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S-3 JUŻ NIE 
NA PAPIERZE 

 

Koniec sierpnia i początek 
września – to termin 
rozpoczęcia budowy odcinków 
drogi ekspresowej S-3 Nowa 
Sól – Legnica na terenie 
Gminy Lubin. Pierwsze plany 
dotyczące tej inwestycji 
sięgają lat 80. Dotychczas 
pozostawały na papierze, ale 
teraz decyzja o przystąpieniu 
do rozpoczęcia prac 
budowlanych stała się faktem. 
Budowany odcinek Nowa Sól 
– Legnica wyniesienie 81,2 km 
o przekroju 2 x 2 pasy ruchu 
oraz pas awaryjny, z rezerwą 
terenu pod trzeci pas ruchu. 
Na terenie gminy Lubin 
powstanie 11,3 km nowej 
drogi, na której znajdować się 
będą trzy węzły umożliwiające 
włączenie się do ruchu. 
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OSTATNI DZWONEK 
Rok szkolny 2014/2015 
przeszedł już do historii. We 
wszystkich szkołach Gminy 
Lubin odbyły się uroczyste 
apele, podczas których 
wyróżniono najlepszych 
uczniów, wręczono nagrody, 
dyplomy i świadectwa. 
Osiemnastu uczniów 
nagrodzonych zostało podczas 
uroczystej Gali z okazji 
zakończenia roku szkolnego, 
która odbyła się w Centrum 
Kultury „Muza” w Lubinie. 
Była to wspólna uroczystość 
Gminy Lubin, Miasta i Powiatu 
Lubińskiego. .  Str. 4 

 „ISKRA” NIE DO 
ZATRZYMANIA  

 

Osiem drużyn wzięło udział 
w Gminnym Otwartym 
Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 
Zrzeszonych i Niezrzeszonych 
o Puchar Wójta Gminy, który 
rozegrany został na stadionie 
Regionalnego Centrum 
Sportowego w Lubinie. 
Zespoły podzielone zostały na 
dwie grupy, w których grano 
systemem każdy z każdym. 
Finał okazał się wielkim 
sportowym wydarzeniem 
i choć obydwa zespoły dzielą 
dwie klasy rozgrywkowe było 
to naprawdę wyrównane 
spotkanie. Pojedynek „Iskra” 
Księginice – „Transportowiec” 
Kłopotów-Osiek ostatecznie 
zakończył się zwycięstwem 
„Iskry” 2:1.   Str. 15 

NR
  8

/ 2
01

5

Gminno-miejskie porozumienie oświatowe zawarte!  

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin • ISSN 2449-786X

ŚWIAT POD KYCZERĄ 2015 
Warsztaty samby, wspólne gotowanie, konkurs kulinarny, taniec, muzyka 
i śpiew - to tylko część atrakcji Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod 
Kyczerą”, który odbył się w Liścu. Była to prawdziwa uczta, zarówno dla ducha 
jak i ciała oraz z całą pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 
roku w Gminie Lubin. W nastrój wielokulturowego spotkania wprowadziły 
uczestników warsztaty kulinarne, poprowadzone przez jurorów konkursu. 
Można było zjeść zupę z krokodyla, żabie udka czy przegrzebki. Z minuty na 
minutę atmosfera stawała się coraz bardziej egzotyczna i gorąca. Ochotnicza 
Straż Pożarna z Zimnej Wody czuwała nad tym, by uczestnicy za mocno się nie 
rozpalili przed finałowym występem i zafundowali wszystkim wspaniałą 
kurtynę wodną, a odważniejszym prysznic prosto ze strażackiego węża… 
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Pod presją rodziców opozycyjni radni 
Gminy Lubin, którzy blokowali 
porozumienie oświatowe wycofali się 
ze swojej wcześniejszej decyzji i sami 
wnieśli pod obrady punkt dotyczący 
wyrażenia zgody na jego zawarcie. 
Dokument został już podpisany przez 
prezydenta Lubina i wójta Gminy 
Lubin, co otworzyło dzieciom 
i młodzieży drzwi do miejskich 
placówek oświatowych. Zawarcie 
międzygminnego porozumienia 
pozwoliło rozpocząć rozmowy na 
temat nowej bazy dla Gminnego 
Gimnazjum. W efekcie zawarto 
umowę użyczenia pomieszczeń 
w budynku Gimnazjum Nr 1 w Lubinie 
przy ul. Szpakowej 2. Uczniowie 
Gminnego Gimnazjum do dyspozycji 
mieć będą – oprócz przestronnych sal 
lekcyjnych – m.in. salę gimnastyczną, 
boiska sportowe i stołówkę.   Str. 3 

UCZNIOWIE SAMI 
WYBIORĄ SZKOŁĘ! 
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Przysłowia 
na SIERPIEŃ
Jeśli w sierpniu dni jasne, 
będą stodoły ciasne. 

