-
mę. To, co się dzieje teraz, w tym 

naszym mieście Lubinie to mnie 
w ogóle zaskakuje. Mówi się o kon-
sultacjach, o służeniu ludziom, ale 
nie uwzględnia się zdania ludzi. 
Jak widać dużo osób przybyło tutaj 
i to zacnych osób, które wiele dla 
Lubina zrobiły i podobnie jak ja z tą 
propozycją nie godzą się – mówił 
Ryszard Maraszek. 
Lubinianie składali podpisy 
na petycji, która ma trafić do 
prezydenta miasta. Jak mówiło 
wielu z obecnych – z tą akurat 

decyzją i pomysłem prezydenta 
Roberta Raczyńskiego nie godzą 
się. – W Parku Wrocławskim jest 
już dość turystów i przyjezdnych. 
Chcemy mieć dla siebie miejsce, 
w którym nie będzie nakazów, 
że nie można wjechać rowerem, 
na rolkach, z psem czy pobiegać. 
Nie chcemy parku otwartego 
w określonych godzinach. Chcemy 
pójść na spacer nawet w nocy, gdy 
jest ciepło. Nie chcemy stróżów, 
którzy będą wyganiać, monitoro-
wać. Chcemy takie dziewiczego 
miejsca, jakie jest teraz. Za ten 
milion, który wydano na ogrodze-
nie można było postawić tu kosze 
czy jakieś oświetlenie – mówiły 
lubinianki z Przylesia.- Chcemy 
wyjść o dwudziestej pierwszej na 
spacer tutaj. Tut nic złego się nie 
dzieje. Policja zawsze przyjeżdża 
także jest raczej spokojnie. Mamy 
swoją historię, ale generalnie 
chodzi nam o to, żeby nie było 
płotu. Może być jakaś enklawa, 
gdzie odgrodzony jest ten park 
militarny, ale wejście tutaj do tego 
parku absolutnie musi być z każdej 
strony. Nie możemy się zgodzić 
na to, my o dwudziestej drugiej, 
dwudziestej pierwszej chcemy tu 
przyjść w lipcu, jak będzie gorąco, 
jak będzie 35 stopni to chcemy 
sobie tutaj wyjść, nie o szesnastej, 
bo tu będzie pilnowane i możliwość 
wejścia jak w Parku Wrocławskim 
tylko o dwudziestej pierwszej na 
przykład. Nie, park militarny to 
nam się nie podoba. Wcześnie nie 
słyszałam, że będzie budowany, 
ale ostatnio przyszłyśmy na kijki, 
a patrzymy, słupy stoją, także po 
prostu o tym nie wiedziałyśmy 
– zapewniają inne mieszkanki 
miasta. 
Władze miasta na razie są oszczęd-
ne w słowach. Słychać informacje, 
że nic jeszcze nie jest ustalone, że 
park nie ma jeszcze regulaminu, 
że wszystko jest sprawą otwartą. 
Mieszkańców to nie przekonuje 
i zanim urzędnicy z prezydentem 
wymyślą ograniczenia chcą im 
zapobiec protestując. 
Do sprawy powrócimy.

Kolejny park ma być ogrodzony. Protestowało kilkaset osób

NIE dla parku militarnego

W sobotę protestowano, zbierano podpisy pod petycją, która ma być przekazana prezydentowi 
Lubina. Mieszkańcy chcą, by Park Leśny został do dyspozycji lubinian jako miejsce spacerów, 
rekreacji i uprawiania sportów, a nie muzeum militarne odwiedzane przez setki turystów spoza 
miasta. Protest osiągnął spore rozmiary nie tylko w sieci, ale właśnie w parku w sobotę.
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wydarzenia

Przyszli pierwszoklasiści 
i ich rodzice zaczynają 
oglądać szkoły. 15 
kwietnia mija termin 
składania dokumentów 
o przyjęcie dziecka 
do I klasy szkoły 
podstawowej.

Lubińskie placówki otwierają 
swoje podwoje, by pokazać zaple-
cze, budynek i przedstawić kadrę 
pedagogiczną. Na szereg pytań 
i wizytę przyszłych pierwszaków 
w czwartkowe popołudnie ( 30 
marca) była przygotowana lubińska 
SP 9.
Czy szkoła jest zamykana, czy 
dzieci są pilnowane, jak realizo-
wana jest podstawa programowa, 
czym dysponuje szkoła w zakresie 
pomocy naukowych, czy jest sala 
gimnastyczna, czy szkoła za-
pewnia posiłki – to szereg pytań, 
jakie zadają rodzice przyszłych 
pierwszoklasistów. Kolejny rok 
z rzędu na dzień tak zwanych drzwi 
otwartych zaprosiła SP 9 w Lubinie 
przy ulicy Legnickiej. – Cieszy-
my się, że możemy spotkać się 
z rodzicami uczniów przyszłych 
klas pierwszych i z samymi kan-
dydatami. Dziś przyszli uczniowie 

klas starszych, przyjaciele szkoły 
i pracownicy, by porozmawiać 
z rodzicami i opiekunami. – mó-
wiła Elżbieta Sikora, dyrektor 
SP 9 w Lubinie. – Od września 
utworzymy tyle klas, ile będzie 
potrzeby, ale myślę, że na trzy klasy 
jesteśmy gotowi. Do naszej szkoły 
nie przychodzą żadni gimnazjali-
ści. Zostajemy szkołą podstawową, 
ale od września będą klasy VII 
i VIII zgodnie z reformą oświaty. 
W naszej szkole na I pietrze uczą 
się uczniowie klas I – III, na drugim 
starsze dzieci – dodawała dyrektor 
szkoły. 
Rodzice, którzy odwiedzili szkołę 
zwracali uwagę na takie rzeczy, 
jak monitoring, strzeżenie szkoły 
przed osobami z zewnątrz, zaple-
cze dydaktyczne, zajęcia pozalek-
cyjne i wiele innych szczegółów 
związanych z bezpieczeństwem 
dzieci. 
Starsi uczniowie podczas drzwi 
otwartych w SP 9 witali gości 
już w wejściu szkoły odświętnie 
ubrani. w holu budynku na I piętrze 
na początku wydarzenia prezento-
wano program słowno – muzyczny. 
była to okazja dla uczniów klas II 
i III, by pokazać czego nauczyli się 
na szkolnej scenie. 

