
KGHM Zagłębie Lubin
ma nowego sponsora.
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Zginęli górnicy 
PeBeKa

Pieniądze
z Zielonej Góry

Tragiczny wypadek na Sierpolu. Dwie 
osoby nie żyją, jedna w ciężkim stanie 
trafiła do szpitala w Legnicy. str. 2
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Nie gasną spory 
dotyczące inwestycji 
drogowych w gminie 
Lubin. W budżecie gminy 
Lubin radni przeznaczyli 
na ten cel 4,5 miliona 
zł. W drogowych 
inwestycjach to ani 
dużo, ani mało, ale 
zdaniem radnego Pawła 
Łukasiewicza z przyczyn 
prawnych nie można 
zapisać w budżecie, 
jakie drogi i gdzie 
mają być robione.

- To powinien określić plan inwe-
stycji, a wójt takiego planu robić 
nie chce, kilkukrotnie prosiliśmy 
go o to, ale bez powodzenia., bo 
jak usłyszałem „wójt wie najlepiej 
gdzie ma robić drogi”. Okazuje 
się, że remonty powodują spore 
problemy. Zastanawiająca jest 
kolejność, albo zasadność wyko-
nania. Radny podaje konkretny 
przykład. - Ostatnio prosiłem 
wójta, o utwardzenie kamieniami 
– piaszczystej drogi o długości 
około 40 m. Koszt około 5 tys. zł. 

Chodziło o zwykłe utwardzenie, 
a nie wykonanie asfaltu. Dostałem 
odpowiedź odmowną, bo gmina 
nie ma w tej chwili pieniędzy i jest 
tam mały ruch samochodów, bo są 
tam tylko 2 domy. 
Radny nie kryje irytacji, bo w jed-
nej z miejscowości też była droga 
z piasku a wójt podpisał umowę 
na wykonanie jej remontu z praw-
dziwego zdarzenia. Na długości 
około 500 m. jest asfalt i będzie 
jeszcze oświetlenie w postaci 15 
lamp. Wartość inwestycji 400 tys. 
zł, a najlepsze jest to, że na całym 
odcinku tej długiej drogi znajdują 
się pola, łąki i 4 domy! 
Radny zwraca uwagę, że w miej-
scowościach Miroszowice, Osiek, 
Karczowiska są krótsze odcinki 
dróg i jest więcej domów, a tam 
się dróg nie robi. Dlatego patrząc 
na dotychczas wykonane roboty 
upiera się, że mieszkańcy powinni 
wiedzieć jaki plan remontowy 
dróg ma wójt, aby nie było takich 
niespodzianek jak z asfaltem do 4 
domów, a problemem z utwardze-
niem krótkiego odcinka do dwóch 
domów. 

W gminie drogi do remontu, ale nie wszystkie

Można i nie można...

Tragiczny wypadek 
na Sierpolu. Dwie 
osoby nie żyją, 
jedna w ciężkim 
stanie trafiła do 
szpitala w Legnicy.

W piątek, 23 września 2016 
o godz. 22.25 w ZG Polkowi-
ce- Sieroszowice  na oddziale 
G5  doszło do wypadku zbio-
rowego. W wyniku odspojenia 
i opadu płyty stropowej  trzech 

pracowników PeBeKa zostało 
poszkodowanych: dwie osoby 
zginęły na miejscu, trzecia 
w stanie ciężkim została 
przewieziona do szpitala.
Zginął 27-letni mieszkaniec 
Legnicy i 44-letni miesz-
kaniec Lubina. 47-letni 
mieszkaniec Lubina w stanie 
ciężkim przebywa w szpita-
lu w Legnicy. Okoliczności 
wypadku bada prokuratura 
i Okręgowy Urząd Górniczy.

Dwóch zginęło na miejscu, trzeci walczy o życie

Zginęli górnicy PeBeKa

Zawsze marzyłeś 
by poczuć się jak 
supermodele na 
wybiegu? Chcesz 
pokazać na co Cię stać 
i zaprezentować się na 
wybiegu? Cuprum Arena 
przygotowało dla Ciebie 
doskonałą propozycję.

Tak kusi lubińska galeria. 
W niedzielę, 2 października, na 
każdego miłośnika świata mody 
czeka niesamowita okazja do 
poznania go zza kulis. W galerii 
odbędzie się profesjonalny 
casting dla amatorów fleszy 
i wybiegów. W godzinach 12:00-
18:00 będzie można spróbować 
swoich sił pod czujnym okiem 
znanej agencji modelek Claris 
Model Management. Jest to 
agencja o profilu międzynaro-
dowym, która współpracuje 
z takimi międzynarodowymi 

agencjami jak Elite, IMG, czy 
Women.
Podczas castingu profesjonalne 
jury wybierze spośród kandy-

datów 10 osób – 5 kobiet i 5 
mężczyzn. Wybrani kandydaci 
- modele oprócz castingu przej-
dą profesjonalne szkolenie, na 

którym dowiedzą się między 
innymi jak dbać o swój wize-
runek, jak przygotować się 
na pokaz lub sesję zdjęciową, 
jak chodzi się na prawdziwych 
pokazach oraz poznają tajniki 
makijażu. Zajęcia poprowadzi 
była modelka i właścicielka 
agencji modelingowej Claris 
Katarzyna Jarzemska.
Wybrani kandydaci po szko-
leniu pokażą nowo nabyte 
umiejętności na prawdziwym 
wybiegu, podczas pokazu mody 
8 października w galerii Cuprum 
Arena. Towarzyszyć im będą mo-
dele znani z popularnego telewi-
zyjnego show modowego, m.in. 
Kamila Ibrom, Jagoda Judzińska, 
Paweł Poręba, Samuel Kowalski 
czy Adam Boguta. W trakcie 
pokazu widzowie mogą liczyć na 
pamiątkowe zdjęcia ze wszystkimi 
modelami, które może okazać się 
cenną pamiątką.

Zostań modelem z Cuprum Arena!
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Pewny
start

Sprzedawca/Kasjer, nr ref. SK/FOD_FRSCH/LUBIN
w Dziale Art. Spożywczych oraz Świeżych  
Miejsce pracy: market w Lubinie, ul. Zwierzyckiego 2 

Jesteśmy jednym z największych międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych. Dynamicznie się 
rozwijamy, osiągamy coraz lepsze wyniki i zawsze gramy fair. Inwestujemy w rozwój każdego pracownika, 
stawiamy na motywację i zaangażowanie. Oferujemy możliwości, wyzwania i stabilną przyszłość.

Twoje zadania:
Do Twoich obowiązków będzie należało dbanie o odpowiednią ekspozycję towaru, zatowarowanie skle-
pu,  przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych, jak również dbanie o uprzejmą 
obsługę klienta. W Twoich rękach będzie świeżość i jakość naszych produktów. Do Twoich zadań będzie 
należała również szybka i staranna obsługa klientów przy kasach, jak również zapewnienie regularnej 
i płynnej odprawy kasowej.  

