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Po wątpliwej jakości inwestycji
w Rynku z tego miejsca znikają kolejne
miejsca postojowe. Tym razem na
rzecz powrotu pod ratusz postoju
taksówek.
reklama

str. 10

ISSN 2450-6265

Kierowcy tracą
kolejne miejsca
parkingowe
w Rynku

ISSN 2083-9162

21 marca 2018 r. nr 161

2 21 marca 2018 r. • www.lubinextra.pl

aktualności
O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny

Zderzenie w Ścinawie

Solidna stłuczka na skrzyżowaniu drogi K3 z ul.
Lubińską, koło przejazdu
kolejowego. Kierowca busa
nie zachował ostrożności
wyjechał z ul. podporządkowanej. Doszło do zderzenie
z volkswagenem jadącym
do Ścinawy. Pojazd został

Kradł wszystko
co popadnie

Kradł praktycznie
wszystko, co mógł
spieniężyć. Głównie
jego łupem padały
elektronarzędzia
i rowery. 16 latek
został zatrzymany
przez policjantów
z wydziału
kryminalnego
lubińskiej policji.
Co dalej będzie
z nastolatkiem
zdecyduje sąd
rodzinny.

solidnie rozbity. Uszkodzeniu
uległo jeszcze jedno auto,
które przejechało przez
przejazd kolejowy w stronę
Lubina. W Audi uszkodzone
zostało lusterko. Zarówno
bus jak i passat nie nadawały
się do dalszej jazdy. Nikomu
nic się nie stało.

Przez okres kilku miesięcy
nieznany sprawca okradał
piwnice i altanki ogrodowe.
Złodziej z ich wnętrza zabierał praktycznie wszystko,

co wpadło w jego ręce. Do
lubińskiej policji wpływały
kolejne zgłoszenia.
Nad sprawą przez cały
czas pracowali policjanci
z wydziału kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Analizując
materiały dowodowe w tej
sprawie ustalili tożsamość
włamywacza. Okazał się
nim być dobrze już znany
lubiński, funkcjonariuszom
16 latek z Lubina. Został
zatrzymany.
Policjanci udowodnili zatrzymanemu nastolatkowi
36 kradzieży z włamaniem
do piwnic i altanek ogrodowych na terenie miasta.
O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
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Dwie toyoty

Skrzyżowanie
koło stacji Lotos
znowu dało o sobie
znać. Nieuwaga
kierującej toyotą
corolla doprowadziła
do zderzenia
z toyotą yaris.
Corolla wyjeżdżała z ul.
Konstytucji 3 Maja. Yaris
jechała w kierunku centrum. Pojazdy zderzyły się
na środku skrzyżowania.
Kierującym nic się nie stało.
Policjanci pomogli usunąć
pojazdy ze środka skrzyżowania. Obydwa samochody
odjechały na lawetach.
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Obwodnica Krzeczyna Wielkiego za ...23 mln zł
Północna Obwodnica Krzeczyna Wielkiego ma kosztować 23 mln zł, z czego 15 mln na inwestycję przekaże Urząd Marszałkowski, pozostałą zaś
Gmina Miejska i Powiat. W tym roku 500 tys. zł ma wystarczyć na prace projektowe. Budowa rozpocznie się w 2019. To zdaniem samorządowców
z Lubina kluczowa inwestycja dla strefy przemysłowej. Prezydent Robert Raczyński opowiada o niej od czterech lat, ale do dzisiaj są to tylko
opowieści... Tak, samo jak od kilkunastu lat opowieściami pozostają inwestorzy strefy ekonomicznej, która w Lubinie jest od dawna...
Północna Obwodnica Krzeczyna Wielkiego ma być ważną inwestycją w ściągnięciu
w ten rejon inwestorów,
którzy wypełnią przyszłą
strefę przemysłową. Gmina
Miejska Lubin, Powiat Lubiński i Urząd Marszałkowski
podpisały umowę, która jest
pierwszym krokiem w budowie drogi. W inwestycję
z oczywistych powodów nie
chciała się włączyć Gmina
Wiejska. Nowa droga nie rozwiązuje żadnego problemu
gminy, a będzie kosztowała
niemało... Niezrażony tym
prezydent Lubina Robert
Raczyński mówi - W pewnym
sensie podejmujemy zobowiązania Gminy Wiejskiej,
która powinna być współpartnerem tego projektu.
No ale chłopi są podejrzliwi
z natury i nie włączyli się do
tego projektu.
– Ubolewam, że wójt nie
chciał
partycypować
w kosztach tej inwestycji.
Ona w dużym stopniu od-

ciąży mieszkańców gminy
wiejskiej Lubin. Mam nadzieję, że z czasem wójt
Kielan da się przekonać do
tej wspólnej inwestycji – dodawał Adam Myrda, starosta
powiatu lubińskiego.
Projekt budowy nowej drogi został dobrze oceniony
w Urzędzie Marszałkowskim.
Jego urzędnicy liczą, że
Lubin wreszcie wykorzysta
drogę S3 i doskonałą lokalizację dla strefy gospodarczej.
– Dzisiejsza umowa dotyczy
przede wszystkim ﬁnansowania, ale wskazuje też, kto
będzie głównym inwestorem,
czyli powiat. Ta droga ma
olbrzymie znaczenie dla tego
regionu. Oprócz strefy, która
tam powstanie będzie też
elementem europejskiego
korytarza Transgranicznego.
To nie tylko kwestia ruchu,
ale też połączeń kolejowych
– mówił Cezary Przybylski po
podpisaniu umowy.
Nowa obwodnica ma być
kluczowa dla strefy prze-

mysłowej Lubina, która
powstaje i jak na razie nie
może powstać. Prezydent
tłumaczy dlaczego... –
W ogóle nie rozmawiamy
z inwestorami dopóki nie
będziemy mieli strefy, bo
oni po prostu przyjadą
i wyjadą na drugi dzień.
Szkoda czasu na poszukiwanie inwestorów. To tak,
jakby zaprosić klientów
do hotelu, który nie jest
wybudowany – mówił Robert Raczyński, prezydent
Lubina.
Warto tu wspomnieć, że
to co od lat nie udaje się
Raczyńskiemu w kwestii
strefy, zrobiono w kilkanaście lat temu w Polkowicach
a niedawno w niedalekim
Jaworze. Tam przed wyborami ówczesny kandydat na
burmistrza tam samo jak
prezydent Lubina zapowiadał
strefę. Różnica jest taka, że
w Jaworze strefa już jest
i jest duży inwestor a w Lubinie dalej tylko się mówi...