Drzwi otwarte
w podstawówkach

Zaświeć się na niebiesko 
(Light it up blue) to 
ogólnoświatowa akcja 
organizowana od 2011 
roku przez amerykańską 
organizację Autism 
Speaks. Wśród błękitnych 
obiektów znalazły 
się między innymi: 
Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie, Empire 
State Building w Nowym 
Jorku, Pomnik Chrystusa 
Zbawiciela w Rio de 
Janeiro, Opera w Sydney 
i wiele, wiele innych. 

Akcja swoim zasięgiem obejmuje 
ponad 10 krajów na siedmiu kon-
tynentach, w tym 1300 miast, 
8,4 tys. miejsc i budynków, 
w tym Międzynarodową Stację 
Kosmiczną.

W akcję włączył się również 
KGHM, który najbardziej wi-
doczne dla zmotoryzowanych 
szyby, czyli SW1 (Polkowice-
-Sieroszowice) oraz Szyb Główny 
ZG Lubin ubarwił niebieską ilu-
minacją. W ten sposób KGHM 
wsparł obchody Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu.
Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu ustanowiony został 
w 2011 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ. Ma zwrócić uwagę 
społeczeństwa na dyskrymina-
cję, nadużycia i izolację, jakich 
doświadczają ludzie dotknięci 
autyzmem i ich najbliżsi. Sto-

warzyszenie Synapsis podaje, 
że w Europie żyje 5 mln osób 
z autyzmem, co oznacza, że 1 
osoba na 150 dotknięta jest tym 
zaburzeniem.
KGHM po raz kolejny przyłączył 

się do obchodów Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu. 
W niedzielę 2 kwietnia w ramach 
akcji „na niebiesko dla autyzmu” 
podświetlone zostały szyb SW1, 
wejście do budynku głównego 
ZGR oraz wieża skipowa ZGL. 
Podświetlenie budynków to jed-
nak nie wszystko. Pracownicy 
KGHM wzięli również udział 
w akcji Milion swingów dla 

autyzmu. W tym samym czasie, 
w sobotę 1 kwietnia, w całym 
kraju, Polacy spróbowali wykonać 
milion ćwiczeń z dedykacją dla 
chorych na autyzm. Akcja w Pol-
sce odbyła się po raz czwarty, 
w Lubinie po raz drugi. Ćwiczący 
uzbierali 11 999 ruchów odważ-
nikami. Na akcję przybyły całe 
rodziny.

 � (KGHM)

Szyb SW1, Wieża skipowa ZGL i wejście do biurowca głównego ZGR drugiego 
kwietnia podświetlone zostały na niebiesko

Na niebiesko w szczytnym celu
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Minęły dwa lata od wyboru 
nowej Rady Gminy Lubin. Jak 
oceniacie ten czas? 
Paweł Łukasiewicz- To były 
trudne dwa lata, przypomnę, 
że wójt od samego początku 
wszelkimi sposobami zabiegał 
o to, aby podporządkować sobie 
radę gminy. Zależało mu do 
tego stopnia, że ledwie minęły 
pierwsze dwa miesiące kadencji 
a on już chciał siłą pozbawić 
radnego z Chróstnika mandatu 
radnego. T.Kielan przegrał 
sprawę w sądzie, który to sąd 
jednoznacznie stwierdził, że 
wójt działał niezgodnie z pra-
wem.
Ale działalność wójta nie koń-
czy się tylko na utarczkach 
z radnymi, którzy mają swoje 
zdanie...
Barbara Skórzewska- Wójt miał 
więcej niedobrych pomysłów. 
Chciał wbrew woli uczniów 
i rodziców zlikwidować Gminne 
Gimnazjum. Na szczęście nie 
udało mu się. Byliśmy temu 
przeciwni. Znów mieliśmy rację, 
bo ta szkoła jest dzisiaj bardzo 
dobrym miejscem do nauki dla 
Naszej młodzieży a z roku na 
rok większa liczba uczniów 
uczęszczających do niej tylko 
to potwierdziła. No i następny 
pomysł wójta, który chciał, aby 
sesje Rady Gminy Lubin odbywa-
ły się nie w Naszych świetlicach 
na terenie gminy, tylko abyśmy 
obradowali w budynku Urzędu 
Miasta Lubina. Po takich pomy-

słach ciężko mówić o współpracy. 
Ale przez dwa lata mimo 
sprzeciwów wójt i tak osią-
gnął to - czego chciał. Dzisiaj 
w radzie ma większość?
Paweł Łukasiewicz- Jeszcze nie 
do końca ma to, czego chce. Ow-
szem posiada większość w radzie 
i ma pewność, że wszystko, co 
tylko będzie chciał, zostanie 
przegłosowane. Jest pewny do 
tego stopnia, że od kilkunastu 
miesięcy wcale nie przychodzi 
na sesje rady. Ale pozostało kil-
ku radnych, którzy mają własne 
zdanie i potrafią powiedzieć to, 
co myślą. Celem wójta jest mieć 
władzę absolutną, czyli taką, 
jaką posiada w radzie miejskiej 
prezydent Lubina. Żadnego głosu 
sprzeciwu, przypomnijmy w mie-
ście na 23 wszystkich radnych, 22 
było z jego komitetu wyborczego 
a jeden był niezależny, ale od 
razu powiedział, że popiera pre-
zydenta. No i mamy taki efekt 
jak z podwyżkami cen za wodę 
i ścieki w mieście.
Krzysztof Łukowski- Na sesji 
rady miejskiej kilkanaście dni 
temu przegłosowano podwyżki 
cen wody i ścieków. Odczytanie 
uchwały i głosowanie trwało 
zaledwie 2 minuty. Wszyscy 
głosowali „Za”, żadnego głosu 
sprzeciwu, nikt z radnych nie 
odezwał się słowem i nawet nie 
zapytał czy są one konieczne 
czy są zasadne, nikt nie sta-
nął w obronie mieszkańców. 
I wg. wójta tak ma być u Nas 