Oczekujemy od Ciebie:
• Znajomości zasad obsługi klienta
• Sumienności i zaangażowania.

Zapewniamy Ci:
• Odpowiedzialne i ciekawe wyzwania
• Rozwój poprzez różnorodność zadań
• Zaufanie i uznanie oraz możliwość awansu
• Dynamikę pracy w zespole
• Atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny.

Prosimy o przesłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym na wskazany adres.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.”.

rekrutacja@kaufland.pl
Czekamy właśnie na Ciebie!
www.kaufland.pl/kariera

Dla mnie
w sam raz!
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W środę, 21 września 
br. w właśnie 
wyremontowanej świetlicy 
w Turowie odbyło się 
zebranie wiejskie 
w celu wyboru nowego 
sołtysa. Dotychczasowa 
szefowa wsi, Renata 
Dąbrowska, w związku 
z przeprowadzką 
do Ścinawy, 
złożyła rezygnację 
z pełnionej funkcji.

Zgodnie ze statutem miejscowości 
w przypadku odwołania bądź re-
zygnacji, któregoś z organów wsi 
gminy Ścinawa burmistrz zarządza 
wybory uzupełniające.
Przed rozpoczęciem spotkania 

odbyło się uroczyste otwarcie 
w pełni wyremontowanej świetlicy. 
Niedawno zakończyły się prace 
związane z elewacją zewnętrzną, 
budową nowej klatki schodowej 
i opaski odwodnieniowej tego 
obiektu. Tym samym sfinali-
zowano modernizację miejsca 
spotkań mieszkańców Turowa. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali wspólnie: radny Rady 
Miejskiej w Ścinawie Paweł Ko-
walski, gospodarz gminy Krystian 
Kosztyła oraz odchodząca sołtys 
wsi Renata Dąbrowska. - Życzę, 
aby odnowiona świetlica służyła 
wam przez wiele lat i sprzyjała 
integracji społeczności Turowa, 
szanujmy to co zostało zrobione- 
mówił burmistrz Kosztyła.

Podczas spotkania dotychczaso-
wa rada sołecka również złożyła 
rezygnację. Za zgodą uczestników 
zebrania wiejskiego zdecydowano, 
że podczas spotkania wybrany 
zostanie także ten organ sołecki.
Na głosowanie przyszło 48 upraw-
nionych do udziału w wyborach 
mieszkańców wsi. Spośród dwóch 
zgłoszonych kandydatur, liczbą 28 
głosów stanowisko sołtysa Turowa 
objęła Anna Sobczak.
Z kolei na członków nowej rady 
sołeckiej zgłosiło się 6 osób, na 
cztery miejsca przewidziane w tym 
organie. Największą liczbą głosów 
i w skład rady weszli: Monika Kicka 
(30 głosów), Sławomir Mazurek (26 
głosów), Piotr Koziak (24 głosy), 
Klaudia Uchman (21 głosów). 

Wybrali sołtysa w Turowie

Takiej inwestycji 
w historii gminy Ścinawa 
jeszcze nie było. Projekt 
jest olbrzymi tak samo jak 
kwota, którą burmistrz 
ze swoimi urzędnikami 
pozyskał z Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska – dotacja 
opiewa na 35 mln zł!

Ta data na długo zapisze się w hi-
storii ścinawskiego samorządu. 
W poniedziałek w Warszawie 
delegacja pracowników urzędu 
wraz z burmistrzem Krystianem 
Kosztyłą udała się do Warszawy, 
aby podpisać umowę na rekordo-
we dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Mowa o 35 mln zł netto, 
czyli prawie 64 % wartości całe-
go przedsięwzięcia związanego 
z budową kanalizacji na wsiach 
jak i w mieście. 
Umowę podpisano z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020. Przypomnijmy, że 
szacunkowy koszt całego zadania 
to kwota ok. 55 mln zł netto.
- W maju dowiedzieliśmy się, że 
Ścinawa plasuje się na szczycie 
listy rankingowej o dofinansowa-
nie na skanalizowanie gminy. Nasz 
wniosek był najlepszym spośród 
ponad 100, które wpłynęły z całej 
Polski. Do stolicy pojechaliśmy 
dopełnić formalności - mówi bur-
mistrz Krystian Kosztyła. - To 
pierwsze tak duże pieniądze pozy-
skane przez ścinawski samorząd. 
Wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, 
największą dotacją unijną była 
kwota ok. 1 mln zł pozyskana na 
budowę schroniska przy Centrum 
Turystyki i Kultury w Ścinawie. 
Dotacja będzie przekazana w czte-
rech transzach, pierwsza z nich 

wpłynie już niedługo. W gminie 
na 21 wsi, tylko 4 mają kanalizację. 
W ramach przedsięwzięcia nazwa-
nego: „Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków oraz systemu 
wodno-kanalizacyjnego na terenie 
aglomeracji Ścinawa” zaplanowa-
no m.in. rozbudowę kanalizacji 
w gminie, rozdzielenie w mieście 
kanalizacji ogólnospławnej na sa-
nitarną i deszczową oraz moderni-

zację oczyszczalni ścieków, a także 
fragmentów sieci wodociągowej.
Zadanie przewidziane jest do re-
alizacji na przestrzeni 4 lat, gdzie 
realnie prace budowlane powinny 
rozpocząć się w drugiej połowie 
2017 r. Obecnie gmina zajmować 
się będzie przygotowaniem proce-
dury przetargowej, która wyłoni 
wykonawców tej dużej inwestycji. 

 � (inf/scinawa.pl)

Niemal cała gmina będzie miała kanalizację

Burmistrz dopiął swego!
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Kleszcze to maleńkie stworze-
nia, które zwykle pasożytują na 
zwierzętach. Mogą być jednak 
bardzo groźne dla człowieka. 
Ich ukąszenie może wiązać się 
z zarażeniem poważnymi choro-

bami, jak borelioza czy gorączka 
krwotoczna. Wśród bardzo 
niebezpiecznych dla człowieka 
schorzeń, jakie te małe pajęczaki 
roznoszą jest odkleszczowe zapa-
lenie mózgu. Na ukąszenie przez 

kleszcza możemy być narażeni 
zarówno podczas spaceru z psem 
po parku, jak i przebywając na 
wakacjach w innym kraju.  Dobre 
wieści są takie, że przeciwko tej 
chorobie można się zaszczepić. Jak 

informuje mgr Edyta Dobosiewicz,  
młodszy asystent- pielęgniarka 
koordynująca w Miedziowym 
Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie 
szczepionka przeciwko odklesz-
czowemu zapaleniu mózgu należy 

do szczepień dodatkowych. Choć 
okresem najlepszym na przyj-
mowanie tego uodparniającego 
zastrzyku jest wiosna i zima, to 
jeszcze teraz można poddać się 
szczepieniu tzw. przyspieszonemu.