***
Kiedy sierpień przychodzi, 
reszta zboża z pola schodzi. 

***
Czego sierpień nie dowarzy, 
tego wrzesień nie doparzy. 

***
Gdy w dni sierpnia spieka 
wszędzie, tedy długa zima 
będzie. 

***
W pierwszym tygodniu 
pogoda stała, będzie zima 
długa, biała. 

***
Początki sierpnia pogodne, 
wróżą zimy łagodne. 

***
Jak po lipcu sierpień się 
ochłodzi, to później zima 
twarda z wielkim śniegiem 
chodzi. 

***
W sierpniu grzmotów 
wiele, mokrą zimę ściele. 

***
Kiedy sierpień wrzos 
rozwija, jesień krótka, 
szybko mija. 

***
Gdy w sierpniu z północy 
dmucha, nastaje zwykle 
posucha. 

***
Ostatni sierpnia 
zapowiada, jaka pogoda na 
październik wypada.  

Dzięki szybkiej interwencji strażaków udało się uniknąć tragedii…

Pożar 
w Składowicach
Zdarzenie wyglądało naprawdę groźnie. Unoszący się dym widać było w promieniu 
kilku kilometrów. Na szczęście – dzięki czujności sąsiadów i szybkiej interwencji 
strażaków – skończyło się na strachu i obyło się bez większych strat. 

Zmiany w wakacyjnym rozkładzie jazdy autobusów! 
Na wniosek mieszkańców do 
obowiązującego od 1 lipca 
2015 r. wakacyjnego 
rozkładu jazdy autobusów 
wprowadzone zostały 
zmiany, które weszły w życie 
9 lipca. Tymczasem już 
trwają prace nad systemem 
komunikacyjnym, który 
obowiązywać będzie od 
1 września, a Urząd Gminy 
czeka na sugestie 
mieszkańców w tej sprawie. 
-  Zgodnie z wcześniejszymi 

założeniami w lipcu i sierpniu 
rozkład jazdy miał być 
zoptymalizowany 
i dostosowany do mniejszego 
w okresie wakacyjnym 
natężenia potoku pasażerów. 
Tymczasowej likwidacji 
uległy najbardziej 
nierentowne kursy, z których 
korzystała jedna czy dwie 
osoby. Okazało się jednak, że 
niektóre z wprowadzonych 
zmian spotkały się 
z negatywnym odbiorem 

mieszkańców, dlatego też 
część kursów została 
przywrócona – tłumaczy 
Tadeusz Kielan, Wójt Gminy 
Lubin. 
Od 1 lipca 2015 r. na mocy 
porozumienia Wójta Gminy 
Lubin i Prezydenta Miasta 
ponownie funkcjonuje 
gminno-miejska 
komunikacja, dlatego też 
wprowadzone w Gminie 
Lubin zmiany kursowania 
autobusów musiały znaleźć 

odzwierciedlenie w miejskim 
rozkładzie jazdy. 
Już teraz rozpoczęły się 
prace nad projektem zmian 
w funkcjonowaniu 
komunikacji zbiorowej, które 
obowiązywać będą od 
września. 
- By były one zgodne 
z oczekiwaniami 
mieszkańców, będziemy w tej 
sprawie prowadzić 
konsultacje m.in. z sołtysami, 
aby wypracować optymalny 

system, który realizuje 
potrzeby pasażerów, ale 
jednocześnie nie generuje 
niepotrzebnych kosztów. 
Dlatego też zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców, by 
swoje ewentualne uwagi 
w tej kwestii przekazywali 
gospodarzom wsi – dodaje 
Wójt Tadeusz Kielan. 
Rozkład jazdy dostępny jest  
na stronie lubińskiego PKS 
oraz na www.ug.lubin.pl . 
  (MG) 