Ukradł własny
samochód
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Policjanci z wydziału
prewencji zatrzymali
mężczyznę
podejrzanego
o kradzież
samochodu, którego
był właścicielem.
Kradzionym pojazdem
kierowała kobieta,
która miała ponad
1 promil alkoholu
w organizmie. Oboje
traﬁli do policyjnego
aresztu. Panu grozi
10 a pani 2 lata
pozbawienia wolności.

*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat

Jak ustalili policjanci 43
letni mieszkaniec Lubina
sprzedał swój samochód
gdyż potrzebował gotówki. Nowemu właścicielowi
przekazał tylko jeden
kluczyk do auta. Drugi na

wszelki wypadek pozostawił
sobie. W momencie, gdy
stwierdził, że potrzebuje
środka transportu udał się
w miejsce gdzie obecnie
było parkowane auto i odjechał. Nowy właściciel w momencie, w którym stwierdził
brak zakupionego pojazdu
zgłosił jego kradzież. Nigdy
by nie przypuszczał, że
sprawcą jest były użytkownik nabytego przez niego
pojazdu.
Teraz obie zatrzymane
osoby za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.
43 latkowi za kradzież
grozić może kara do 10 lat
pozbawienia wolności. Jego
znajomej natomiast za jazdę
w stanie po użyciu alkoholu
kara pozbawienia wolności
do lat 2.
 (red)

promocja zdrowia
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Jest dotacja dla MCZ. Będzie remont przychodni i Domu Hutnika

4 mln zł na odbudowę i termomodernizację
Miedziowe Centrum Zdrowia, spółka z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź pozyskała blisko 4 mln
złotych. Pieniądze przydadzą się na rewitalizację Domu Hutnika w Legnicy i termomodernizację
przychodni w Lubinie. Lada moment zostanie ogłoszony przetarg i dokonany wybór wykonawców.

Z

arząd Miedziowego
Centrum Zdrowia S.A.
16 marca 2018 we
Wrocławiu, w Urzędzie Marszałkowskim podpisał umowę
dotyczącą dotacji w kwocie
3 mln 780 tys. zł. - Te prawie
4 mln złotych przeznaczone
zostaną w dużej mierze na odbudowę Domu Hutnika. To jest
nasz pomysł, by Dom Hutnika
przy ulicy Złotoryjskiej w Le-

gnicy odbudować i stworzyć
tam miejsce, z którego będą
korzystać pacjenci, mieszkańcy
Legnicy i okolic. Znajdzie się
tam mała, kameralna przychodnia, a w niej lekarze
rodzinni, chirurg, okulista
i diabetolog. To będzie druga
część naszej przychodni, która
znajduje się przy ul. Okrzei 14
a., ale jednocześnie uratujemy
przepiękny budynek, który

w tej chwili niszczeje. Dzięki
tym pieniądzom zwiększymy
też wartość spółki. To będzie
piękna przychodnia – mówi
Waldemar Sułek, wiceprezes
ds. ﬁnansowych, członek zarządu MCZ w Lubinie
Przyznana dotacja przyda się
również na termomodernizację
Przychodni Zdrowia D – 11 w Lubinie. Prace nad tym zadaniem
powinny zakończyć się jeszcze

we wrześniu tego roku. - To też
piękny przedwojenny budynek.
Zrobiliśmy w nim już wszystko
wewnątrz. Pozostała nam już
tylko kwestia zewnętrznej
elewacji i docieplenia. Na to
też otrzymaliśmy pieniądze.
Prace ruszą wiosną. Do końca
marca ogłosimy przetarg na
wykonanie obydwu tych zadań - dodaje Waldemar Sułek,
wiceprezes ds. ﬁnansowych,

członek zarządu MCZ w Lubinie.
Projekt zakończy się w lipcu
2019 roku. Otwarcie Domu
Hutnika zarząd Miedziowego
Centrum Zdrowia planuje nieco
wcześniej, bo w czerwcu.
Już dziś MCZ pracuje nad
następnym projektem, który
pozwoli starać się o doﬁnansowanie. - W tej chwili jesteśmy
już na ukończeniu kolejnego
projektu pod hasłem „Trój-

generacja”. Dotyczy mediów,
które pozyskujemy na osiedlu
D. Będziemy starać się dostać
doﬁnansowanie na zmianę sposobu dostarczania prądu, ciepła
i chłodu do szpitala i przyległych budynków. Wniosek
będziemy składać w kwietniu
tego roku. Doﬁnansowanie to
55%, a całość projektu jest
oszacowana na 3 mln złotych
– informuje Waldemar Sułek.

MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.
w Lubinie
ZAPRASZA NA

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE
ADRESOWANE DO OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO
W WIEKU OD 55 DO 64 ROKU ŻYCIA
W ramach badania pacjent ma zagwarantowane:
• bezpłatnie środek do oczyszczenia jelita
• znieczulenie
• transport zbiorowy zorganizowany z miejscowości o utrudnionym
dojeździe do ośrodków wykonywania badań

Kolonoskopia

jest najskuteczniejszą metodą
w rozpoznaniu raka jelita grubego.
Bliższe informacje otrzymasz:
• na stronie internetowej www.mcz.pl
• w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastroenterologicznego
Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54
Bud. D-40 V. tel. 76 / 84 60 321
• w Pracowniach Endoskopowych w Przychodniach MCZ S.A.
* w Legnicy ul. Okrzei 14A tel. 76 / 74 39 540;
* w Głogowie ul. Sportowa 1B tel. 76 / 72 76 740
• w Centralnej Rejestracji tel. 76 / 84 60 382
• w ulotkach informacyjnych

Nie czekaj, zbadaj się póki nie jest za późno.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020”
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Ogromny gliniany krążek w dolnej wardze czyni kobietę bardziej atrakcyjną w oczach plemienia. Im większy,
tym więcej krów przyszły mąż gotów jest oddać za wybrankę.

Mursi z Doliny Omo

D

aleko na południu Etiopii
znajduje się miasteczko
Dżinka, które stanowi
bramę do Doliny rzeki Omo,
nazywanej żywym muzeum.
Takich miejsc na świecie już nie
ma, mieszka tu wiele plemion,
ich kultura jest autentyczna
i unikalna. Odwiedza je stosunkowo mało turystów, gdyż trudno
do nich dotrzeć, zwłaszcza gdy
spadnie deszcz. Najbardziej charakterystyczne plemię Mursi, to
lud pasterski. Wizerunku kobiet
z tego plemienia używają biura
turystyczne, zachęcając do odwiedzenia Etiopii. Mursi wykorzystują to i kręcą dochodowy biznes.
Turyści oglądają, fotografują
i płacą niezłą kasę. Jest to najbardziej wojowniczy i niebezpieczny
lud. Za zarobione na turystach
pieniądze kupują alkohol i broń.
Około południa wszyscy mężczyźni są lekko wstawieni i wizyta
w wiosce staje się niebezpieczna,
zwłaszcza że każdy nosi karabin.