 - Po II dawce zastosowanej po 2-ch 
tygodniach  od pierwszej organizm 
zaczyna wytwarzać przeciwciała 
ochronne - mówi mgr Edyta Dobo-
siewicz - Zagrożenie odkleszczo-
wym zapaleniem mózgu pojawia 
się obecnie w wielu krajach: Polsce, 
Niemczech, Holandii, Finlandii 
czy Austrii. Dzieje się tak przez 
postępujące zmiany klimatyczne 
– podkreśla Edyta Dobosiewicz. 
Szczepieniu przeciwko odklesz-
czowemu zapaleniu mózgu moż-
na poddawać już roczne dzieci. 
Szczepionka dla najmłodszych 
jest odpowiednia do 16 roku ży-
cia. Dorośli powinni przyjmować 
dawkę adult. - W naszym punkcie 
szczepień posiadamy FSMME-
-IMMUN. Chronimy się dzięki 
tej szczepionce przeciw bardzo 
groźnej chorobie roznoszonej przez 
zarażone kleszcze. Początkowo 
objawy mogą przypominać grypę. 
Pojawia się ból głowy, zmęcze-
nie, pogorszenie koncentracji czy 

pamięci. Z chwilą, gdy zaobser-
wujemy zaburzenie równowagi, 
nastroju, mowy i porażenia neuro-
logiczne jest to już poważna choro-
ba.  Jeśli zaszczepimy się, możemy 
tego uniknąć. Zarówno dzieci, jak 
i dorosłych  szczepimy w trzydaw-
kowym systemie – dawka zerowa 
w danym momencie, druga za 
miesiąc i trzecia pięć miesięcy od 
drugiej. Pełna ochrona pojawia 
się po trzeciej dawce szczepionki. 
Istotna jest też szczepionka przy-
pominająca, która powinna mieć 
miejsce za trzy lata, kolejna zaś 
od 3 do 5 lat. – tłumaczy Edyta 
Dobosiewicz.  Warto wiedzieć, 
że osoby po 60 roku życia każdą 
dawkę przypominającą powinny 
przyjmować nie rzadziej niż co 
trzy lata, ze względu na osłabiony 
układ odpornościowy.

Uwaga kleszcze – małe żyjątka, noszące groźną chorobę

Jak uniknąć odkleszczowego
zapalenia mózgu? To możliwe 

Odkleszczowe zapalenie mózgu to choroba, którą roznoszą kleszcze - małe pajęczaki, 
czyhające na wszystkich, niezależnie od wieku. Aura wczesnej jesieni w tym roku wciąż 
sprzyja letniemu ubiorowi. Spacerując po parkach z odkrytymi ramionami  czy w krótkich 
spodenkach bądź spódniczkach wszyscy narażeni są na atak kleszczy i ryzyko zachorowania 
na odlekszczowe zapalanie mózgu. Warto więc wiedzieć, że przed tą poważną chorobą 
można się uchronić przyjmując szczepionkę. 

Szczepionka
przeciwko odkleszczo-
wemu zapaleniu mózgu 
w Polsce jest płatna. 
W przeciwieństwie do 
innych krajów sąsiedzkich 
Europy nie jest wpisana 
na listę podstawowych, 
obowiązkowych 
szczepień.   - Dorośli 
pacjenci należący do przy-
chodni MCZ w Legnicy, 
Lubinie czy Głogowie za 
każdą dawkę zapłacą 120 
złotych. Koszt dla dzieci 
to 110 zł. Pacjent przed 
szczepieniem powinien 
być zbadany przez leka-
rza, który kwalifikuje go 
do szczepienia. Opłaty 
wnoszone są tuż przed 
przyjęciem zastrzyku 
uodparniającego.

mgr Edyta Dobosiewicz
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Dużo szczęścia mieli uczestnicy zderzenia, 
do którego doszło w poniedziałek (26.09) 
na feralnym skrzyżowaniu ul. Świętej 
Katarzyny z drogą krajową nr 36 w Osieku.

Z Osieka wyjeżdżało audi. Jego kierowca nie zauważył, że 
z lewej strony w kierunku Prochowic jechał opel vivaro. 
Doszło do zderzenia. Obydwa samochody znalazły się na 
poboczu po drugiej stronie drogi.
Na miejsce przybyły dwa zespoły pogotowia ratunkowego, 
a także policja i straż pożarna. Kierowca audi, sprawca 
zderzenia, mieszkaniec powiatu lubińskiego, wysiadł ze 
swojego pojazdu od strony pasażera. Zajęli się nim ratownicy 
pogotowia ratunkowego. Po udzieleniu pierwszej pomocy, 
kierowca zdecydował, że nie chce jechać do szpitala na 
badania. Kierowcy i pasażerce opla, z Radomia, również 
nic się nie stało. Obydwa samochody były jednak poważnie 
uszkodzone.
Na drodze przez ponad godzinę obowiązywał ruch waha-
dłowy. Nikomu nic się nie stało.

Zderzenie w Osieku
Chwila nieuwagi i zrobiło 
się bardzo niebezpiecznie. 
Na drodze wojewódzkiej 
za Krzeczynem Małym 
na granicy powiatów 
lubińskiego i polkowickiego 
doszło do zderzenia opla 
z volkswagenem. 

Kierowca opla astry jechał w kierunku 
Lubina. Natomiast volkswagena golfa 
w stronę skrzyżowania na Brunów. Na 
długiej prostej volkswagen z dwoma 
pasażerami skręcał do lasu. W tym mo-
mencie zderzył się z nim opel. Pasażerka 
z golfa, która siedziała na tylnym siedze-
niu wypadła przez okno. Została zabrana 

do szpitala na szczegółowe badania. 
Na miejscu były wątpliwości kto 
odpowiada za zderzenie. Policjanci 
ruchu drogowego z Lubina, a potem 
z Polkowic, którzy przejęli sprawę 
tłumaczyli kierowcy golfa, że nie ma się 
o co spierać. Nie zachował ostrożności 
w trakcie manewru skrętu w prawo 
i wymusił pierwszeństwo na prawidło-
wo jadącym oplu. - Ten samochód nie 
pojawił się znikąd - tłumaczył policjant 
ruchu drogowego z Polkowic. Tu jest 
długa prosta droga, widać ją na dobrych 
400 metrów... 
Obydwa samochody były poważnie 
uszkodzone. Na drodze obowiązywał 
ruch wahadłowy

Wjeżdżał do lasu

Dużo szczęścia miął młody 
kierowca volkswagena 
bora, który we wtorek 
(27.09) wjeżdżał od 
strony Legnicy do Lubina. 
Na skrzyżowaniu koło 
Salonu Toyoty z ul. 
podporządkowanej 
wyjechał mu peugeot.