Pożar wybuchł 
w pomieszczeniu 
gospodarczym jednego 
z zabudowań 
w Składowicach. 
Prawdopodobną jego 
przyczyną było 
zaprószenie ognia. 
W ciągu kilkunastu minut 
na miejscu pojawiły się 
dwie jednostki 
Państwowej Straży 
Pożarnej, chwilę później 
także strażacy z OSP. 
Dzięki ich sprawnej akcji 
ogień udało się szybko 
opanować. Szopa, która 
doszczętnie spłonęła 
znajdowała się w bliskim 
sąsiedztwie zabudowań 
mieszkalnych i zaledwie 

kilka metrów od pasieki, 
ale płomienie nie dotarły 
ani do uli, ani pobliskich 
domostw. 
- Gratuluję strażakom 
sprawnie 
przeprowadzonej akcji, bo 
przy tak niskiej wilgotność 
i wysokiej  temperaturze 
ogień mógł wyrządzić 
dużo więcej strat – mówi 
Tadeusz Kielan, Wójt 
Gminy Lubin, który był na 
miejscu zdarzenia. Szef 
gminnego samorządu 
zadeklarował pomoc 
właścicielowi posesji, bo 
spalona szopa była 
zapleczem prowadzonej 
przez niego pasieki. 
 (MG) 



³AKTUALNOŚCI

Spacerował po gospodarstwie, na terenie którego 
znajduje się gniazdo. Dziś już jednoznacznie można 
stwierdzić, że ptak, który wypadł z gniazda w czasie 
silnych wiatrów albo w trakcie nauki latania został 
porzucony przez rodziców. 
Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców i sołtysa Gorzycy 
Jana Olejnika bocian trafił w ręce specjalistów. 
Przewieziono go do Parku Krajobrazowego „Chełmy” 
w Myśliborzu, gdzie nauczy się latać i zdobywać 
pożywienie. 
Taką reakcją dorosłych bocianów zdziwiony jest Grzegorz 
Nowacki, lekarz weterynarii  z Przychodni Weterynaryjnej 
„Centaur” w Osieku. 

- Zwykle gdy pisklę wypadnie z gniazda 
może liczyć na opiekę rodziców, 
którzy dostarczają mu pożywienie. 
Tym razem było inaczej. Bociany 
zajęły się wyłącznie potomstwem, 
które pozostało w gnieździe, taką 
ich postawą jestem zaskoczony – 
tłumaczy Grzegorz Nowacki. 
Na szczęście jednak młodego 
bociana, którego wiek określono na 
około sześć tygodni, nie pozostawiono 
samemu sobie. Dzięki udzielonej mu pomocą pod 
koniec lata będzie mógł odlecieć do Afryki.   (MG) 

Porzucony bocian znalazł nowy dom 
Przemoczony i głodny, ale ufny i spokojny. W takim stanie kilkutygodniowego 
bociana znaleźli mieszkańcy Gorzycy.

Gminno-miejskie porozumienie oświatowe zawarte!  

UCZNIOWIE SAMI 
WYBIORĄ SZKOŁĘ! 

Pod presją rodziców opozycyjni radni Gminy Lubin, którzy blokowali porozumienie oświatowe wycofali się ze 
swojej wcześniejszej decyzji i sami wnieśli pod obrady punkt dotyczący wyrażenia zgody na jego zawarcie. 
Dokument został już podpisany przez prezydenta Lubina i wójta Gminy Lubin, co otworzyło dzieciom i młodzieży 
drzwi do miejskich placówek oświatowych. 

Niepotrzebnie wylane łzy, stres 
i tygodnie niepewności – to cena, 
którą przyszło zapłacić dzieciom 
i rodzicom z Gminy Lubin za to, że 
opozycyjni wobec wójta radni 
z klubu „Razem dla Gminy” 17 
czerwca 2015 r. powiedzieli „nie” 
gminno-miejskiemu porozumieniu 
oświatowemu. Na szczęście jednak 
pod presją rodziców, którzy dzwonili 
i przychodzili do urzędu, płakali 
i krzyczeli, prosili i żądali ośmiu 
radych zmieniło zdanie. 
25 czerwca – wyjątkowo burzliwa 

sesja, która trwała pięć godzin 
ostatecznie przyniosła kompromis. 
- Bardzo mi przykro, że stało się to 
w takich okolicznościach i trwało 
tak długo. Przepraszam za to 
rodziców i dzieci. Na szczęście 
możemy w końcu przekazać dobre 
informacje, że to rodzice, a nie radni 
czy urzędnicy wybierać będą szkoły 
dla swoich dzieci – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 
W wyniku zawarcia porozumienia 
międzygminnego z Gminą Miejską 
Lubin, określającego zasady 