w gminie. Na sesję przestali 
również przychodzić sołtysi 
a jest ich w gminie 31. Przy-
chodzi 2-3. Gdy pytaliśmy, 
dlaczego? Otrzymaliśmy prostą 
odpowiedź „Po co mamy przy-
chodzić, wystarczy, że w domu 
przeczytamy porządek obrad 
i od razu wiemy, że radni wójta 
przegłosują wszystko co pro-
ponuje wójt i wynik jest z góry 
przesądzony!” 
A jakie są Wasze plany na 
przyszłość, na kolejne dwa 
lata kadencji?
Barbara Skórzewska- Remonty 
i realizacja nowych dróg, to chy-
ba największa bolączka Naszej 
gminy. Szybko przybyło Nam 
nowych mieszkańców i choć 
w poprzednich kadencjach tego 
typu inwestycji nie brakowało, 
gmina nie nadążyła z budową 
nowej infrastruktury. Kładziemy 
na to szczególny nacisk i w bu-
dżecie, jaki uchwalamy jest to 
zawsze priorytet. Druga rzecz: 
Sprawiedliwy i równomierny 
podział pieniędzy na wszystkie 
miejscowości gminy. Niestety 
Naszym zdaniem, już widać 
przedwyborczy szał, bo aby 
wygrać drugą kadencję, wójt już 
rozpoczął kampanię wyborczą 
i w inwestycjach liczą się dla 
niego tylko duże miejscowości, 
one dostają najwięcej pieniędzy 
zgodnie z zasadą, że tam jest 
więcej wyborców.
Paweł Łukasiewicz- Wójtowi 
nie podoba się to, jeśli ktoś ma 
inne zdanie od niego. A przecież 
wójt nie zawsze musi mieć rację. 
Te dwa lata pokazały to kilka 
razy. My nadal robimy swoje. 
Będziemy popierali i wspólnie 
z wójtem realizowali dobre 
pomysły dla mieszkańców, ale 
również kontrolowali jego dzia-
łania i wydawanie pieniędzy, jeśli 
będą budziły Nasze wątpliwości. 
Chcemy wspólnie szukać lep-
szych rozwiązań, informować 
mieszkańców, przedstawiać 
inny punkt widzenia niż tylko 
powiedzmy żartobliwie, „jedynie 
słuszne poglądy wójta”, one nie 
zawsze muszą być najlepsze. 
Mieszkańcy mają prawo znać 
różne opinie, sami powinni do-
konać oceny to są ich pieniądze 
a nie radnych i wójta.

Radni podsumowują 2 lata swojej pracy i rządów wójta

Jeszcze demokracja, 
czy już dyktatura?

Jubileuszowe koncerty

60 rocznica odkrycia złóż miedzi
W Głogowie i w Lubinie z okazji 60 – lecia odkrycia 

złóż miedzi przez Jana Wyżykowskiego odbyły się 
koncerty jubileuszowe. Artystyczne uczty odbyły się 

w kościołach, a przed publicznością wystąpili m.in. 
Marcin Wyrostek z zespołem Corazon oraz Kaliska 

Orkiestra Symfoniczna. 

60 lat temu odkryto rudę miedzi...

Region
kwitnie

Janowi Wyżykowskiemu, zespołowi ludzi, którzy z nim 
pracowali 60 lat temu, ich pamięci i czci poświęcona 

jest każdego roku uroczystość z okazji rocznicy 
odkrycia złóż miedzi. Tym razem na jubileusz 60 – 
lecia do Sieroszowic przybyła wdowa po odkrywcy 

złóż miedzi, córka i jego wnukowie. Jan Wyżykowski 
23 marca 1957 roku sprawił, że region zaczął się liczyć 

na mapie Polski, później Europy, a dziś już świata.
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Kwiaty pod pomnikiem, 
przemówienia, górnicza 
orkiestra, goście zarówno 

związani z przemysłem miedzio-
wym, jak i samorządowcy, miesz-
kańcy regionu – to stałe elementy 
corocznych centralnych obchodów 
tej ważnej w historii regionu daty. 

W tym roku, na okrągłą rocznicę 
i uroczystość przybyła rodzina 
Jana Wyżykowskiego. Pod obeli-
skiem wszyscy mogli wysłuchać 
kilku słów pełnych szacunku ku 
pamięci odkrywcy złóż miedzi 
i jego zespołu.
– Na pewno byli odważni w poko-

nywaniu trudności nie tylko tych 
technicznych, bo takie na pewni 
występowały, ale i innych, bo czasy 
były trudne i burzliwe. Wyniki 
ich pracy przerosły chyba nawet 
ich wyobrażenia i przechodzi 
i nasze jak epokowego odkrycia 
dokonali. Dziś, gdy planujemy 

dalsze życie KGHM, w planach 
technicznych i ekonomicznych 
mamy horyzont roku 2055, ale na 
tym nie poprzestaniemy. W 2057 
będzie setna rocznica odkrycia złóż 
polskiej miedzi i mam nadzieję, że 
w sposób równie godny i uroczy-
sty będziemy mogli tę rocznicę 

świętować – mówił Piotr Walczak, 
wiceprezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S. A. 
Po złożeniu kwiatów pod obeli-
skiem zebrani udali się do siedzimy 
Towarzystwa Przyjaciół im. Jana 
Wyżykowskiego do Sieroszowic, 
gdzie w Sali Miedzianej celebro-

wano jubileusz. Obejrzano m.in. 
film archiwalny z udziałem Jana 
Wyżykowskiego z czasów rozwoju 
kopalni miedziowych oraz program 
artystyczny przygotowany przez 
dzieci z lokalnych szkół. 