Kierowca bory aby nie najechać na 
tył peugeota salwował się zjecha-
niem do przydrożnego rowu. Tu 
auto zostało poważnie uszkodzone, 
ale impet z jakim się to działo 
spowodował, że pojazd wylądował 
ponownie na drodze.
Droga krajowa nr 3 w okolicach 
przejazdu kolejowego została cał-
kowicie zablokowana. Na miejscu 
błyskawicznie pojawili się straża-
cy, policja i pogotowie ratunkowe. 
Funkcjonariusze ruchu drogowego 
z Lubina, szybko zdecydowali, że 

drogę należy jak najszybciej udroż-
nić. Po pół godzinie korek sięgał 
kilku kilometrów, ale uruchomiono 
ruch wahadłowy. Po następnych 
trzydziestu minutach droga była 
całkowicie przejezdna, a zniszczo-

ny samochód zabrany na lawecie. 
W międzyczasie swoje czynności 
wykonali policyjni technicy, gdyż 
nie było wiadomo jakie obrażenia 
odniósł kierowca z bory. 
Na szczęście okazało się, że nie 

były poważne, a całe zdarzenie 
zakwalifikowano jako kolizję, 
kierowca peugeota otrzymał 
solidny mandat za wymuszenie 
pierwszeństwa przejazdu. 

 � (red)

Wymusił koło Toyoty
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Siódmego września 
weszły w życie przepisy 
regulujące nie tylko 
sprzedaż e-papierosów, 
ale także zakazujące ich 
używania w miejscach 
publicznych. Zmienią 
się także informacje 
umieszczane na paczkach 
papierosów tradycyjnych.

Wspomniane przepisy to noweli-
zacja ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 
wprowadzająca w życie dyrektywę 
tytoniową z 2014 roku.

Od 7 września nie można już wapo-
wać na przystankach, w przychod-
niach, budynkach, a także obiektach 
sportowych i rekreacyjnych. Za 
złamanie zakazu grozi mandat w wy-
sokości 500 zł. Niepełnoletni nie 
tylko nie kupią już samych urządzeń 
(parowników, atomizerów, baterii, 
boxów) ale także liquidów, baz czy 
aromatów. Dodatkowo zakazano 
ich sprzedaży przez internet oraz 
w automatach. Niezastosowanie się 
zakazu skutkować będzie karą w wy-
sokości 200 tyś. zł, lub ograniczenia 
wolności, albo kara łączną.
Ale nowa ustawa to nie tylko cios 
w stronę użytkowników e-papie-

rosów. W przypadku tradycyjnych 
papierosów z pudełek zniknie 
informacja o ilości substancji smo-
listych oraz tlenku węgla. W ich 
miejsce pojawią się komunikaty 
o treści: “Palenie zabija – rzuć 
teraz!” lub “dym tytoniowy zawiera 
ponad 70 substancji powodujących 
raka”. Dodatkowo na awersie 
i rewersie paczek z papierosami 
pojawią się ostrzeżenia o skutkach 
i szkodliwości palenia. 
Dorośli, którzy używają “elektro-
ników” w pracy, będą teraz musieli 
wychodzić na “dymka” do palarni 
i przebywać z osobami, które palą 
zwykłe papierosy.

Zakazują e-papierosów w miejscach publicznych, nie ma wątpliwości.

„Elektryczny”
na równi
z dymkiem

KGHM Zagłębie Lubin ma 
nowego sponsora. Jest 
nim cinkciarz.pl, który 
obok KGHM Polska Miedź 
S.A., jedynego właściciela 
klubu i Zakładów 
Bukmacherskich Milenium 
będzie wspierał klub 
finansowo i promował.

Cinkciarz.pl wspiera różne dzie-
dziny sportu. – Dobieramy na-
szych partnerów uważnie. Mamy 
silną współpracę ze związkami 
narodowymi i ligami w koszu 
i piłce nożnej. Zagłębie Lubin to 
silny i perspektywiczny dla nas 
układ. Współpraca jest przewi-
dziana na kilka lat. Doceniamy 
historię klubu i tytuły, zeszły 
sezon, który był dobry dla spółki 
i dobry występ w eliminacjach 
do ligi w czerwcu i lipcu. Przy 
tym systemie pracy, który jest 
w firmie i sposobie zarządzania 

oraz przy tym, co się dzieje 
wokół klubu jeśli mowa o szko-
leniu młodzieży sądzimy, że 
przed klubem jest bardzo dobra 
przyszłość. Chcemy być częścią 
tej historii. Podzielamy podobne 
wartości jako firma finansowa. 
Sądzimy, że będziemy tu też 
częściej jako widzowie i kibice. 
Będziemy dopingować Zagłębiu. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tego, że mogliśmy zacząć 
współpracę – mówił podczas 
podpisania umowy współpracy 
wiceprezes cinkciarz.pl Piotr 

Kiciński
KGHM Zagłębie Lubin trafiło 
do pierwszej dziesiątki naj-
lepszych klubów polskiej ligi 
w tabeli wszechczasów, czym 
bezsprzecznie zwraca uwagę 
wielu poważnych na rynku nie 
tylko polskim firm.
– Każdy klub w Polsce chciałby 
mieć partnera, z którym wiąza-
łaby go umowa wieloletnia. Taką 
właśnie podpisaliśmy -  mówił 
Robert Sadowski, prezes KGHM 
Zagłębie Lubin.

 � (red)

Cinkciarz.pl – kolejny sponsor KGHM Zagłębie Lubin

Pieniądze z Zielonej Góry
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Z roku na rok jest coraz lepiej – 
mówią nie tylko wystawcy, którzy 
wzięli udział w Dolnośląskim 
Święcie Miodu i Wina w Prze-
mkowie, ale też uczestnicy biegu 
czy zwykli zwiedzający. W Święto 
Miodu wpisało się XII Spotkanie 
Integracyjne organizowane przez 
SP 1 w Przemkowie. Placówka 
przygotowała program artystyczny 
w wykonaniu podopiecznych. Były 
też stoiska konkursowe,a wśród 
nich budzące ogromną ciekawość 
stoisko z żywymi pszczołami. Pre-
zentował je pracownik ZG Lubin, 
Konrad Bajger, który ma nieco-
dzienne hobby. Od 5 lat zajmuje 
się pszczelarstwem tradycyjnym. 
Nie koniec na tym. Rok temu pan 
Konrad zaczął interesować się 
bartnictwem, czyli pszczelarstwem 
leśnym.