współpracy gmin w zakresie 
realizacji obowiązku szkolnego 
w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Miejską Lubin przez uczniów 
zamieszkałych w Gminie Lubin 
i odwrotnie, możliwe stało się 
oficjalne, bezproblemowe 
korzystanie z oferty dostępnych na 
terenie naszych gmin szkół. 
Uczniowie zamieszkali na terenie 
Gminy Lubin mają do dyspozycji 
oprócz oferty szkół obwodowych 
(do których przyjęcie mają 
gwarantowane z mocy ustawy) 

także możliwość przyjęcia do 
wybranej szkoły – podstawowej lub 
gimnazjum w mieście Lubinie. 
Co najmniej 40 proc. dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Lubin 
korzysta już z oferty lubińskich 
szkół. Problem, który na szczęście 
udało się rozwiązać, dotyczył więc 
przede wszystkim naboru do klas 
pierwszych. 
 
 
 Katarzyna Szatkowska 
 (MG, Referat Oświaty 
 UG w Lubinie) 

Gminne Gimnazjum 
przy ul. Szpakowej  
Zawarcie międzygminnego 
porozumienia otworzyło drogę do 
podjęcia rozmów na temat nowej bazy 
dla Gminnego Gimnazjum. W efekcie 
zawarto umowę użyczenia pomieszczeń 
w budynku Gimnazjum Nr 1 w Lubinie 
przy ul. Szpakowej 2. Od 15 lipca podjęto 
czynności związane z przeprowadzką do 
nowej siedziby.  Zgodnie 
z wcześniejszymi zamierzeniami 
i zapowiedziami proces edukacyjny 
siedmio-oddziałowego gimnazjum 
w Lubinie od 1 września 2015r. odbywać 
się będzie w pomieszczeniach szkoły 
znajdującej się przy ul. Szpakowej 2. 
W budynku tym do dyspozycji Gminnego 
Gimnazjum wydzielono osiem 
przestronnych sal lekcyjnych, 
pomieszczenie na świetlicę, 
pomieszczenie na cele administracyjne 
oraz umożliwiono korzystanie z tzw. 
części wspólnych tj. sali gimnastycznej, 
boisk sportowych, stołówki oraz innych, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji 
zadań statutowych szkoły. 

Nowa siedziba Gminnego Gimnazjum przeszła gruntowną modernizację, dysponuje doskonale 
wyposażonymi salami dydaktycznymi.  
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Radość z rozpoczęcia wakacji była 
wielka, ale ostatniemu w tym toku 
spotkaniu w szkole towarzyszyło 
również wzruszenie, bo dla 
niektórych to zamknięcie pewnego 
etapu życia. Tak było w przypadku 
szóstoklasistów, którzy w tym roku 
opuszczają mury Szkoły 
Podstawowej w Krzeczynie 
Wielkim. 
- Tu nauczyliście się pierwszych 
liter i cyfr, tu zaczęliście czytać - 
mam nadzieję, że dobrze 
wspominać będziecie te lata – 
mówiła podczas zakończenia roku 
szkolnego Elżbieta Młynek, 
dyrektor szkoły.
W uroczystości wzięli udział wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan, radni: 
Jan Olejnik i Janusz Zarenkiewicz, 
sołtys Krzeczyna Wielkiego Jerzy 
Tadla oraz rodzice uczniów 
i tegorocznych absolwentów. 
Także rodzice, ci najbardziej 
zaangażowani w życie szkoły z rąk 
dyrektor placówki odebrali listy 
gratulacyjne. 
 (MG) 

Z ŻYCIA GMINY

Wszystkie dzieci chciały mieć zdjęcie 
z Komisarzem Lwem. 

Uczniowie 
Gminy Lubin 
„widoczni 
z daleka” 

1200 odblasków trafiło do uczniów Gminy 
Lubin przed rozpoczęciem wakacji. Odblaskowe 
naklejki, zawieszki i opaski LED otrzymali 
uczniowie gimnazjum, szkół podstawowych 
i oddziałów przedszkolnych. 
Gmina Lubin już po raz drugi przyłączyła się do 
akcji profilaktycznej zainicjowanej przez 
Komendę Powiatową Policji w Lubinie pn.: 
„Widoczny z daleka”, która skierowana jest do 
wszystkich uczestników ruchu ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
Jedno ze spotkań odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Szklarach Górnych,  a jego 
gościem był Komisarz Lew, policyjna maskotka, 
która sprawiła najmłodszym wiele frajdy. 
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie rozmawiali z uczniami na temat 
niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą miejsce 
podczas letniego wypoczynku, na co muszą 
zwrócić szczególną uwagę i jak mają się 
zachować. Dzieciaki zadawały dużo pytań, były 
bardzo chłonne wiedzy. 
Odblaskowe gadżety kupione zostały ze 
środków Gminy Lubin. 
- Liczymy na to, że ten drobny upominek 
przyczyni się do podniesienia świadomości 
dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, jakie 
mogą na nich czyhać podczas wakacji, a także 
pozwolą uchronić je przed  niebezpieczeństwem 
– mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.  (AH) 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 