Był taki okres, gdy Mursi okradali turystów. Ginęły pieniądze,
sprzęt fotograficzny a nawet
koła od samochodów, którymi
przyjeżdżali. Wciąż powstawały
sporne sytuacje, dochodziło do
przepychanek i kłótni. Turyści
przestali przyjeżdżać. Mursi
poczuli dotkliwy brak gotówki
i zmienili swoje postępowanie.
Kiedy tam byliśmy też czuliśmy
się niekomfortowo. Podchmieleni
mężczyźni, wywijali karabinami
napędzając nam strachu. Kobiety
pozowały do zdjęć, ale głośno
dopominały się więcej pieniędzy.
Umawialiśmy się na 5 birrów od
osoby, wybieraliśmy jedną lub
dwie, ale na zdjęciu było ich
znacznie więcej. Powstawało
zamieszanie, bo wszyscy chcieli
pieniędzy.
Kobiety z wielkimi krążkami
w dolnej wardze to najbardziej
rozpoznawalny symbol Etiopii.
W wioskach odwiedzanych przez
turystów im większe krążki, tym

więcej pieniędzy. Wśród mężczyzn
panuje przekonanie, że żona
z dużym krążkiem może zastąpić
stado bydła. Skąd wziął się zwyczaj
noszenia krążków? Jedna z teorii
mówi, że kobiety okaleczały się,
bo to chroniło je przed handlarzami
niewolników. Były nieatrakcyjne
dla potencjalnych kupców jak i dla
mężczyzn z sąsiednich plemion.
Zwyczaj przetrwał do dziś, gdy
dziewczyna ma 14-16 lat nacina jej
się dolną wargę i w małe nacięcie
wkłada kawałek drewienka. Pierwszy okres rozciągania wargi trwa
ok. 3 miesiące, otwór ma średnicę
1 cm. Z czasem rozciąga się jeszcze
bardziej, bo umieszcza się w nim
coraz większe krążki. Mogą one
osiągnąć średnicę ok. 35 cm. Ból jest
ogromny, ale dziewczyny wiedzą,
że tylko w ten sposób znajdą odpowiedniego męża. Noszenie takiego
krążka wymaga wybicia czterech
dolnych zębów, mięśnie wargi
utrzymują go w pozycji poziomej.
Ozdoba ta zakładana jest tylko, gdy
pojawiają się turyści lub na święta
i związane z nimi uroczystości. Na
co dzień rozciągnięta warga luźno
zwisa. Te ogromne „talerze” są również symbolem oddania mężowi,
dopiero kiedy on umiera kobieta
może wyrzucić krążek i nigdy
więcej go nie zakładać. Tradycja
staje się uciążliwa kiedy dziewczęta
wyjeżdżają do szkoły. Narażone
są na zaczepki i komentarze, bo
dla mieszkańców miast stanowią
ciekawostkę.
Inną charakterystyczną cechą tego
plemienia są blizny. W ponacinaną
skórę wciera się popiół, by rany dłużej
się goiły. Kobiety mają na brzuchu
symbol klanu z którego pochodzą,
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Sygnalizacja świetlna, ruch
Uwaga kierowcy. Na drodze
Lubin – Legnica tuż przed
Chróstnikiem pojawiła się
sygnalizacja świetlna, która
reguluje ruch wahadłowo.
Zmiany powodują spore
opóźnienie w jeździe
i korki w obie strony.
Sygnalizacja świetlna przed Chróstnikiem od rana wprawia kierujących
w spore zaskoczenie. Jeśli ktoś planuje dojechać do Legnicy lub innych
miejscowości na trasie z Lubina na
czas, musi wyjechać odpowiednio
wcześnie.

Prace przy budowie S3 sprawiły, że
wykonawca zainstalował sygnalizację
świetlną regulującą ruch wahadłowo.
Tuż przed godziną 8:00 rano 19 marca
korek pojawił się jeszcze na terenie
Lubina tuż za torami. Z drugiej
strony, od Legnicy nadjeżdżające
pojazdy stały już w zatorze na wylocie z obwodnicy.
Wszystko wskazuje na to, że sytuacja
potrwa kilka dni, bo nowego asfaltu
niemożna położyć przy minusowych
temperaturach. Nie pozostaje nic
innego jak uzbroić się w cierpliwość,
a tym którzy spieszą się do pracy
w odpowiedni zapas czasu.

a na ramieniu wzór taki sam jaki
wypala się krowom męża. Kiedyś
plemię trudniło się wyłącznie pasterstwem, dziś jego członkowie coraz
częściej uprawiają ziemię i zajmują
się pszczelarstwem. Mężczyźni
są wysocy i szczupli, do niedawna
chodzili zupełnie nago, obecnie
noszą przerzucony przez ramię
koc. Malują ciało i twarz białą
farbą. Z karabinem na ramieniu,
nożem przy pasie i dzidą w dłoni
budzą respekt. Będąc w wiosce
wielokrotnie czuliśmy strach,
kiedy zaczepiali nas w swoim
niezrozumiałym dla nas języku.
Mursi doskonale zdają sobie sprawę, że ich zwyczaje są oznaką
zacofania, ale z drugiej strony
przynoszą ogromne zyski. Dla nas
turystów są niesamowitą atrakcją,
ale jeżeli chcą żyć we współczesnej
Etiopii muszą się rozwijać.
 Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska
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Zapowiadają się utrudnienia w ruchu