– Na początku przy tym zajęciu 
było dużo pracy. teraz w sezonie 
staram się pszczołom w ulu jak naj-
mniej przeszkadzać. Nie zaglądam 
do nich za często. Wiem, ze gdy jest 
czas na większy przegląd wtedy 
zaglądam. Pszczelarstwem zająłem 
się bo dziadek był pszczelarzem. 
A barcie zainteresowały mnie naj-
pierw w internecie. To pierwotna 
metoda pszczelarska. Kiedyś ludzie 

tak hodowali pszczoły, które żyją 
na własnych zasadach. Same budu-
ją plastry. Kiedy uda im się zebrać 
dużo miodu, wtedy bartnik może 
im go zabrać. Zimą czasami trzeba 
im pomóc i je podkarmić. Trzeba 

też sprawdzać czy nie chorują 
i pomagać. Barcikłodę wykonuję 
tradycyjnymi narzędziami, które 
udało się zakupić dzięki wolon-
tariatowi KGHM. Wkładam do 
środka kawałek plastra pszczelego 
jako wabik. Pszczoły przylatują 
same. Udało się w marcu  tego 
roku powiesić dwie takie kłody.  
W czerwcu przyleciały pszczoły 
i teraz tam mieszkają. – tłumaczy 

Konrad Bajger. Warto wspomnieć, 
że na terenie całej Polski jest tylko 
kilku bartników.
Pracownik ZG Lubin to nie jedyny 
związek  KGHM z przemkowskim 
świętem. Fundacja KGHM Polska 
Miedź wsparła ważne cykliczne 
wydarzenie, które odbywa się co 
roku podczas święta Miodu. Mowa 
tu o Biegu po Miód, w którym tym 
razem wzięło udział ponad 600 
osób. Organizatorzy w pierwszej 
kolejności na start zaprosili osoby 
niepełnosprawne, które miały do 
pokonania 250 metrów. Tuż po 
nich  na tym samym dystansie 
biegły dzieci podzielone na różne 
kategorie wiekowe. Bieg Główny 
dla dorosłych odbywał się na 
odległości 4,5 km.
Święto Miodu w Przemkowie to 
jednak przede wszystkim setki 
stoisk, wśród których oczywiście 
przeważały te z miodem i wyroba-
mi wykonanymi na bazie miodu. 
Czas zwiedzającym umilały ze-
społy ludowe i folklorystyczne. 
Gwiazdą wieczoru w sobotni 
wieczór był Bednarek.

Święto miodu w Przemkowie ze wsparciem Fundacji KGHM

Konkursy dla wszystkich
Tegoroczne Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie wsparła Fundacja 
KGHM Polska Miedź. Była to już XVII edycja uroczystości. Poza ponad 130 
stoiskami pełnymi pszczelich produktów na uczestników czekały koncerty, 
konkursy i “Bieg po Miód”, w którym wystartowało blisko 600 osób. 

Na strzelnicy 
sportowej „Przylesie” 
w Lubinie odbyły się 
XXII indywidualne 
strzeleckie mistrzostwa 
powiatu lubińskiego. 

Zawodnicy walczyli o puchary 
Starosty Lubińskiego, wójta 
gminy Lubin oraz burmistrza 
Ścinawy oraz o tytuły mistrzów 
w strzelaniu z broni kulowej. Za-
wodniczki i zawodnicy startowali 
w konkurencjach karabin i pistolet 
sportowy oddając po 30 strzałów 
ocenianych. Uzyskany wynik 
decydował o zajętym miejscu 
indywidualnym w konkurencji.
Przed główną konkurencją od-
było się strzelanie VIP-ów, czyli 
przedstawicieli władz powiatu 
i gmin należących do Lubina. 
W konkurencji karabinowej, 
bezapelacyjnie najlepszy okazał 

się burmistrz Ścinawy Krystian 
Kosztyła, który kolejny rok stanął 
na najwyższym stopniu podium.
W konkurencji karabin dowolny 
mężczyzn najlepszy był Michał 
Antoniuk; pistolet sportowy 
mężczyzn: Tomasz Pawelczyk; 
pistolet sportowy kobiet:Natalia 
Nowak; karabin sportowy kobiet 

na: Malwina Słowikowska. Naj-
lepszymi zawodnikiem z gminy 
Lubin okazał się Michał Chudy.
Kolejne zmagania strzeleckie to 
zawody barbórkowe Oddziału 
ZG „Lubin” o Puchar Dyrektora 
Oddziału, ich termin i miejsce 
to 9 października na strzelnicy 
„Przylesie”. (rm)

Strzelali jak należy, a burmistrz Ścinawy bardzo celnie

Kosztyła najlepszy
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Wiosną tego roku górnicy 
z ZG Rudna zorganizowali 
po raz pierwszy turniej 
piłki halowej pod hasłem 
Klima Cup – Gramy dla 
Dobrusi. Teraz powtórzono 
charytatywną sportową akcję. 
W sobotę miała miejsce II 
edycja Klima Cup. Teraz 
grano dla Filipa, chorującego 
na zespół Westa. Podczas 
rozgrywek prowadzono 
licytacje i sprzedawano losy. 
Na leczenie i rehabilitację 
chorego dziecka zebrano 
ponad 8200 złotych. 

W marcu pomagano małej Dobrusi. Tym 
razem postanowiono wesprzeć rodzinę 
Filipa, który cierpi na zespół Westa.  
Nazwa turnieju Klima Cup wzięła się 
z tego, że pomysł pojawił się na oddziale 
klimatyzacji K-1 z ZG Rudna. Tym razem 
podczas przerw w meczach licytowano 

różnorodne przedmioty, jakie organizato-
rzy otrzymali od darczyńców. Widzowie 
i zawodnicy licytowali między innymi 
zegar kuchenny, statuetkę ZG Rudna, 
kurtkę, zestaw do wina Termospec, 
biurkowy przybornik z zestawem Nalco, 
kamerę do samochodu Nalco czy też 
rakiety śnieżne Siemag
Jak mówi tato Filipa, Marcin Sukiennik, 
górnik z oddziału K-1  ZG Rudna, wy-
datki na leczenie dziecka są ogromne. 
Każda pomoc się liczy. Jeden turnus 
rehabilitacyjny chłopca to koszt 5 tys. 
złotych. Koszty są znacznie wyższe.
Piłkarze walczyli więc nie tylko o tytuł 
najlepszych, ale o zdrowie chłopca. 
Można powiedzieć, ze wszyscy wygrali, 
bo zebrane pieniądze pomogą zarówno 
dziecku, jak i rodzinie. Na najwyższym 
miejscu na podium stanął zespół NA-
LCO, II miejsce zajęła drużyna E-3 ZG 
Rudna, trzecie Eleks, IV K-1 ZG Rudna, 
zaś piąte K-2 ZG Rudna.

 � (ab)

Licznie zebrana 
publiczność przybyła 
w niedzielne popołudnie, 
na historyczny, pierwszy 
mecz (dolnośląskie 
derby) męskiej drużyny 
rugby w odmianie 
piętnastoosobowej. 
Przeciwnikiem 
Miedziowych Lubin była 
drużyna z Wrocławia.