OSTATNI 
DZWONEK 
Rok szkolny 2014/2015 przeszedł już do historii. We wszystkich szkołach 
Gminy Lubin odbyły się uroczyste apele, podczas których wyróżniono 
najlepszych uczniów, wręczono nagrody, dyplomy i świadectwa. 

Najlepsi z najlepszych w Gminie Lubin
Osiemnastu uczniów z Gminy Lubin 
nagrodzonych zostało podczas uroczystej Gali 
z okazji zakończenia roku szkolnego, która 
odbyła się w Centrum Kultury „Muza” 
w Lubinie. Była to wspólna uroczystość Gminy 
Lubin, Miasta i Powiatu Lubińskiego. 
Nagrody przyznane zostały w trzech 
kategoriach: za najwyższą średnią, osiągnięcia 
sportowe oraz osiągnięcia artystyczne. 
W sumie wyróżnionych zostało 116 uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, dla 
których organami prowadzącymi są Gmina 
Lubin, Miasto Lubin oraz Powiat Lubiński. 
Nagrodzeni uczniowie z Gminy Lubin:  
ZA NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN: 
● Monika Miedziak, Szkoła Podstawowa im. 

Orła Białego w Raszówce
● Julia Prętka, Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

● Jan Łuczkowski, Szkoła Podstawowa 
w Szklarach Górnych

● Maja Weryńska, Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicz w Siedlcach

● Dawid Herejczak, Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Niemstowie

● Julia Pawlik, Gimnazjum w Lubinie

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 
● Łukasz Winnik, Szkoła Podstawowa im. Orła 

Białego w Raszówce
● Patryk Hałaś, Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
● Daniel Derlukiewicz, Szkoła Podstawowa 

w Szklarach Górnych
● Filip Janczak, Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
● Dawid Herejczak, Szkoła Podstawowa im. 

Janusza Korczaka w Niemstowie
● Kacper Grzelak, Gimnazjum w Lubinie

ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:
● Adrianna Chojnacka, Szkoła Podstawowa im. 

Orła Białego w Raszówce
● Barbara Krac, Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
● Zofia Kwapisz, Szkoła Podstawowa 

w Szklarach Górnych
● Aleksandra Szeliga, Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
● Kaja Kuduk, Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Korczaka w Niemstowie
● Krzysztof Polański, Gimnazjum w Lubinie

Nagrody wręczali Starosta Lubiński Adam 
Myrda, Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty UM w Lubinie 
Andrzej Pudełko. Uroczystość uświetnił 
występ lubińskiego Zespołu Piosenki i Tańca 
Gwarkowie. 



⁵UROCZYSTOŚCI

Trzy pary z Gminy Lubin otrzymały prezydencki medal za długoletnie pożycie 

Na zdjęciu dostojni jubilaci (od prawej) Genowefa 
i Michał Białosiewicz z Chróstnika, Maria i Florian 
Michalscy z Bukownej oraz Barbara i Edward 
Kuklińscy z Wiercienia.  

„Pamięci powojennych 
i późniejszych Osadników 
w 70. rocznicę powrotu na 
Ziemie Piastowskie – 
Mieszkańcy Krzeczyna 
Małego” – obelisk 
upamiętniający przybycie 
na ziemie zachodnie 
w 1945 roku m.in. 
repatriantów zza Buga 
odsłonięty został 
w Krzeczynie Małym. 
Uroczystość 
zorganizowana została 
przez Sołtysa i Radę 
Sołecką tej miejscowości. 