Wstęp był wolny, a prze-
życia widzów nie do 
opisania. KGHM 

Poslka Miedź S.A. zaprosił głogo-
wian w piątek 24 marca, a lubinian 
w sobote 25 marca na koncerty 
jubileuszowe z udziałem gwiazd 
muzycznych. Wystąpili Kayah, 
Marcin Wyrostek z zespołem 
Corazon, Anna Bystroń oraz 
Kaliska Orkiestra Symfoniczna. 
W Głogowie wydarzenie miało 
miejsce w Kościele Marii Panny 
Królowej Polski, zaś w Lubinie 
w Kościele pw. Św. Maksymiliana 
Kolbe –
 – Przypadł mi zaszczyt powi-

tać Państwa jako gospodarz tej 
świątyni, oczywiście z woli 
księdza Biskupa Legnickiego na 
jubileuszowym koncercie. Witam 
przedstawiciela księdza biskupa 
w osobie księdza kanclerza Józefa 
Lisowskiego obecnego wśród nas. 
Witam wszystkich parlamenta-
rzystów, przedstawicieli władz 
samorządowych, przedstawicieli 

zarządu KGHM, gości z kopalń, 
hut i wszystkich tu obecnych. Jest 
to wydarzenie na pewno wielkiej 
wagi. 60 lat temu odkryto złoża 
miedzi, które zadecydowały o roz-
woju naszego regionu i równocze-
śnie dobru naszej ojczyzny. Dziś 
chcę podziękować i pogratulować 
firmie KGHM Polska Miedź za 
zorganizowanie tego jubileuszo-

wego koncertu, w imieniu państwa 
i własnym pragnę powitać wszyst-
kich wykonawców wraz z orkiestrą 
symfoniczną z Kalisza, Państwu 
pragnę życzyć bogatych i miłych 
duchowych wrażeń z koncertu – 
mówił Wiesław Migdał, ks. prałat 
w lubińskiej parafii Kolbego.
– Dzisiejszy dzień jest dniem szcze-
gólnym, nie tylko ze względu na 

wspaniały koncert, który możemy 
powiedzieć, że jest to dla nas wspa-
niałą ucztą duchową, misterium 
pasyjne przygotowania do świąt 
Wielkiejnocy. Jesteśmy w połówce 
wielkiego postu, będziemy prze-
żywać to, co jest najwspanialsze 
jeśli chodzi o nasze przygotowania. 
Tak się szczęśliwie składa, że ten 
dzień jest dla mnie szczególny 
ponieważ, jeszcze dzisiaj przed 
południem obchodziliśmy 25. 
rocznice ustanowienia Diecezji 

Legnickiej. Jednocześnie dzisiejszy 
dzień 25 marca jest w kościele 
dniem uroczystości Zwiastowania, 
to równo za 9 miesięcy będziemy 
obchodzić święta Bożego Narodze-
nia. Tak się złożyło że poproszono 
mnie, by przemówić nie tylko żeby 
w imieniu Legnickiego biskupa 
Zbigniewa Kiernikowskiego, ale 
też w imieniu zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. – mówił ks. 
kanclerz Józef Lisowski. 

 � (red)

Jubileuszowe koncerty

60 rocznica odkrycia złóż miedzi



8    5 kwietnia 2017 r.  •  www.lubinextra.pl promocja zdrowia

Rola położnej w opiece 
okołoporodowej jest bar-
dzo istotna. W Polsce od 

2014 roku prowadzony jest konkurs 
„Położna na Medal”. Pacjentki 
głosując na tą najlepszą wybierają 
położną na medal zarówno w ka-
tegorii województwa, jak i całego 
kraju. Spośród kilkunastu kandy-
datek na terenie Dolnego Śląska 
„Położną na Medal” okazała się 
Barbara Majchrzak, pracująca na 
co dzień w Przychodni MCZ S.A. 
w Lubinie.
- Tak się stało, że przypadło mi 
w tym roku pierwsze miejsce na 
Dolnym Śląsku, dzięki pacjentkom. 
W zeszłej edycji miałam trzecie 
miejsce, a dzisiaj jest pierwsze. 
Wszystko wskazuje na to, że 
jest tylko lepiej. Organizatorem 
konkursu jest „Akademia Malu-
cha „Alantan”. Są też partnerzy 
merytoryczni - Fundacja „Dobrze 
urodzeni”, „Rodzić po ludzku”, 
„Polskie towarzystwo położnych”. 
Zaś głównym patronatem medial-
nym jest „M jak Mała” - mówi Bar-
bara Majchrzak. Lubińska położna 
do konkursu została zgłoszona 
przez swoje pacjentki. Potwier-
dziła chęć udziału, a jej pacjentki 
uznały, że warto na nią zagłosować 
w konkursie. Barbara Majchrzak 
zdobyła tytuł „Położnej na Medal” 
spośród kilkunastu kandydatek 
z takich miejscowości jak Wro-
cław, Dzierżoniów czy Legnica. 

Skromnie twierdzi, ze nie robi nic 
wyjątkowego, po prostu wykonuje 
swoją pracę. - Robię to, co lubię, 
najlepiej jak potrafię. Jeżeli ktoś 
to docenił w ten sposób, to bardzo 
miło. W role dobrej położnej wczuć 
się nie jest trudno, bo sama jestem 
matką trójki dzieci. Jest mi o tyle 
łatwiej, że czerpię wiele z własne-
go doświadczenia. Wiele rzeczy 
wiem, coś co wykorzystywałam 

przy moich dzieciach i coś co się 
sprawdziło w moim przypadku 
mogę polecić dalej – dodaje lubiń-
ska położna.
Barbara Majchrzak obecny za-
wód wykonuje od 8 lat. Wcześniej 
pracowała na intensywnej terapii 
w Legnicy, intensywnej terapii 
noworodka i wcześniaka, potem 
w Lubinie na oddziale nowo-
rodkowym i ginekologicznym. 