GDDKiA ogłosiła przetarg na most
Decyzja zostanie podjęta
po kilkumiesięcznej
obserwacji przyrody.
GDDKiA zastanawia się
także na wybudowaniem
mostu tymczasowego
w związku z remontem
istniejącego obiektu.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu w bieżącym roku
planuje wykonać wiele zadań. Dla
głogowian jedną z najważniejszych
inwestycji jest budowa obwodnicy
i drugiego mostu nad Odrą. Wojewody dolnośląski i dyrektora
GDDKiA wspólnie z Posłem na
Sejm RP Wojciechem Zubowskim
podczas konferencji prasowej zapowiedzieli, iż w tym roku w pierwszym kwartale ogłoszony zostanie
przetarg na opracowana Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe STEŚ. Celem STEŚ jest

opracowanie projektowe, które ma
wstępnie określić zakres rzeczowy
i finansowy przedsięwzięcia, ustalić
jego efektywność i uściślić przebieg
tras poszczególnych wariantów,
a także ostatecznie ustalić typy
i parametry techniczne obiektów
budowlanych. Ma także umożliwić
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie
ma być realizowane w systemie
„projektuj i buduj”. Prace budowlane jednak planowane są w latach
2022-2025.
Z nutka zazdrości dowiadujemy
się, że GDDKiA już ogłosiliśmy
przetarg na wykonanie koncepcji
projektowej mostu objazdowego
przez Odrę w Ścinawie wraz
z uzyskaniem decyzji środowiskowej, w związku z planowanym
przeprowadzeniem remontu mostu
nad rzeką Odrą w km 33+493 DK
36 w m. Ścinawa.
- Remont mostu w Ścinawie,

z uwagi na wymianę płyt pomostowych, wymaga całkowitego
zamknięcia ruchu pojazdów
po obiekcie – mówi Magdalena
Szumiata z GDDKiA we Wrocławiu. - Wstępnie zaplanowano
zorganizowanie objazdu istniejącymi drogami wojewódzkimi
i krajowymi, jednakże z uwagi
na znaczną uciążliwość objazdu
oraz pogarszający się stan techniczny dróg na trasie objazdu
podjęliśmy intensywne działania
w celu rozpatrzenia możliwości
budowy tymczasowego mostu
objazdowego, który mógłby być
zlokalizowany w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejącego obiektu.
Dopiero po opracowaniu koncepcji
mostu objazdowego i uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych będziemy mogli podjąć
decyzje o ogłoszeniu przetargu na
remont mostu w Ścinawie.
 Zdjęcie: GDDKiA

Wiosna Kobiet w lubińskiej Muzie
Już po raz siódmy
panie mogły skorzystać
z dwudniowego
wydarzenia pod hasłem
Wiosna Kobiet – pasje,
kreacje, inspiracje.
Organizatorem atrakcji
dla kobiet jest CK Muza.
w sobotę i niedzielę
paniom na pewno
nie zabrakło typowo
kobiecych wrażeń.
Sesje indywidualne, warsztaty
grupowe i zajęcia dla rodzica

z dzieckiem – zadbano o każdy
rodzaj rozrywki, która mogłaby paniom przypaść do gustu.
Wiosna Kobiet – pasje, kreacje,
inspiracje miała w miejsce w CK
Muza w Lubinie po raz siódmy.
Zimowa pogoda nie odstraszyła
pań i tłumnie wyszły z domów.
– Jesteśmy zaskoczeni aurą, ale
cieszymy się bardzo, że wiosna
jest u nas w środku. W CK Muza
wiosenne stoiska, wiosenne prelekcje, dużo zajęć różnego typu
i ruchowych, i psychologicznych,
i urodowych – mówiła Małgorza-

ta Życzkowska Czesak, dyrektor
CK Muza.
Wśród indywidualnych atrakcji
były masaże kamieniami,gorącą
czekoladą, relaksujący czy bańką
chińską. Grupowe atrakcje to
warsztaty malarskie, prelekcje
o raku piersi, treningi miednicy,
warsztaty kolorystyczne makijażu, joga twarzy czy zajęcia
z haftu. Na korytarzu Muzy na
panie czekały stoiska z biżuterią,
kosmetykami, perfumami czy
też wyrobami rękodzielniczymi.
 (red)
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Profesjonalne WUKO na wyposażeniu ZGK!
Biała sobota,
czyli ZUS zaprasza
lekarzy
Jeszcze w grudniu minionego roku burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła podpisał umowę
na dostawę wielofunkcyjnego wozu asenizacyjnego do ciśnieniowego czyszczenia
i monitoringu sieci kanalizacyjnej na podwoziu samochodu ciężarowego marki MAN.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wystawiać
zwolnienia lekarskie przez Internet
to zaproszenie jest dla ciebie. Jeśli
odwiedzisz placówkę ZUS, konsultanci
założą ci indywidualne konto na platformie
elektronicznej oraz krok po kroku pokażą
jak w prosty i szybki sposób wystawić eZLA.
Biała sobota to dzień, w którym wszystkie placówki
ZUS na Dolnym Śląsku otwierają się wyłącznie dla
lekarzy.
To już ostatni dzwonek żeby bez stresu i kolejek
nauczyć się jak korzystać z programu do wystawiania
zwolnień przez Internet.
- Im bliżej lipca, a tym samym końca wystawiania
papierowych zwolnień lekarskich, tym zainteresowanie zakładaniem kont i szkoleniami jest większe.
Stad pomysł żeby otworzyć nasze sale obsługi, tym
razem wyłącznie dla lekarzy – mówi Iwona Kowalska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
– Nasi konsultanci nie tylko założą i aktywują na
miejscu indywidualne konto lekarzowi, ale także
pomogą mu pobrać certyﬁkat służący do bezpłatnego
podpisywania zwolnień – zachęca rzeczniczka.
Zarówno założenie konta dla lekarza na platformie PUE
ZUS jak i szkolenie nie wymaga żadnego dodatkowego
sprzętu, jednak jest on potrzebny, jeśli lekarz będzie
chciał żeby na miejscu pobrać dla niego certyﬁkat.
- Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli lekarz przyjdzie
do nas ze swoim laptopem i mobilnym Internetem –
dodaje Iwona Kowalska.
ZUS zaprasza lekarzy na „Białą Sobotę” 7 kwietnia
w godzinach 9 – 14, do wszystkich placówek na Dolnym
Śląsku.
Każdy lekarz może także sam pobrać ze strony ZUS
certyﬁkat, który umożliwi mu podpisywanie elektronicznych zwolnień. 1 grudnia 2017 r. ZUS uruchomił
aplikację, dzięki której udostępnia lekarzom bezpłatny
podpis elektroniczny. Darmowy certyﬁkat wystawiany
jest lekarzowi na 5 lat. Zwolnienia papierowe znikną
ostatecznie 1 lipca 2018 r. Od tego momentu będą
wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
 (ZUS)