W 1945 r. zachodnie 
i północne tereny 
współczesnej Rzeczpospolitej, 
zgodnie z postanowieniami 
konferencji poczdamskiej 
poddano polskiej jurysdykcji. 
Na dawne, piastowskie ziemie 
powracać zaczęli Polacy. Jak 

wynika ze zgromadzonych 
dokumentów w Krzeczynie 
Małym w 1945 roku 
zamieszkały 34 rodziny 
przesiedlone z Kresów 
Wschodnich. Do dziś 
pozostało zaledwie 
sześć osób…
Tablicę 
upamiętniająca 
wydarzenia 
sprzed 70 lat 
odsłoniły panie 
Józefa Rupniak 
i Zofia Kluz, które 
wówczas osiedliły się 
w Krzeczynie Małym.
– Historię trzeba ocalić od 
zapomnienia, a takie 
uroczystości jak ta, dają 
możliwość przekazania innym 
naszych wspomnień, 
doświadczeń i wiedzy. 
Przynajmniej nie umrze ona wraz 
z nami – mówi pani Zofia Kluz.

Podczas uroczystości wykład 
na temat uwarunkowań 
historycznych osadnictwa na 
ziemiach odzyskanych ze 

wskazaniem na 
Krzeczyn Mały 

– wygłosił 

dr Stanisław Tokarczuk, 
historyk , prezes Familijnego 
Stowarzyszenia Zbarażan, 
znany dokumentalista historii 
Kresowian przybyłych na 
Ziemie Zachodnie i organizator 
licznych pielgrzymek na Kresy. 
Wyemitowany został także 
fragment wywiadu 
przeprowadzonego przez dr 
Tokarczuka z panią Józefą 

Rupniak, rozmowy niezwykle 
wzruszającej, będącej 
retrospekcją wydarzeń 
z 1945 r., kiedy wraz z rodziną 
przybyła do Krzeczyna 
Małego.
Rocznicowe spotkanie było 
także okazją do 
zaprezentowania zdjęć 
i pamiątek sprzed 70. lat. Jest 
wśród nich oryginalny spis 
ludności przybyłej do 
Krzeczyna Wielkiego, który 
nosił wówczas nazwę 
Krajewko.
Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością jej bohaterowie, 
osoby, które przybyły do 
Krzeczyna Małego w 1945 r.: 
Józefa Rupniak, Zofia Kluz, 
Helena Jaszczyszyn, Elżbieta 
Marud i Aldona Krajewska. 
Marian Zaręba ze względu na 
stan zdrowia nie mógł 
uczestniczyć w spotkaniu, 

a Eugenię Kucharczyk, która 
odeszła przed miesiącem 
reprezentował jej mąż 
Franciszek.
W spotkaniu wzięli także 
udział m.in. wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, radny Jan 
Olejnik oraz Sołtys Krzeczyna 
Małego Lidia Cesarz – 
z inicjatywy, której powstała 
tablica pamiątkowa.
Obelisk poświęcił ksiądz 
Krzysztof Klim, proboszcz 
Parafii Podwyższenia Krzyża 
w Brunowie.
– Nawet niebo zapłakało nad 
losem przesiedleńców, ale my 
już nie płaczemy, bo tu jest 
teraz nasz dom – powiedziała 
Józefa Rupniak, podczas 
ulewy, która poprzedziła 
odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy…

 (MG,AI) 

Państwo Maria i Florian 
Michalscy mają troję dzieci 
i pięcioro wnucząt. – Nie 
mamy wyjścia, musimy jeszcze 
pożyć, by doczekać się 
prawnuków – śmieje się pani 
Maria, emerytowana 
nauczycielka. 
Wraz z mężem Florianem są 
zgodni, co do tego, że aby 
związek przetrwał, czasami 
trzeba się pokłócić. – Pewnie, że 
padają przykre słowa, których 
się późnej żałuje, ale godzenie 
się jest w stanie wszystko 
zrekompensować – żartują 
małżonkowie, którzy przeżyli ze 
sobą 50 lat.  
– Ostatnio mi nawet powiedział: 
„a żeby Cię piorun strzelił”, ale 
jak za oknem zobaczył burzę, to 
przyszedł i zamknął okno – 
dodaje jubilatka. 
Wspólna praca, miłość 
i wyrozumiałość – to recepta 
na długoletni związek państwa 
Barbary i Edwarda Kuklińskich 
z Wiercienia. – Nie jest łatwo 
nauczyć się ze sobą żyć. 