- Teraz jestem tutaj od trzech lat 
w Miedziowym Centrum Zdrowia. 
Moja praca polega na odwiedzaniu 
pacjentek po porodach, pacjen-
tek ciężarnych w celu edukacji 
przedporodowej. Jaka powinna 
być położna na medal według 
mnie? Na pewno empatyczna, 
troskliwa, opiekuńcza, odpowie-
dzialna, z kompetencjami, bo teraz 
trzeba mieć na uwadze, że położne 
w większości mają wykształcenie 
wyższe więc na pewno liczą się 
kompetencje. Ważne jest udoskona-
lanie swojej wiedzy, uczestniczenie 
w wielu konferencjach, szkole-
niach. Położna musi być stale na 

bieżąco. Na pewno wiele pacjentek 
nie wie, że może skorzystać z takiej 
opcji edukacji przedporodowej , 
indywidualnej w domu. Większość 
woli w szkole rodzenia, ale fajnie 
by było gdyby wiedziały o tym, że 
mają taką możliwość. Nie każdy 
może uczestniczyć w szkole ro-
dzenia, bo na przykład ma jakieś 
problemy, które nie pozwalają 
wychodzić z domu, musi leżeć 
w łóżku, na przykład gorzej się czu-
ją i niekoniecznie chcą wychodzić 
więc powinny wiedzieć, że mają 
taką możliwość – uczestniczyć 
w szkole rodzenia w domu – mówi 
Barbara Majchrzak, która takiej 

pomocy i rady udziela.
Warto wspomnieć, że lubińska 
położna na medal późno zaczęła 
kształcić się w tym kierunku. Jak 
mówi miała 27 lat, gdy zaczęła 
studia dzienne. Sama miała już 
wtedy dzieci więc łatwo nie było, 
ale efekt jaki osiągnęła mówi jasno 
– na naukę nigdy nie jest za późno, 
a jeśli się kocha to, co robi, można 
osiągnąć szczyt doskonałości. 
Lubinianki na pewno cieszy fakt, 
że ta najlepsza, na medal jest w ich 
pobliżu. Gratulujemy pani Barba-
rze sukcesu i życzymy dalszych 
osiągnięć na drodze zawodowej 
i nie tylko.

Najlepsza położna na Dolnym Śląsku pracuje w Miedziowym Centrum Zdrowia

Położna na medal
Już trzeci rok z rzędu w Polsce odbyła się kampania „Położna na Medal”. Na terenie 
województwa dolnośląskiego pacjentki zdecydowały – najlepszą położną na medal jest 
Barbara Majchrzak, młodszy asystent i położna środowiskowa w przychodni MCZ S.A. 
w Lubinie.

r e k l a m a
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Praca na produkcji - Polkowice

Praca w systemie 4 brygadowym

Informacje pod nr tel.: 512-264-545

r e k l a m a

Kolejne duże wsparcie dla 
gminy Ścinawa! Kwotę ponad 
2,8 mln zł samorząd otrzymał 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na przedsięwzięcie związane 
z rewitalizacją zabytków 
i rozwojem instytucji kultury.
Dotacja dotyczy remontu pałacyku. 
Będzie się w nim mieściło centrum 
pracy twórczej z funkcją schroniska 
młodzieżowego.
Obiekt zlokalizowany przy ulicy 
Jana Pawła II w Ścinawie jest 
jednym z elementów tworzonego 
w gminie Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej dla obszaru 
Legnicko-Głogowskiego Okręgu 

Miedziowego (w skrócie: ROEE-
-LGOM). Oprócz niego infrastruk-
turalnym zapleczem przedsięwzięcia 
będzie Centrum Turystyki i Kultury 
w Ścinawie, które ma nadzorować 
działalność całego ośrodka, miej-
scowy port, który ma stanowić bazę 
wypadową do edukacji przyrodni-
czej na wodzie oraz działający już 
ośrodek edukacyjny w Dziewinie 
wyposażony w odnawialne źródła 
energii.
Od lat powojennych do dziś „pała-
cyk” pełni funkcje administracyjno-
-biurowe. Obecnie w obiekcie swoje 
siedziby mają niektóre lokalne orga-
nizacje pozarządowe, część z nich 
zostanie przeniesiona do wyremon-
towanego ratusza, a część docelowo 

ma znaleźć się w budynku po byłej 
już siedzibie Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska, w samym 
centrum Ścinawy.
Po zakończeniu projektu cały bu-
dynek zostanie zaadoptowany na 
potrzeby tzw. domu pracy twórczej, 
to właśnie kultura i turystyka będą 
odgrywały główne role w zakresie 
funkcjonowania zabytku. Oprócz 
tego ma on stanowić bazę noclegową, 
planuje się utworzenie w nim około 
40 miejsc do spania.
Docelowo w Pałacyku wykorzy-
stane będą technologie chroniące 
środowisko naturalne. Zastoso-
wane zostanie energooszczędne 

oświetlenie z inteligentnym sys-
temem zarządzania regulującym 
moc oświetlenia w zależności od 
warunków zewnętrznych i bieżące-
go zapotrzebowania, co ograniczy 
nadmierny pobór energii. Budynek 
dostosowany będzie także do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
ruchowo, powstanie m.in. winda, 
a oprócz tego zagospodarowany 
zostanie teren przy i za samym 
zabytkiem.
Łączna wartość projektu to kwota ok. 
4,4 mln zł. Dofinansowanie wynosi 
3 mln zł!
Inwestycja powinna rozpocząć się na 
przełomie czerwca i lipca tego roku. 

r e k l a m a

Ścinawa ma kolejną unijną dotację

3 miliony na Pałacyk!Sejmik województwa 
dolnośląskiego 
rozdysponował 
pieniądze na dotacje 
dla gmin związane z 
ochroną, rekultywacją 
i poprawą jakości 
gruntów rolnych.

W przypadku Ścinawy oznacza 
to pieniądze na przebudowę 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych o pełnej konstrukcji z 
nawierzchnią mineralno-bi-
tumiczną. Wnioski dotyczyły 
dróg gminnych relacji Dłu-
życe-Dziewin oraz Dziesław-
-Przychowa.
Dotacja w kwocie 291 tys. zł 
została przyznana na zadanie 
dotyczące budowy nowej 
nawierzchni asfaltowej na 
odcinku Dłużyce-Dziewin.

- W naszej gminie brakuje dróg 
transportu rolnego o twardej 
nawierzchni- informuje z-ca 
kierownika Referatu Inwesty-
cji i Rozwoju w ścinawskim 
urzędzie Anna Głowacz. - 
Zwróciliśmy się o dotacje na 
dwa zadania, niestety na drogę 
relacji Dziesław-Przychowa nie 
udało się uzyskać wsparcia- 
dodaje.
Szacunkowy koszt przedsię-
wzięcia, na które udało się 
pozyskać fundusze zewnętrzne 
to 652.588,80 zł. Gmina Ści-
nawa w swoim budżecie ma 
zabezpieczone ok. 50% war-
tości inwestycji, więc można 
powiedzieć, że razem z pozy-
skaną już dotacją, finansowanie 
budowy drogi dojazdowej do 
pól relacji Dłużyce-Dziewin 
jest zapewnione.