Pojazd formalnie odebrano
w styczniu br., a obecnie kończą
szkolenie z jego obsługi pracownicy miejscowego zakładu
komunalnego.
Wóz zakupiony został przy udziale unijnego wsparcia w ramach
projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji
Ścinawa”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności.
Samochód o dopuszczalnej masie
całkowitej 26 ton posiada zabudowę o pojemności 14.000 litrów
i wyposażony jest, m.in. w: dysze
o różnych średnicach do usuwania
zatorów, dyszę płuczącą, myjącą, dysze rotacyjne do wycinania

korzeni oraz usuwania osadów
wapiennych i tłuszczowych

w przykanalikach i przewodach
sieciowych. Ponadto operatorzy

pojazdu mają do swojej dyspozycji
zestaw kamer inspekcyjnych wraz
z całym oprzyrządowaniem.
Do Ścinawy WUKO dostarczyła
firma Dobrowolski Sp. z o.o.
ze Wschowy, która wygrała
przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe. Według
zapisów zawartej umowy wykonawca zobowiązany jest także
do przeszkolenia pracowników
z zakresu obsługi oraz eksploatacji samochodu, budowy i obsługi
technicznej podwozia oraz zabudowy, do jego obowiązków należy
również realizowanie przeglądów
technicznych w okresie objętym
gwarancją. Koszt zakupu pojazdu
to blisko 1,5 mln zł.
 (scinawa.pl)

Sprzedawał podrobione ﬁltry hydrauliczne. Straty ﬁrm to ponad 4 miliony złotych. Wyłudzony podatek VAT to ponad pół miliona złotych.

Oszukiwali – zostaną osądzeni

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą lubińskiej policji zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o oszustwo przy dostawie ﬁltrów
hydraulicznych dla jednej z ﬁrm działających na terenie powiatu lubińskiego. Jak się okazało, zatrzymani to 35 i 21 – letni mieszkańcy Lubina.
W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy
pozwalający na przedstawienie zarzutów oszustwa na dużą skalę.
Straty dwóch podmiotów gospodarczych na szkodę, których działali to
ponad 4 miliony złotych. Wyłudzony
VAT z tytułu niezapłaconych podatków
to ponad pół miliona złotych.
Policjanci nad tą sprawą pracowali od

dłuższego czasu. Jak ustalili 35 latek
z Lubina założył ﬁrmę a następnie
zgłosił się do przetargu na dostawę
ﬁltrów hydraulicznych do jednej z ﬁrm
z terenu powiatu lubińskiego. W specyﬁkacji jasno był określony rodzaj
zamówionych ﬁltrów produkowanych
przez konkretną ﬁrmę. Zamiast tego lubinianin kupował podrobione
o znacznie mniejszej wartości a co za

tym idzie, jakości. Następnie oznaczał
je, jako właściwe nanosząc na nie
znaki ﬁrmowe. Po czym były one
pakowane do podrobionych pudełek
przygotowanych przez 21 latka. Na
jednym podrobionym produkcie
sprawcy zarabiali ponad tysiąc złotych.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że
ﬁrma zamawiająca ﬁltry straciła na
działalności sprawców ponad 2 mi-

liony złotych. Straty poniosła również
ﬁrma produkująca dedykowane ﬁltry.
Łącznie to kwota ponad 4 milionów
złotych strat. Obliczony właściwy
należny podatek VAT został przez
zatrzymanych pomniejszony o kwotę
pół miliona złotych.
Policjanci wraz z prokuratorem w dalszym ciągu wyjaśniają okoliczności
całej sprawy oraz nie wykluczają

kolejnych zatrzymań. Ponadto zabezpieczono majątek podejrzanych na
kwotę blisko jednego miliona złotych.
35 latek na wniosek prokuratora został już tymczasowo aresztowany. 21
latek pozostaje pod dozorem policji
oraz ma zakaz opuszczania kraju.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
 (źródło: Policja Lubin)
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Grębocice mają Puchar

Reprezentacja Gminy Grębocice została zwycięzcą rozegranego w Polkowicach Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego.
Sponsorami imprezy byli: KGHM Polska Miedź S.A. oraz Gmina Polkowice. Patronat nad turniejem objął poseł na Sejm RP – Krzysztof Kubów.
W turnieju wzięło udział 5
drużyn, które grały systemem
„każdy z każdym”. Od początku
na parkiecie hali SP4 w Polkowicach trwała emocjonująca walka,

a ton rywalizacji nadawała ekipa
Gminy Grębocice. Piłkarze kierowani przez doświadczonego
Pawła Żmudzińskiego nie dali rywalom żadnych szans odnosząc 4

zwycięstwa. II miejsce w turnieju
wywalczyła reprezentacja Zakładu
Hydrotechnicznego, a trzecie
Gmina Polkowice z Burmistrzem
Wiesławem Wabikiem. Kolejne

lokaty zajęły Gmina Rudna i Centrala KGHM Polska Miedź S.A.
Najlepszym zawodnikiem wybrano Pawła Żmudzińskiego
z Gminy Grębocice, natomiast

najlepszym bramkarzem Jana
Pocztę z Gminy Polkowice. Tytuł
króla strzelców z dorobkiem
4 goli zdobył Albert Muzeja
z Zakładu Hydrotechnicznego.

Wszystkie drużyny otrzymały
puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego.
 (red)

Zmieniają plan zagospodarowania na wsiach
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie podjęto uchwały intencyjne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w następujących obrębach gminy: Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dąbrowa Środkowa i Dolna, Dębiec, Dłużyce, Dziewin,
Dziesław, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Redlice, Sitno, Turów, Wielowieś, Tymowa, Zaborów i Grzybów.
Obecnie na tych obszarach
obowiązuje miejscow y
plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa z 2005 roku. Dokument
w obecnym kształcie nie
pozwala na realizację przez
właścicieli prywatnych nieruchomości wielu zamierzeń
inwestycyjnych. Obowiązuje m.in. zakaz zabudowy

kubaturowej, funkcjonują
zabudowy zagrodowe.
– W ciągu ubiegłych 13 lat
uchwalonych zostało kilkanaście jednostkowych
zmian planu, nigdy nie
potraktowano ich kompleksowo, co znacznie utrudnia
prawidłową interpretację
jego zapisów- mówi Monika
Niezgoda, inspektor ds.