Klub Miedziowi Rugby Lubin 
powstał w 2011 roku jako stowa-
rzyszenie sportowe. Początkowo 
drużyna występowała w roz-
grywkach ligi Rugby 7. Od tego 
sezonu, przy pomocy zawodników 
z Bolesławca, zapoczątkowali bój 
o Puchar Polski II Ligi w Rugby 15.
W niedzielnym spotkaniu przed 
własną publicznością drużyna 
wyszła w bojowych nastrojach, 
zapowiadając walkę o każdy 
centymetr boiska. Mimo błędów 
w pierwszych minutach gry, 
Miedziowi swoją determinacją 
z każdą chwilą grali coraz lepiej. 
Ostatecznie po 40 minutach walki 
na na murawie na tablicy było 7:6 
dla gospodarzy.
Druga połowa, to zdecydowana 
lepsza gra w obronie miejscowych 
zawodników, która uniemożliwiła 

wrocławianom zdobycie chociażby 
jednego punktu. Częstsze ataki 
na stronie gości doprowadziły do 
zdobycia 19 punktów w ciągu 40 
minut. Ostatecznie mecz zakończył 
się zwycięstwem Miedziowych 
Lubin 26:6.

Jest wygrana, ale do końca nie je-
stem zadowolony z tego spotkania. 
Osobiście uważam, że zagraliśmy 
lepiej mecz w Częstochowie, 
choć tam przegraliśmy. Niemniej 
jednak zwycięstwo ogromnie 
cieszy i dzięki pomocy chłopa-
ków z Bolesławca, możemy teraz 
cieszyć się z punktów – powiedział 
po spotkaniu Tomasz Nimczyk 
z Miedziowi Rugby Lubin.
Miedziowi Lubin v Rugby Wro-
cław 26:6 (7:6) /Janusz Wilk/
Punkty Miedziowi: Jakub Lisiew-
ski 10 (2P), Michael Shtefanitsa 6 
(3pd), Marcin Czulak 5 (P), Tomasz 
Nimczyk 5 (P).
Punkty Wrocław: Łukasz Huzar 
6 (2K).

Drugoligowe derby dla lubińskich rugbystów

Grali z determinacją

Klima Cup po raz drugi,
czyli jak
pomagają górnicy...

Turniej dla Filipa

III Memoriał Iwony Buczek 
zakończony. 24 września 
w sobotę na lubińskim 
Kielichu zebrało się blisko 
100 osób, które wzięły 
udział w Otwartych 
Mistrzostwach we 
wspinaczce na trudność. 
Organizatorem 
wydarzenia poświęconego 
pamięci tragicznie 
zmarłej Iwonie Buczek 
było Stowarzyszenie 
Miłośników Gór 
w Lubinie. 

Do Lubina na III Memoriał Iwo-
ny Buczek przyjechali goście 
z całej Polski. Organizatorzy 
dla każdego uczestnika zmagań 
przygotowali dwie drogi wspi-
naczkowe eliminacyjne. W fi-
nale do pokonania była jedna. 
W tym roku zadbano o ściankę 
rozgrzewkową, która służy 
najmłodszym jako okazja do 
spróbowania wspinaczki. – Ma-

my kategorie dla kobiet, mężczyzn 
i dzieci. Goście przyjechali do nas 
z całej Polski, Jest Lubin, Legni-
ca, Zielona Góra, Szczecin czy 
Wrocław. Wspinaczka to nasza 
pasja, na zawody przyjeżdżają 
całe rodziny. Ten rodzaj sportu jest 
w Lubinie coraz bardziej popular-
ny. Dzieje się tak, bo wspinaczka 
to kolejna dyscyplina olimpijska. 
Ma to większą rangę teraz więc 
mamy szanse na poważniejsze 
traktowanie jeśli mowa o do-
finansowaniach. Ten sport nie 
jest już traktowany jako sport 
niszowy. Nasze Stowarzyszenie 
działa też w terenie. Staramy się 
jeździć w góry i skałki całego 
świata. – mówi Marcin Królak 
ze Stowarzyszenia Miłośników 
Gór w Lubinie.

Poza atrakcjami dla miłośników 
wspinaczki przygotowano też 
specjalne taśmy ponad 30 metrów 
nad ziemią. Ci, którzy po nich 
chodzili lub nawet spędzili tam 
noc z piątku na sobotę wzbudzali 
ogólne zaciekawienie i podziw. 
– W zeszłym roku był Highline, 
w tym roku jest spacenet. To są 
trzy taśmy połączone na środku 
siatką, takim miejscem do odpo-
czynku. Tam dziś spaliśmy. Tam 
można też sobie usiąść po przej-
ściu i odpocząć. To konstrukcja 
ciekawa. To emocje i możliwość 
walki z dużym strachem. Upra-
wiam różne sporty – wspinam 
się, latam na paralotni, jeżdżę 
na nartach, ale hightline ma coś 
czego nie maja inne sporty. To 
taki delikatny balans, który może 

zakłócić najmniejszy szmer w gło-
wie. Skupić się na takim poziomie 
to spore jest spory wyczyn i ak-
tywna medytacja – mówi Łukasz.

 � (rm)

Wspinali się dla Iwony.
Przyjechali z całej Polski

Memoriał
na Kielichu



10    28 września 2016 r.  •  www.lubinextra.pl

r e k l a m a

sport

Miedziowi zaczęli podob-
nie, jak w wygranym 
meczu u siebie z Legio-

nowem. Podopieczni Pawła Nocha 
od początku narzucili rywalom 
swój styl gry i szybko wypracowali 
sobie 2-3 bramkową przewagę. Go-
ście pod koniec pierwszej połowy 
z wyniku 12:9 doszli na 12:12 i do 
końca tej części spotkania była walka 
bramka za bramką i wynik 14:13.
Druga połowa zaczęła się od moc-
nego uderzenia gdańszczan. Goście 
rzucili trzy bramki z rzędu i to 
miedziowi musieli gonić wynik. 

Bramki Michała Stankiewicza 
i Łukasza Kużdeby dały drużynie 
Zagłębia remis. Gdańszczanie 
znów odskoczyli na trzy bramki, 
ale miedziowi znowu doprowa-
dzili do remisu. Niestety, kiedy 
tylko lubinianie doprowadzili do 
remisu znów serią odpowiadali 
zawodnicy Wybrzeża. Niespełna 
dziesięć minut przed zakończeniem 
spotkania było 21:24 i lubinianie 
byli pod ścianą. I znów... minęło 
kilkadziesiąt sekund i miedziowi 
złapali kontakt (23:24).
Ostatnie chwile meczu to już 

prawdziwy rollercoaster bram-
ka za bramkę, remis i... Akcja 
Wybrzeża zakończona bramką 
Adriana Kondratiuka. Lubinia-
nie wyprowadzili jeszcze akcję 
bramkę zdobył Arkadiusz Moryto 
i czekaliśmy na pierwszą w histo-
rii Ligi Zawodowej dogrywkę. 
Sędziowie przy stoliku jednak 
bramki nie uznali i dwa punkty 

pojechały do Gdańska.
Czy decyzję sędziów tłumaczyć 
można w taki sposób? Z Lubina 
do Rzeszowa jest ponad 500 km 
a dodatkowe minuty i ewentual-
ne karne znacząco opóźniłyby 

wyjazd arbitrów z miedziowej 
stolicy... Wiele osób obecnych na 
spotkaniu stwierdziło, że bramka 
wpadła w regulaminowym cza-
sie gry i Zagłębiu należała się 
dogrywka. Poza tym nie była to 
jedyna wątpliwa decyzja arbitrów 
w trakcie spotkania. Wielokrot-
nie “gwizdali” faule na korzyść 
Gdańska i respektowali agresyw-

ne zagrania gości na parkiecie. 
Przy tego typu zawodowych 
rozgrywkach ważne decyzje 
powinny być podejmowane po 
konsultacjach a nie w przeciągu 
kilku sekund.