Bywają gorsze i lepsze dni, ale 
na pewno warto. Życzymy 
wszystkim takiego życia, jakie 
my przeżyliśmy, bo po tylu 
latach, w pamięci pozostają 
tylko te dobre chwile – mówi 
pani Barbara. Państwo 
Kuklińscy maja trzy córki, 
siedmioro wnuków i jednego 
prawnuka. 
Bez wątpienia największym 
„dorobkiem” życia państwa 
Genowefy i Michała 
Białosiewiczów z Chróstnika są 
dzieci. Mają ich troje, doczekali 
się już pięciorga wnucząt 
i trojga prawnucząt. – Przez 
pięćdziesiąt lat wiele się 
wydarzyło i patrząc na to 
z perspektywy czasu, nigdy 
u nas nie było nudno. A jacy 
byliśmy? Chyba nie najgorsi, 
bo wszystkie dzieci nadal 
mamy wokół siebie – mówi 
pani Genowefa Białosiewicz, 
której podczas uroczystości 
towarzyszyła na ramieniu 
siedmiomiesięczna wnuczka 
Maja. 

Za zgodność pożycia 
małżeńskiego, za trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra swych 
rodzin założonych przed pół 
wiekiem - medal przyznany 
przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczył jubilatom Wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan. 
- Z wielkim wzruszeniem 
uczestniczę w uroczystości 
50-lecia  zawarcia związku 
małżeńskiego. Złote Gody to 
jubileusz niezwykły, to 

wyjątkowa okazja do 
spojrzenia na minione lata, do 
dokonania podsumowań 

i wzbudzenia refleksji nad 
zmieniającym się na 
przestrzeni lat uczuciem 

dwojga ludzi. To swoisty 
symbol wierności i miłości 
rodzinnej, to dowód 
wzajemnego zaufania, 
zrozumienia i tego 
wszystkiego, co stanowi istotę 
związku małżeńskiego – 

powiedział Wójt Tadeusz 
Kielan. 
Potem były gratulacje, kwiaty 
i występ zespołu „Leśne Echo” 
z Raszówki. Tego dnia brzmiały 
piosenki wyłącznie o miłości… 
 Maja Grohman 

Pół wieku miłości 
- Trzeba się czasem pokłócić, żeby potem móc się pogodzić. Najważniejsze, by nie trzymać urazy w sercu – mówi 
Maria Michalska z Bukownej, która wraz z mężem Florianem otrzymała medal  Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Wspólnie z dwiema innymi parami wyróżnienia z okazji Złotów Godów jubilaci odebrali z rąk 
Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana. 

Krzeczyn Mały uczcił 70. rocznicę osadnictwa na Ziemiach Zachodnich 
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                           URZĘDOWEINFORMACJE
Załącznik do Zarządzenia Nr 276/2015

Wójta Gminy Lubin
z dnia 25.06.2015 r.

WÓJT GMINY LUBIN OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W RASZÓWCE,

UL. 1-GO MAJA 10 59-307 RASZÓWKA
I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące 

wymagania:
1.  jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie 

następujące wymagania:
 1)  ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne 

oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 
podstawowej, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia 
wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła 
kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych 
oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w szkole podstawowej,

 2)  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony 
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 3) 
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku 
nauczyciela akademickiego,

 4) uzyskała:
  -  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy 

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, lub
  -  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku 

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo
  -  pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 

w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

 5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym,

 6)  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2014r. 
poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. z 2012r., poz. 572 
z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie 
dyscyplinarne,

 7)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 8)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego,

 9)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 168);

2  Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która 
spełnia łącznie następujące wymagania :

 1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej,

 2) ukończyła studia magisterskie,
 3)  posiada co najmniej 5 -letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż 

pracy na stanowisku kierowniczym,
 4)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 5)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6) spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. 2, 5, 7, 9;
3  Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji 
pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.167), spełniający wymagania 
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej 
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania 

i rozwoju Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Raszówce,
 2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o:

  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, 

albo
  -  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - 

w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu 
pracy, o którym mowa w pkt 3;

 5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego 
wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą; 

 6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne;

 8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w  art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013r. poz. 168);

 10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 
1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 
1388);

 11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 

 12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 191z późn. zm.) lub w art.140 
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

 14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem; 

 15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im.Orła Białego w Raszówce. 