planowania przestrzennego
w ścinawskim urzędzie.
Magistrat jest w posiadaniu
150 wniosków mieszkańców
o wprowadzenie zmian do
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ścinawa, który dotyczy
terenów wiejskich.
– Właśnie zainicjowaliśmy
proces zmian planu zagospo-

darowania przestrzennego
gminy i tak jak mówiliśmy
wcześniej zajmujemy się jednocześnie wszystkimi wsiami
oraz wszystkimi dotychczas
złożonymi w tej sprawie wnioskami mieszkańców. Prace nad
zmianą, z uwagi na wymagane
konsultacje i inne wytyczne,
które mamy obowiązek
przestrzegać, potrwają nie

krócej niż rok- mówi burmistrz
Ścinawy Krystian Kosztyła.
Zmiana planu w obszarze
wiejskim, obok odpowiedzi
na wnioski mieszkańców, ma
za zadanie m.in.: dostosowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ścinawa do zapisów
uchwalonego w 2017 roku
studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania
przestrzennego, aktualizację
ustaleń dotyczących komunikacji, wyznaczenie nowych terenów zabudowy na gruntach
niskich klas bonitacyjnych,
aktualizację ustaleń związanych z wytycznymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego.
 (scinawa.pl)
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Kierowcy tracą kolejne
miejsca parkingowe w Rynku
Po wątpliwej jakości
inwestycji w Rynku
z tego miejsca znikają
kolejne miejsca
postojowe. Tym razem
na rzecz powrotu pod
ratusz postoju taksówek.
Znak pojawił się w ubiegłym
tygodniu. Po przeciwnej stronie
kamieniczek, przed Ratuszem. To
kolejny przykład prezydenckiej
arogancji wobec zmotoryzowanych, a w szczególności mieszkańców Runku i sąsiadujących
z nim uliczek.
Kiedy wyremontowano płytę
rynku, zakazano kierowcom
parkowania naokoło Ratusza.
Szybko okazało się, że są równi
i równiejsi, bo tam gdzie nie
mogli mieszkańcy zaczęli
parkować urzędnicy. Kiedy
zrobiło się o tym głośno prywatne samochody urzędników
poznikały, ale problem braku
miejsc postojowych w rejonie
Rynku pozostał nierozwiązany.
W tej części miasta znalezienie
miejsca do parkowania graniczy
z cudem. Tymczasem prezydent
zabiera mieszkańcom kolejne
miejsca postojowe nie proponując nic w zamian. - Ponad 10 lat
władza nie potrafiła rozwiązać
problemu dziury w rynku, to
jeszcze teraz jak już dziury nie

ma nie ma gdzie zaparkować
– denerwuje się jeden z mieszkańców i pokazuje co dzieje się
przed małym kościółkiem, tam
się już palca nie da wcisną, a zawracając trzeba bardzo uważać,
aby nie przerysować jakiegoś
pojazdu, taki tam jest ścisk.
Wokół Rynku nie ma dzisiaj
gdzie zaparkować wzdłuż
ul. Odrodzenia miejsc jest za
mało, te przy I liceum też nie
rozwiązują problemu. Kolejne
są naokoło kamieniczek, ale ich
też jest za mało, tak samo jak
zaułek Mieszka I przy Parku
Wyżykowskiego. Problem
z parkowanie w Rynku był
zawsze, ale nasilił się po tym
jak prezydent stwierdził, że
w Rynku parking był dziki.
Dodajmy, że z Rynku po „wielkim” wartym grube miliony
kiczowatym remoncie Rynku,
wraz z „dziurą” zniknęło około
100 miejsc postojowych.
Teraz zlikwidowano kolejne,
a pod Ratusz mogą wjeżdżać
jedynie wybrańcy mający pilota
do automatycznych słupków
umieszczonych w drodze.
Dodajmy, że pod Ratuszem jest
sporo miejsc postojowych, ale
zwykli obywatele korzystać
z nich nie mogą – tak zdecydował
prezydent.
 Fot: e-legnickie
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Jubileuszowy, X Gminny Konkurs Kulinarny „Tradycje Wielkanocne’2018”, organizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin, okazał się być nie tylko
ucztą kulinarną ale także wizualną. Wszyscy zgodnie podkreślali wysokie walory smakowe konkursowych potraw, ogromny kunszt kulinarny, a także
estetykę. Zdobywcami głównej nagrody zostały Pieszkowanki, które przygotowały wyjątkowo smakowity udziec z dzika z prawdziwkami.
Gminny konkurs na tradycje wielkanocne
ma przede wszystkim popularyzować
tradycyjne potrawy staropolskie. To także
kultywowanie zwyczajów świątecznych
oraz aktywizacja mieszkańców Gminy
Lubin i śmiało można stwierdzić, że
wszystkie te cele osiągnięto z dużym sukcesem. Tegoroczna, jubileuszowa edycja
zgromadziła aż 14 grup konkursowych.
Rywalizowano w trzech kategoriach.
Pierwsza miała tytuł – 50 odsłon jaja wielkanocnego, druga przebiegała pod hasłem
– główny bohater obiadu wielkanocnego.
Nie mogło także zabraknąć słodkości,
czyli trzeciej kategorii określonej mianem
deseru wielkanocnego.
Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ poziom prezentowanych potraw
okazał się bardzo wysoki i co tu dużo
mówić, wszystko było bardzo smaczne.
W skład oceniających weszły osoby

związane zawodowo z działalnością
gastronomiczną, mianowicie Wiesław
Lichota, Houda El Houari – Jurecka oraz
Patryk Jarkowiec. Po wyczerpujących
obradach ogłoszono werdykt, zgodnie
z którym zdobywcami głównej nagrody
zostały Pieszkowianki za udziec z dzika
z prawdziwkami. Zwyciężczynie otrzymały czek na 600 zł.
W czasie przedświątecznego spotkania,
które odbywało się w świetlicy wiejskiej
w Osieku przygotowano dla uczestników
wiele różnych atrakcji i zabaw. W konkursach sprawdzano na przykład wiedzę
uczestników na temat Wielkanocy oraz
ich sprawność manualną, w toczeniu jaj po
wyznaczonej trasie. Tegorocznym Tradycjom Wielkanocnym towarzyszyły także
warsztaty plastyczne, prowadzone przez
Małgorzatę Ryś, podczas których każdy
mógł wykonać jajo wielkanocne techniką

decupage. Można było podziwiać także
rękodzieło ceramiczne, wykonane przez
Zofię Kiliminik, członkinię Lubińskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Tradycją takich świątecznych spotkań
stało się także przyznawanie Pucharu
wójta Gminy Lubin za najpiękniejszy
stół wielkanocny. W tegorocznej edycji
tę nagrodę otrzymały Chróstniczanki
oraz Stowarzyszenie Nasz Niemstów,
które zdobyły tym samym nagrody
w wysokości 150 zł.
Nagrody wręczał Norbert Grabowski,
przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz
członkowie jury. Wszyscy podkreślali
wyjątkowe walory smakowe, ogromny
kunszt kulinarny, a także estetykę konkursowych potraw. Spotkanie zakończyło
się składaniem wielu, serdecznych życzeń
świątecznych.
 (Źródło ug.lubin.pl)