Absurdalna decyzja
sędziów zepsuła widowisko
w Lubinie

Miała być
dogrywka...

Zagłębie: Małecki, Skrzyniarz – Stankiewicz 4, Przysiek 
4, Kużdeba 2, Mrozowicz, Pietruszko,  Moryto 2, Dżono 5, 
Szymyślik, Czuwara
Wybrzeże: Chmieliński, Pieńczewski – Kostrzewa 6, Skwie-
rawski 3, Oliveira 1, Prymlewicz , Rogulski 4, Bednarek , 
Kondratiuk 5, Kornecki 2, Sulej 1, Salacz, Wróbel 5.

MKS Zagłębie Lubin – Wybrzeże Gdańsk 26:27 (14:13)

W czwartej kolejce PGNiG 
Superligi Mężczyzn Zagłębie Lubin 
przegrało z Wybrzeżem Gdańsk. 
Emocji i absurdów w końcówce 
nie brakowało za sprawą dwóch 
sędziów z Rzeszowa.
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kompu-

tera

ptak
nocny

algierski
port

otacza
lagunę
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Baran 21.03-20.04
Skoncentruj się na tym, 
co naprawdę jest ważne. 
Nie pozwól by ambicja nie 
pozwoliła Ci się przyznać 
do pomyłki. Flirtować 
będziesz teraz umiejętnie 
i z wielkim entuzjazmem, 
ale nie obiecuj sobie, że 
zostaniecie tylko przyja-
ciółmi. 

Byk 21.04-21.05
Zapowiada się interesujący 
etap w Twoim życiu, ale 
musisz mieć pełną swobodę 
ruchów. W nadchodzącym 
czasie będzie już kilka 
szans i okazji do wykorzy-
stania. Szansa na przyjem-
ny wyjazd i towarzyskie 
atrakcje. Jednak poświęć 
maksimum uwagi tym spra-
wom, które znajdują się na 
górze listy priorytetów. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Tempo życia wciąż będzie 
imponujące, a wcześniejsze 
wysiłki będą ukoronowa-
ne sukcesem. To czas, by 
ostatecznie rozwiązać jakiś 
problem. Możliwe, że wrócą 
sprawy zlekceważone lub 
załatwione w niewłaściwy 
sposób. Poświęć czas na pod-
sumowania. Oddaj długi, nie 
tylko materialne. Może jesteś 
komuś winien wyjaśnienia 
lub jakiś rewanż?

Rak 21.06-22.07
Zakochanym szczęście 
sprzyja, natomiast dni nie-
dobranych związków są już 
policzone. Tydzień w pracy 
zapowiada się imponująco. 
Wykażesz się lotnością 
myśli, a pieniędzy będzie 
przybywać. Wstrzymaj się 
z decyzjami. Nie daj się zbić 
z tropu, trzymaj klasę! Od 
tego, co osiągniesz, waż-
niejsze okaże się to, jak się 
zachowasz. 

Lew 23.07-22.08
Staraj się ważne urzędowe 
sprawy załatwić osobiście, 
posługując się nie tylko rze-
czową argumentacją, ale 
i urokiem. Szansa awansu 
i zdobycia popularności 
w zawodowym środowisku. 
Możliwe również udane 
podróże. Bądź otwarty na 
zmiany. Doświadczenie 
uczy, że...niczego nie uczy.

Panna 23.08-22.09
Spodziewaj się przypływu 
dobrego nastroju i twórczej 
weny. Życie się uprości, 
a problemy okażą się ła-
twiejsze do załatwienia niż 
przypuszczałeś. W miłości 
przypływ emocji i wiele 
przyjemnych sytuacji. Spo-
dziewaj się konieczności 
szybkiego podniesienia 
kwalifikacji. Nie zapomi-
naj, że świat wciąż gna do 
przodu. W sprawach serco-
wych więcej zdecydowania.

Waga 23.09-23.10
Masz teraz szansę, by do-
konać zmian. To Twój czas 
na start w kolejny rok, więc 
nie zajmuj się teraz cudzymi 
sprawami. Nowe możliwo-
ści, interesujące spotkania 
z ludźmi sprawią, że wkrótce 
codzienność zmieni się nie 
do poznania. Każdy kolejny 
dzień utwierdzać Cię będzie 
w przekonaniu, że do odważ-
nych świat należy.

Skorpion 24.10-21.11
Zajmij się teraz ważnymi 
sprawami, oszczędzaj czas, 
bo nie masz go w nadmia-
rze. Spokojnie zastanów się 
nad decyzją, czy dylema-
tem, przed którym stoisz. 
Poprawisz przez to atmosfe-
rę w pracy i zjednasz sobie 
ludzi. Sytuacja materialna 
się poprawi. Na horyzoncie 
widać miłość!

Strzelec 22.11-21.12
W pracy będziesz mieć pole 
do popisu, jednak zarabia-
nie pieniędzy wymagać bę-
dzie większego zaangażo-
wania. Może warto trochę 
zainwestować? Wykaż się 
oryginalnymi pomysłami 
i myśleniem „do przodu”. 
Jeśli samotność wydaje Ci 
się dokuczliwa, nie warto 
się spieszyć. Odróżniaj dia-
ment od zwykłego szkiełka. 

Koziorożec 22.12-19.01
Poczujesz przypływ energii 
i ambicji, która popchnie 
Cię do energicznego działa-
nia. Będą okazje do nawią-
zania kontaktów z osobami 
z branży i do podróży. Na 
horyzoncie szansa na nie-
spodziewaną i szczęśliwą 
miłość. Kieruj się swoim 
dobrze pojętym interesem 
i nie słuchaj fałszywych 
doradców. 

Wodnik 20.01-18.02
W sprawach finansowych 
postępuj ostrożnie. Dobry 
czas na zdawanie egza-
minów, podróżowanie, 
dokształcanie, zmienianie 
kursu na właściwy. Jednak 
nic za wszelką cenę. Do-
kończ rozpoczęte projekty. 
Pieniądze, na które czekasz, 
wkrótce się pojawią. Miłość 
depcze Ci po piętach! Od-
wróć się i zobacz wreszcie, 
kto to taki!