Są pieniądze
na drogę do Dziewina
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Z niewiadomych przyczyn 
wiatrakowiec spadł na 
pole w odległości 1 km od 

Krzeczyna Wielkiego. Były w nim 

2 osoby: instruktor z Wrocławia 
oraz górnik z Rudnej z 20-letnim 
doświadczeniem – najprawdopo-
dobniej właściciel wiatrakowca. 

Z naszych informacji wynika ze 
miał uprawnienia do latania.
Pierwsi na miejscu byli strażacy 
z PSP Lubin i OSP Krzeczyn 

Wielki. W dokładnej lokalizacji 
miejsca wypadku pomagał pilot 
lubińskiego aeroklubu, który wyko-
nywał loty z szybowcami. – Silnik 
po wypadku został profilaktycznie 
przez strażaka z OSP, ugaszony 
gaśnicą proszkową. Strażak był 
pierwszy na miejscu. Dotarł z po-
bliskiej miejscowości – wyjaśnia 
Cezary Olbryś z Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie. 
Wiatrakowiec jest doszczętnie 
rozbity. W pierwszej chwili trudno 
było ocenić co to za maszyna spa-
dła na ziemię. W odległości kilku 
metrów od szczątków leży silnik, 
a jak się okazało, śmigło znajduje 
się kilkaset metrów dalej pod la-
sem. Cały teren jest wygrodzony 
taśmą oraz zasłonięty parawanem, 

za którym są ciała ofiar katastrofy.
Na miejscu pracuje prokurator oraz 
grupa dochodzeniowo-śledcza lubiń-
skiej policji. – Do Lubina przyjadą 
przedstawiciele Państwowej Komisji 

Badania Wypadków Lotniczych aby 
zbadać sprawę – wyjaśnia Sylwia 
Serafin z Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie.

 � (pit)

Dwie osoby zginęły w wypadku wiatrakowca pod Krzeczynem

Spadli i zginęli
na miejscu
Dwóch mężczyzn wystartowało z lądowiska pod 
Niemstowem. To popularne miejsce startów miłośników 
paralotniarstwa. Latali w okolicach Lubina, w tym 
nad osiedlem domków w Krzeczynie Wielkim. 

Górnicy z Klubu HDK 
Serce Górnika ZG 
Lubin pojechali do 
wrocławskiej kliniki 
Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii 
dziecięcej, gdzie leczone 
są dzieci borykające 
się z chorobami 
nowotworowymi. 
Górnicy krwiodawcy 
zawieźli dzieciom 
drobne podarunki, 
które uzbierano 
głównie podczas akcji 
prowadzonej wspólnie  
z lubińskim punktem 
krwiodawstwa w lutym. 

Członkowie HDK Serce Górnika 
przy ZG Lubin złożyli wizytę pod-
opiecznym Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej we Wrocławiu. Nie było 
to pierwsze tego typu wydarzenie, 
bo krwiodawcy z Serca Górnika 
systematycznie odwiedzają 
najmłodszych w tej placówce. 
Lubinianie pojechali do małych 
pacjentów z podarunkami.
– Wśród przekazanych prezentów 

znalazły się czekolady przeka-
zywane podczas lutowej zbiórki 
w RCKiK O.T. Lubin. Nie mogło 
również zabraknąć zabawek, słody-
czy, kostek Rubika, słodyczy i piłek. 
A dla najmłodszych pacjentów 
milusie misie, które wierzymy, że 
choć trochę umilą chwile spędzane 

na oddziale. Podczas wizyty przed-
stawicieli Klubu na oddziałach 
szpitalnych  przebywało 68 dzieci. 
Każde z nich otrzymało upominki, 
nie pominięto żadnego dziecka. 
Pierwsze spotkanie z przebywający 
w klinice pacjentami odbyło się na 
sali konferencyjnej. Wszystkie 
dzieci, które mogły przyjść na 
salę dostały prezent właśnie tam. 
Pozostałych odwiedziliśmy na 
oddziałach w ich “małych króle-
stwach”. Wizyta odcisnęła piętno 
w duszach górników i na pewno 
nikt nie wyjechał taki sam , jak 
tam przyjechał. Wiele przemyśleń 
i wniosków... Jednym z nich jest 
postanowienie jak najszybszego 
powrotu do “Przylądka Nadziei” 
z kolejną dawką optymizmu, 
dobrego słowa i miłych gestów. 
Za hojność serdecznie dziękujemy 
Dyrektorowi O/ZG Lubin  Marko-

wi Marzec, dyrektorowi Zakładu 
Hydrotechnicznego  Apolinaremu 
Lipskiemu, dyrektorowi Centrali 
KGHM Panu Jakubowi Bed-
narkowi, posłowi Krzysztofowi 
Kubowowi oraz członkom Klubu 

HDK PCK “Serce Górnika” – mówi 
Krzysztof Majstrowicz sekretarz 
Klubu HDK PCK Serce Górnika 
O/ZG Lubin. 

 � inf. Krzysztof Majstrowicz 
fot. Paweł Świerżewski

Podarunki, dużo uśmiechu i najlepsze życzenia od darczyńców

Górnicy u dzieci chorych na raka
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Męską i żeńską kadrę 
Miedziowych Rugby Lubin 
mieli okazję poznać w ostatnią 
niedzielę mieszkańcy 
miasta, który wybrali się do 
lubińskiej galerii. Rugbyści 
i rugbystki po prezentacji 
pokazywali na czym polega 
gra jajowatą piłką.