Nagroda główna: Pieszkowianki za udziec z dzika z prawdziwkami – 600 zł.
50 odsłon jaja wielkanocnego
I miejsce – Klub pod garami z Księginic – jajo z polską kaparą – 500 zł.
II miejsce – Stowarzyszenie Nasz Niemstów – sałatkowe jajo – 400 zł.
III miejsce – Koło Gospodyń Miłosna – jaja w trzech odsłonach – 300 zł.
Główny bohater obiadu wielkanocnego
I miejsce – Buczynianki – korona mięsna – 500 zł.
II miejsce – Niezastąpione dziewczyny z Obory – królik w śmietanie – 400 zł.
III miejsce – Kobitki z Czerńca – królik w śmietanie – 300 zł.
Wyróżnienie Szklary Górne – pasztet drobiowy z żurawiną i pistacjami – 250 zł.
Deser wielkanocny
I miejsce – Siedlecka nuta – mazurek królewski – 500 zł.
II miejsce – Koło Gospodyń Krzeczyn Wielki – babka pomarańczowa – 400 zł.
III miejsce – Sołectwo Obora – sernikowe wariacje wielkanocne – 300 zł.
Wyróżnienie – Chróstniczanki – tort bezowy – 250 zł.
Wyróżnienie – Sołectwo Składowice – ciasto z ciecierzycą – 250 zł.
Wyróżnienie – Koło Gospodyń Obora – sernik jagodowy – 250 zł.
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Został stworzony po to, aby umożliwić i zachęcić wszystkich do regularnego podejmowania aktywności ﬁzycznej

Zimowo przed wiosną na 144 biegu parkrun
Chyba nikt nie spodziewał
się, że w przede
dniu wiosny biegacze
parkrun będą zmagać się
z mrozem, padającym
śniegiem i zamieciami.
Rekordów nie było, ale
atmosfera przy takiej
aurze wspaniała.
Od początku spotkania trzeba
było się gimnastykować aby
przy temperaturze odczuwalnej minus 12 stopni nie
wyziębić organizmu. Krótką
odprawę przeprowadził Piotr
Stocki – koordynator dzisiejszego biegu, informując
uczestników o zasadach udziału
w biegach parkrun.
Koordynator parkrun w Lubinie – Andrzej Sowa wręczył
dyplomy. Za ukończenie 50
biegów dyplom otrzymał Mirosław Godyń za co przysługuje
czerwona koszulka specjalna
z tej okazji. Pan Andrzej Kucab
ma już na koncie 100 biegów
więc po za dyplomem otrzyma
koszulkę koloru czarnego.
Wszelka aktywność ruchowa
na poziomie rekreacyjnym
świetnie wpływa na nasz organizm. Parkrun właśnie po to
został stworzony, aby umożliwić i zachęcić wszystkich do

regularnego podejmowania
aktywności ﬁzycznej. Wierzymy, że udział w cosobotnich
spotkaniach czyni naszych
uczestników zdrowszymi
i bardziej szczęśliwymi! Oczywiście z parkrun mogą również
korzystać osoby trenujące
regularnie i na wysokim poziomie intensywności. Jednak
parkrun opiera się na KAŻDYM
uczestniku, również takim,
który nigdy nie podejmował
żadnej aktywności ﬁzycznej.

Można zacząć od wolontariatu,
poznać zasady i idee stojące za
parkrun, pomóc zorganizować
nasze spotkanie, a z czasem...
można zacząć od marszu, marszobiegu, przejść trasę z kijami. Parkrun jest naprawdę dla
każdego i każdy może z niego
czerpać mnóstwo korzyści.
Za tydzień kolejny 145 bieg.
Zachęcamy wszystkich do
udziału. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.
parkrun.pl/lubin.

Mundial U-20 również w Lubinie
Międzynarodowa
Federacja Piłkarska
zdecydowała, że w Polsce
w przyszłym roku
odbędą się mistrzostw
świata w piłce nożnej
do lat 20. Młodzieżowe
utalentowane drużyny,
które przyjadą z całego
świata do Polski, będą
grały m.in. na stadionie
Zagłębia Lubin.
Polska aspirowała do organizacji
mistrzostw od dawna. Zabiegał
o to prezes PZPN Zbigniew Boniek. Nasz wiązek uważał, że
w Polsce mamy bardzo dobrą
infrastrukturę do organizacji tego
typu światowej imprezy. Uznali
to przedstawiciele FIFA, którzy
docenili starania Polski dając
jej prawo organizacji imprezy.
Starania te były poprzedzone
ważnymi dla piłkarskiego świata
wydarzeniami. Ich prawidłowa
organizacja na pewno wpłynęła na

decyzję FIFA. Przypomnijmy, że
w Polsce mieliśmy finały UEFA
Euro 2012, UEFA EURO U21
Polska 2017, czy finał Ligi Europy.
Lubin włączył się w walkę o organizację mistrzostw. Zagłębie
uważało, że ma olbrzymi potncjał i doskonałe obiekty do tego
typu wydarzenia. W rezultacie
wspólnie z władzami miasta został złożony wniosek o nadanie
Lubinowi roli miasta-gospodarza.
W poniedziałek Polski Związek
Piłki Nożnej wybrał miasta-gospodarzy zaplanowanego na
przyszły rok turnieju Mistrzostw
Świata U-20. Rozgrywki odbędą
się na kilku stadionach w Polsce,
w tym m. in. w Lubinie. - To
wielkie wyróżnienie dla Naszego
Klubu i wyraz zaufania władz
federacji, a dla kibiców – mówi
Robert Sadowski, prezes Zagłębia
Lubin. Mistrzostwa będą okazją
do oglądania najlepszych piłkarzy
młodego pokolenia na świecie.
W przeszłości w Mundialu U-20