Ryby 19.02-20.03
Wzrośnie Twój potencjał 
twórczy, poprawią się 
kontakty z otoczeniem. 
Zaprezentuj swoje specjalne 
talenty na szerszym forum, 
z może ktoś doceni Twoje 
umiejętności. Załatw za-
ległe sprawy. Notowania 
w sprawach sercowych 
rosną. Szansa na jesienną 
miłość. Bądź elastyczny. 

HOROSKOP EXTRA krzyżówka

r e k l a m a
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Już od kilku miesięcy Fundacja 
KGHM Polska Miedź przygoto-
wuje się do uruchomienia projektu 
„Miedziana Szkoła Matematyczna” 
polegającego na organizacji zajęć 
dodatkowych z matematyki dla 
dzieci w szkołach podstawowych 
rejonu LGOM. Jest to projekt, dzięki 
któremu najmłodsi uczniowie mają 
poznać zalety „ścisłej” ścieżki 
edukacyjnej oraz rozbudzać mate-
matyczne pasje i zainteresowania. 
Wspieranie nauki i edukacji jest 
jednym z celów statutowych 
Fundacji, a zagadnienia związane 
z nauczaniem przedmiotów ści-
słych zawsze były Fundacji bliskie. 
Chcielibyśmy zachęcić uczniów do 
aktywnego „zaprzyjaźniania się” 
z matematyką i stworzyć solidne 
podstawy do dalszego pogłębiania 
wiedzy.– mówi Wacław Szetelnicki, 
Prezes Zarządu Fundacji KGHM 
Polska Miedź.
W najbliższych tygodniach dzwo-
nek ogłaszający rozpoczęcie zajęć 
Miedzianej Szkoły Matematycznej 
zabrzmi w osiemnastu szkołach po-
łożonych na terenie gmin wiejskich                
i miejsko-wiejskich powiatów 
polkowickiego, głogowskiego 
i lubińskiego. W każdej z takich 
szkół uruchomione zostaną dwie 
grupy – jedna dla dzieci z klas I-
-III i jedna dla dzieci z klas IV-VI, 

dla których przygotowaliśmy cykl 
ciekawych, pozalekcyjnych zajęć                      
z matematyki. Do grudnia 2016 r. 
mamy zaplanowanych łącznie 720 
godzin lekcyjnych zajęć, w których 
weźmie łącznie 432 dzieci.
Każda ze szkół samodzielnie przy-
gotowuje harmonogramy zajęć i de-
cyduje o momencie ich rozpoczęcia. 
Działania prowadzone są głównie 
na terenach wiejskich, w których 
znaczna część dzieci dojeżdża na 
lekcje autobusami szkolnymi.
O ile, poza narzuceniem ogól-
nych ram czasowych, Fundacja 
nie ingeruje w rozkłady zajęć 
w poszczególnych szkołach, to 
przygotowała spójny i jednakowy 
dla każdej szkoły program zajęć 
do realizacji. Jego przygotowaniem 
zajęli się nauczyciele przedmiotu, 
a wsparcia udzieliły ośrodki meto-
dyczne w Polkowicach i Głogowie. 
Każdy z nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia otrzymał od Fundacji 
komplet materiałów. W projekcie 
Fundacji KGHM nie ma podziału 
na dzieci zdolne i te, które mają 
problemy z nauką. Każdy uczeń, 
który zechce skorzystać z możli-
wości pozalekcyjnego „zaprzy-
jaźniania się” z matematyką, jest 
mile widziany! W związku z tym 
scenariusze zostały napisane w taki 
sposób, aby umożliwić prowadzą-

cemu pracę z uczniem zdolnym, 
zainteresowanym matematyką, 
ale także dać mu możliwość pra-
cy z tymi, których chciałoby się 
zmotywować by poprawili swoje 
wyniki. Wiele miejsca poświęcono 
w nich także na to, aby pokazać 
różnorodność zastosowań matema-
tyki oraz wzmacniać umiejętności, 
które stanowią podstawę nauczania 
i uczenia się w ogólnym ujęciu, 
takie jak: koncentracja, selekcja, 
zapamiętywanie, dokonywanie 
wyborów, poszukiwanie rozwiązań.
Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić 
najmłodszym udział w zajęciach 
oraz zachęcić ich do aktywnego 
zdobywania wiedzy, szkoły otrzy-
mały możliwość zakupu nowocze-
snych pomocy dydaktycznych. Są 
to różnego rodzaju klocki rozwija-
jące wyobraźnię przestrzenną, gry 
planszowe, zestawy specjalnych 
matematycznych kart do gry, mo-
zaiki wielokątów, puzzle, tangramy 
i wiele innych.
Fundacja KGHM zaplanowała 
również szkolenia dla nauczycieli 
matematyki oraz edukacji wcze-
snoszkolnej. Kursy adresowane 
są do 36 nauczycieli i obejmują 
nawet do 100 godzin zajęć zarówno 
praktycznych, jak i teoretycznych. 
Wezmą w nich udział w pierwszej 
kolejności nauczyciele uczestniczą-

cy w projekcie – ma to być dodatko-
wa nagroda za zaangażowanie, ale 
także inwestycja Fundacji jakość 
przyszłego kształcenia.
Uczniowie biorący udział w projek-
cie otrzymają zestawy materiałów 
piśmienniczych i przyborów szkol-
nych, takich jak: teczki, notesy, 
długopisy, ołówki, cyrkle, linijki, 
temperówki itp. Wszystkie one 
zostały dobrane w taki sposób, aby 
mogły zostać wykorzystane w trak-
cie zajęć, ale także aby stanowiły 
po nich miłą pamiątkę.
To nie koniec niespodzianek. - 
Najlepszych i najbardziej aktywni 
uczniowie zostaną nagrodzeni – do-
daje prezes Szetelnicki, zachęcając 
do wspólnej zabawy i edukacji 
z królową nauk. - W trakcie trwa-
nia zajęć prowadzona będzie Liga 
Zadaniowa, mająca  na celu wyło-
nienie w każdej szkole i w każdej 
grupie trójki najaktywniejszych 
uczestników. 
Dzieci, które w trakcie trwania 
Ligi zdobędą najwyższą liczbę 
punktów, zostaną zaproszone na 
podsumowanie projektu w stycz-
niu przyszłego roku. Podczas 
podsumowania przeprowadzony 
zostanie drużynowy konkurs 
matematyczny, a dla trzech naj-
lepszych drużyn przewidziane 
są atrakcyjne nagrody.

„W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.” -René Thom

Ruszają zajęcia Miedzianej
Szkoły Matematycznej
Już od kilku miesięcy Fundacja KGHM Polska Miedź przygotowuje się do uruchomienia projektu Miedziana Szkoła Matematyczna 
polegającego na organizacji zajęć dodatkowych z matematyki dla dzieci w szkołach podstawowych rejonu LGOM. Jest to projekt, dzięki 
któremu najmłodsi uczniowie mają poznać zalety „ścisłej” ścieżki edukacyjnej i rozbudzać matematyczne pasje i zainteresowania. 