– Podczas prezentacji w galerii Cu-
prum Arena, lubinianie mieli okazję 
poznać kilka zasad gry w rugby, ale 
przede wszystkim po raz pierwszy 
w historii spotkać się twarzą w twarz 
z zawodnikami i zawodniczkami Klubu 

Rugby Miedziowi Lubin – opowiada 
wiceprezes lubińskiego klubu rugby, 
Marcelina Falkiewicz.
Na tydzień przed pierwszym w historii 
turniejem Mistrzostw Polski Kobiet 
w Rugby 7 w Lubinie oraz meczem 
Miedziowych z Watahą Zielona Góra, 
rugbyści postanowili wspólnie z miesz-
kańcami spędzić niedzielne popołudnie 
i osobiście zaprosić ich na swoje mecze.
Prezentacja odbyła się na tydzień przed 
Wielkim Weekendem Rugby, który 
wystartuje już w najbliższy weekend. 
W sobotę, 1 kwietnia, do naszego miasta 
zjedzie 11 najlepszych kobiecych drużyn 
rugby, które powalczą o złoty medal 

Mistrzostw Polski w Rugby 7 Kobiet. 
Nazajutrz natomiast na lubinian będzie 
czekał mecz odmiany piętnastkowej 
pomiędzy Miedziowymi Lubin a Watahą 
Zielona Góra.
– To niepowtarzalna okazja, by w jeden 
weekend poznać dwa oblicza rugby! 
To pierwszy sezon lubińskiej żeńskiej 
drużyny rugby i pierwsze Mistrzostwa 
Polski w Rugby 7 Kobiet, które orga-
nizujemy w Lubinie. Historia pisze się 
na naszych oczach. Pierwszy gwizdek 
w sobotę już o godz. 10. Musicie tam 
być! – zachęca wiceprezes Klubu 
Rugby Miedziowi Lubin, Marcelina 
Falkiewicz.

Mimo, że to 1 kwiecień 
to 94 bieg odbył się na 
poważnie jak w każdą 
sobotę. Kilka osób 
było zawiedzionych, 
gdyż mieli nadzieję 
zobaczyć prawdziwego 
niedźwiedzia.

W zamian był Mateusz (junior) 
Niedźwiedzki i pani Ania Niedź-
wiedzka potocznie nazywani 
Niedźwiadkami. Na prawdziwe-
go misia w Parku Wrocławskim 
musimy jeszcze poczekać.
Był to setny bieg Andrzeja Godzka, 
który przyjechał do nas z Chrza-
nowa wraz z żoną Agnieszką. 
Cieszymy się, że takie gwiazdy nas 
odwiedzają a przy okazji zwiedzają 
nasz park – ZOO.
Parkrunowa rodzina powiększyła 
się o kolejne 7 osób, którzy wzięli 
udział w biegu parkrun po raz 
pierwszy: Joanna Hołowiecka, 
Aniela Dziurman, Karolina Bur-
czyc, Grzegorz Wojciechowski, 
Yarek Snatskiy oraz Wojciech 
Wuschke. Wszystkim nowicju-
szom jak i stałym uczestnikom 

porannego biegania dziękujemy 
za udział i gratulujemy wyników.
W ramach parkrun ważny jest 
przede wszystkim udział i w związ-
ku z tym, w uznaniu wytrwałości 
naszych uczestników został 
stworzony klub parkrun i specjalne 
koszulki potwierdzające osiągnię-
cie kolejnego stopnia udziału w na-

szych biegach. Specjalne koszulki 
parkrun 10 (juniorzy) 50, 100, 
250, i 500, które można otrzymać 
jedynie po ukończeniu wymaganej 
liczbie biegów dostępne są poprzez 
stronę naszego partnera – firmę 
Wiggle. Koszulki są bezpłatne 
a uczestników prosimy jedynie 
o pokrycie kosztów przesyłki do 

Polski – mówi koordynator parkrun 
w Lubinie Andrzej Sowa.
Jest co raz cieplej i przyjemniej 
dlatego zachęcamy niezdecydo-
wanych do udziału w naszych 
spotkaniach tradycyjnie w każdą 
sobotę o godz. 9:00 – zachęca 
koordynator.

 � (red)

Dzieci, całe rodziny, 
wytrawni ćwiczący, 
amatorzy jednym 
słowem wszyscy, 
którzy chcieli pomóc 
i wspierać akcję “Milion 
swingów dla autyzmu” 
pojawili się w klubie 
CrossFit Lubin.

Do puszki trafiały pieniądze 
a w sali litry potu. Pod okiem 
trenerów i instruktorów wyma-
chiwali kettlami, by zrobić jak 
najwięcej swingów i dopisać je 
do ogólnej listy.
Drugi rok z rzędu Lubin przyłą-
czył się do akcji “Milion swin-
gów dla autyzmu”, chcą dać coś 

z siebie tym, którzy borykają 
się z autyzmem. Tym razem 
w Lubinie machano kulami 
na tysiące. “Wyswingowano” 
11999 ćwiczeń. W akcji wzięło 
udział prawie 40 osób.
– Jest to akcja, która daje nam 
możliwość pomagają innym 
ludziom. To nie jest trudne. 
Jest techniczne i każdy sobie 
z nim poradzi bez większych 
problemów. Zawsze zapra-
szamy ludzi chętnych do 
podobnych akcji, których jest 
dużo, a każda pomoc się liczy  
– mówił Krzysztof Jaśkiewicz 
z Lubina, który na co dzień 
pracuje w ZG Polkowice – 
Sieroszowice. 

Nie było niespodzianki 
w derbowym meczu, 
rozegranym w ramach 
ostatniej serii rundy 
zasadniczej PGNiG 
Superligi Kobiet. 
Metraco Zagłębie Lubin 
pokonało KPR Kobierzyce 
33:16 (16:8) i do 
decydującej fazy sezonu 
przystąpi przynajmniej 
z drugiego miejsca.