błyszczały m. in. takie gwiazdy
jak Leo Messi, Sergio Aguero czy
Paul Pogba.
O tym, że Lubin i Stadion Zagłębia
znalazły się wśród miejsc, które
gościć będą najlepsze reprezentacje globu poinformował na
konferencji prasowej sekretarz
generalny PZPN Maciej Sawicki.
Oprócz Stadionu Zagłębia, mecze
będą rozgrywane jeszcze m. in.
na obiektach w Łodzi, Lublinie,
Gdyni, Tychach czy Bydgoszczy.
PZPN stara się, by do tej szóstki
dołączyło kolejnych 6 miast.
- Przyznanie organizacji tak
prestiżowej imprezy Polsce to
olbrzymi sukces, a wybór Lubina
na gospodarza odbieramy również
jako wyróżnienie dla naszego
Klubu - mówi Prezes Zarządu
Zagłębia Lubin Robert Sadowski.
- Zagłębie od lat utożsamiane
jest pracą z młodzieżą, bazą
sportową i organizacją meczów
na odpowiednio wysokim poziomie, co potwierdzali również

delegaci UEFA wizytujący stadion przy okazji meczów el. do
Ligi Europy w 2016 roku. Przed
nami największe, międzynarodowe wyzwanie organizacyjne,
z którym bardzo chętnie się
zmierzymy i już dziś zapraszamy

na mecze do Lubina.
Robert Sadowski podkreśla, że to
szansa na promocję i rozwój dla
klubu. - Cieszymy się, że już za rok
będziemy na Stadionie Zagłębia
gościć najlepszych młodych piłkarzy na świecie. To doskonałą

promocja miasta i naszego Klubu.
Czeka nas sporo pracy, ale jesteśmy na nią przygotowani. Kilka
projektów już rozpoczęliśmy,
a niedługo zaczynamy kolejne –
puentuje prezes Sadowski.
 (red)
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rozrywka

ho r o s k o p
Baran
Najbliższe dni mogą okazać
się bardzo ważne, zwłaszcza
w sprawach osobistych. Być
może trzeba będzie wybrać
pomiędzy dwiema osobami.
A wybór wcale nie będzie
łatwy. Przecież nie tak prosto
starą miłość zastąpić nową.
W pracy czekają Cię ciekawe
propozycje. Nie na wszystkie
jednak musisz się zgadzać.
Byk
Przed Tobą tydzień ostatniej
szansy na nadrobienie wszelkich zaległości. Wykorzystaj
go, bo później będzie jeszcze
gorzej. W chwilach niepewności zaufaj intuicji. W sferze
uczuć duże ocieplenie, dzięki
czemu serce znów zacznie bić
mocniej. Serdeczna rozmowa
z bliską osobą unaoczni Ci,
jak wiele Was łączy.

Bliźnięta
W najbliższych dniach na
horyzoncie pojawi się szansa
na zrobienie dobrego interesu.
Nie przegap okazji. W rozmowach bądź stanowczy,
ale uprzejmy, a w trudnych
momentach kieruj się raczej
inteligencją i doświadczeniem niż intuicją. W czwartek
możliwe spotkanie, dzięki
któremu choć na chwilę zapomnisz o kłopotach.
Rak
Układ planet Ci sprzyja, więc
możesz liczyć na powodzenie
w sprawach zawodowych.
Musisz tylko przekonać otoczenie, że to właśnie Ty masz
rację. A z tym, przy Twojej
inteligencji i umiejętności
przekonywania, nie powinno
być problemów.

Lew
W pierwszej połowie tygodnia czeka Cię ważne
spotkanie. Zastanów się
poważnie nad propozycjami,
które otrzymasz. Unikaj ryzykownych decyzji. Również
w sprawach osobistych. Nie
wplątuj się w skomplikowane
i niejednoznaczne układy.
W perspektywie najbliższych
dni planety wróżą takim
związkom mnóstwo komplikacji.
Panna
W tym tygodniu możesz
liczyć na interesujące propozycje. Nie spiesz się jednak
z odpowiedzią. Niech kieruje Tobą przede wszystkim
rozsądek. Najbliższe dni
to również dobry okres na
zawarcie korzystnych kontraktów finansowych.

Waga
W najbliższym czasie nie
powinieneś narzekać na nudę. Czeka Cię wiele spotkań
i interesujących rozmów.
W drugiej połowie tygodnia
spotkasz kogoś, kto może
odegrać ważną rolę w Twoim
życiu. Ale nie lekceważ przeczuć. Jeśli masz wątpliwości,
nie kontynuuj tej znajomości.

Strzelec
Zła passa powoli mija.
Planety Ci sprzyjają, więc
możesz się odprężyć i spokojnie spojrzeć w przyszłość.
Postaraj się odnowić przyjaźń
z osobami, z którymi ostatnio
Twoje kontakty byty rozluźnione, pozbądź się wreszcie
nieufności w stosunku do
kochanej osoby.

Wodnik
Przed Tobą więcej pracy,
ale też i więcej satysfakcji.
Możesz być pewien, że Twoje
nowe pomysły znajdą uznanie
szefa i przyniosą w przyszłości całkiem wymierne
korzyści. Również w sprawach rodzinnych czeka Cię
pełne zrozumienie, miłość
i szczęście.

Skorpion
Pozbądź się wreszcie uczucia
niepewności. Twoja pozycja
w pracy nie jest zagrożona.
Nie tylko przyjaciele - a masz
ich więcej niż sądzisz - doceniają Twoje walory i widzą, że
jesteś niezbędny. Za to więcej
uwagi poświęć teraz sprawom
serca.Możesz zaryzykować
udział w grach liczbowych.
Teraz masz niemal zagwarantowaną życiową stabilizację.

Koziorożec
W tym tygodniu najwięcej
kłopotów przysporzą Ci
sprawy rodzinne. Pojawią się
nieporozumienia, może też
dojść do awantur. Nie zapominaj jednak, że sporo w tym
Twojej winy. Na szczęście
gwiazdy czuwają nad Tobą
i w sprawach zawodowych
możesz liczyć na wiele sukcesów.

Ryby
Przygotuj się na trudne
rozmowy, w których będziesz musiał wykazać się
stanowczością i profesjonalizmem. Nie pozwól też,
aby ktoś wykorzystał Twoją
wrodzoną uległość. Mimo
braku czasu poświęć nieco
uwagi sprawom związanym
z ulepszaniem swojego
domu.

Autoryzowana stacja obsługi akumulatorów
w Lubinie 1-go Maja 11c

zatrudni pracownika
serwisu akumulatorów
(montaż akumulatorów w pojazdach)

oferujemy

Umowa o pracę
dobre wynagrodzenie
zapewniamy szkolenie
(doświadczenie nie jest wymagane)
Oczekujemy uczciwości i sumienności
tel. 607 44 56 60
elbono@onet.pl
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