Lubinianki od początku narzuciły 
derbowym rywalkom swój styl 
gry. Co prawda na trafienie Żany 
Marić odpowiedziała wychowan-
ka Zagłębia, Julia Walczak, ale 
po pięciu minutach było 4:1 dla 
podopiecznych Bożeny Karkut 
i Renaty Jakubowskiej. Najwięcej 
problemów w tej części meczu 
sprawiały KPR-owi Agnieszka 
Jochymek i Żana Marić, które 
w dziesięć minut do bramki 

beniaminka trafiały siedem 
razy, zdobywając tym samym 
wszystkie bramki dla swojej 
drużyny. Miedziowe były na 
prowadzeniu, ale przyjezdne 
trzymały kontakt. Lubinianki 
swoją przewagę zaczęły bu-
dować od piętnastej minuty, 
zdobywając trzy bramki z rzędu 
i wychodząc na prowadzenie 10:5. 
W 20. minucie swoją pierwszą 
bramkę po powrocie po kontuzji 

rzuciła Karolina Semeniuk, między 
słupkami nie do przejścia była 
Monika Maliczkiewicz (pod koniec 
pierwszej połowy opuściła plac 
gry), a kolejne trafienia dokładała 
Agnieszka Jochymek. „Agent” 
przy 100-procentowej skuteczności 
w pierwszej połowie rzuciła aż 
siedem bramek, Metraco Zagłębie 
do przerwy prowadziło wyraźnie, 
bo 16:8. Wynik spotkania 33:16 
(16:8), dla lubinianek.

Machali kulą
dla autyzmu

Bez niespodzianek

Prima aprilisowy 94 bieg parkrun

Rugbystki i rugbyści zaprezentowali się w galerii
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Baran 21.03-20.04
Będziesz zmobilizowany do działania. Jest szansa sukcesu, 
więc nie odkładaj realizacji tego, co dla ciebie ważne. 
Pamiętaj jednak, że twoje projekty powinny być oparte na 
realnych podstawach. Zebrane niedawno doświadczenia 
teraz zaprocentują, a starania przyniosą efekty.

Byk 21.04-21.05
Twoje samopoczucie okaże się teraz chwiejne. Nie martw 
się, to nie są oznaki depresji. Nie poddawaj się swątpieniu. 
Powinieneś poprawić to, co wymaga korekty ale będzie 
dobrze. Poczujesz, że masz siłę i energię, a jeśli jesteś ze 
środka znaku, możesz liczyć na ekstra bonus.

Bliźnięta 22.05-20.06
Szykuje się przypływ pozytywnej energii i inwencji. Nawet 
jak pojawią się jakieś drobne zawirowania, wyjdziesz z nich 
obronną ręką. Na świat spojrzysz życzliwszym okiem, 
on zaś odwzajemni ci się tym samym. Nie siedź w domu, 
wyjdź ludziom naprzeciw. To może być dobry tydzień pod 
względem finansowym.

Rak 21.06-22.07
Bez problemu będziesz radzić sobie ze stresem. Pojawi się 
nowa pozytywna jakość- swoboda, pozytywne nastawienie, 
lekkość bytu. Jeśli musisz podjąć decyzję- zrób to, wierząc 
w dobre zakończenia. Jeśli w związku masz burzliwy czas, nie 
rezygnuj jeszcze z wywieszenia białej flagi. Po burzy pojawia 
się tęcza. Sercowe sprawy ustabilizują się. 

Lew 23.07-22.08
Wzmocni się w tobie potrzeba wewnętrznego spokoju. Nie 
powstrzymuj chęci podniesienia sobie poprzeczki, zainwe-
stowania w edukację, skończenia jakiegoś ciekawego kursu. 
To dobry kierunek. Warto teraz szukać pracy, przystąpić do 
egazminu, załatwić sprawę delikatnej natury. W finansach 
zielone światło, o ile nie wydasz wszystkiego, co zarobisz.

Panna 23.08-22.09
Zapragniesz doświadczać życia na poziomie emocji. W twoim 
życiu pojawi się więcej szczęścia, piękna, miłości i lekkości 
bytu. Kosmos wspiera kontakty z ludźmi, a także rozwój 
osobisty. Możliwe, że zawrzesz znajomość, która przerodzi 
się w przyjaźń, a może nawet w miłość?

Waga 23.09-23.10
To nie jest dla ciebie najłatwiejszy czas. Tworzy się wiele 
napięć i sytuacji sprawdzających twoją wytrzymałość. Jeśli 
utrzymasz równowagę, ludzie zauważą, że sprawdzasz się 
w warunkach podwyższonego stresu. Nagrodą okaże się 
umocnienie twojej pozycji.  

Skorpion 24.10-21.11
Warto pomyśleć o uczuciach, poszukać odrobiny spokoju 
i harmonii wewnątrz siebie i we własnym domu. Warto teraz 
zająć się dopracowaniem szczegółów i własnym zdrowiem. 
Daj sobie trochę luzu. Dobra kondycja to warunek skutecz-
nego działania. Zrób badania, sprawdź, czy nie potrzeba ci 
większej dawki witamin i mikroelementów.

Strzelec 22.11-21.12
Będzie więcej okazji do cieszenia się wiosną i do odczuwania 
radości. Chcąc wziąć od życia więcej, wrzucisz teraz szybszy 
bieg. Zwróć uwagę na sferę zawodową. W uczuciach przy-
jemne ocieplenie, ale na prawdziwy wybuch uczuć jeszcze 
musisz zaczekać. Nie bój się większej swobody w ubieraniu. 
Nie przejmuj się opiniami, rób to, czego naprawdę pragniesz. 

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz bardziej zadowolony z siebie i spojrzysz na wiele 
spraw z odpowiedniej perspektywy. To będzie przyjemnie 
i aktywnie spędzony tydzień. Odkryj teraz co w twoim 
życiu daje ci energię, a co ją ogranicza. Kiedy będziesz 
musiał wybierać, zwróć się w kierunku, który daje ci siłę 
i pozwala się rozwijać. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniami, zosta-
niesz doceniony, poczujesz się potrzebny. Życie może także 
stworzyć ci możliwość dalszego poszerzania horyzontów. 
Zrealizujesz się w dziedzinie zawodowej. 

Ryby 19.02- 20.03
Twoja uwaga będzie skierowana na przyjemności po-
siadania. Jednak bądź ostrożny i nie szastaj pięniędzmi, 
mimo że święta to świetny pretekst. Sercowe sprawy 
nabiorą wyrazistości. Będziesz gotów przyznać się sam 
przed sobą, że ten ktoś wiele dla ciebie znaczy. Zaufaj 
sobie i swojej intuicji. 