III. Oferty na konkurs należy składać za pośrednictwem poczty na 
adres: Urząd Gminy Lubin ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin lub 
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubinie – w terminie do dnia 17 
lipca 2015 r. w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu 
kontaktowego, aktualnym adresem do korespondencji i dopiskiem: 
”Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Raszówce” 
(decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta 

Gminy Lubin.
V.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Wójt
Tadeusz Kielan 

RUSZA AKTUALIZACJA 
EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW 
W związku z aktualizacją Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach informujemy, że spotkania dotycząca 
ustalenia granic działek, znajdujących się na terenie Gminy Lubin 
odbędą się w Świetlicach Wiejskich w Kłopotowie , Raszówce, 
Gogołowice i Miłosna w terminie od połowy lipca do połowy 
sierpnia. 
Ze względu na krótki termin realizacji ww. aktualizacji spotkania 
nie mogą się odbyć we wszystkich miejscowościach Gminy 
Lubin. Udział w spotkaniach nie jest obowiązkowy, daje jednak 
możliwość korekty granic działek, jeśli ich wyrys w dokumentacji 
nie odpowiada stanowi rzeczywistemu, budzi wątpliwości czy nie 
jest jednoznaczny. Ponownie takiej możliwości nie będzie, 
ponieważ w przypadku nieobecności właściciela lub jeżeli 
właściciel działki nie wskaże granicy i nie złoży oświadczenia do 
protokołu wykonawca ustali przebieg granicy na podstawie 
dostępnej dokumentacji. 
Kwestie sporne lub niejednoznaczne rozstrzygać będzie mobilny 
zespół terenowy, w dogodnym dla mieszkańców terminie.
 Na zawiadomieniach o czynnościach związanych z ustaleniem 
przebiegu granic działek podany jest numer telefonu wykonawcy 
prac geodezyjnych, z którym - w uzasadnionych przypadkach - 
można ustalić termin ustalenia granic inny niż w zawiadomieniu.
Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadza firma  
GISPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, działającą na zlecenie 
Głównego Geodety Kraju.  (MG) 

W Ó J T    G M I N Y    L U B I N
OGŁASZA I PRZETARG USTNY 

NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ 

nieruchomości zabudowanej: budynkiem mieszkalnym o pow. 
zabudowy 155 m², budynkiem usługowym o pow. zabudowy 
84 m² i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 14 m², 
oznaczonej nr geod. 854/2 o pow. 0,3300 ha, położonej 
w obr. Obora gm. Lubin, przy ul. Lubińskiej 48, dla której 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie 
prowadzi KW nr 19116/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 295 000,00 ZŁ
Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług 
na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i b ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 WRZEŚNIA 2015 R. 

O GODZ. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Lubinie przy ul. Łokietka 6a.

WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU JEST 
WPŁACENIE WADIUM W WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ DO 

DNIA 26 SIERPNIA 2015 R.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub 
przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 

0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we 
Wschowie Oddział w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na 
stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl. 
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Lubinie ul. Łokietka 6, pokój nr 15 w godz. 
8.00-15.00, telefon 76 8403138. 
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                           URZĘDOWEINFORMACJE
Zarządzenie Nr 293/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 10.07.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za 
agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 

i Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 

r. poz. 2329) zarządzam co następuje:

§ 1
Zarządzam konsultacje społeczne w sprawie obowiązku nakładania 

kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za 
agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza 

granice posesji.
Konsultacje, o których mowa w ust. 1 odbędą się z inicjatywy Wójta 

Gminy Lubin.

§ 2
Konsultacje odbędą się w terminie od 27 lipca do 31 sierpnia 2015 
r., będą miały zasięg gminny i przeprowadzone zostaną w trybie 

zapytania ankietowego w formie papierowej.
Do ustalenia wyników konsultacji pod uwagę brane będą ankiety 

podpisane przez mieszkańców Gminy Lubin, które wpłyną do 
Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 

Lubin w terminie 27 lipca – 31 sierpnia 2015 roku.
Wzór zapytania ankietowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia.
Informacja o konsultacjach zamieszczona będzie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie i tablicach ogłoszeń 

w poszczególnych sołectwach,
- na stronie internetowej gminy,
- w „Wiadomościach Gminnych”.

Druk ankiety dostępny będzie w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. 
Władysława Łokietka 6a,  

59-300 Lubin w pokoju nr 10 oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej – www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie  

z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr. 293/2015

Wójta Gminy Lubin
z dnia 10.07.2015 r.

ANKIETA
skierowana do mieszkańców Gminy Lubin, dotycząca obowiązku nakładania kagańców wszystkim  psom 
(nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice 

posesji.

 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i wyrażenie w ten sposób 
swojej opinii na temat obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych 
za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji. 

CZY JESTEŚ ZA OBOWIĄZKIEM NAKŁADANIA KAGAŃCÓW WSZYSTKIM PSOM  
(NIE TYLKO PSOM RAS UZANWANYCH ZA AGRESYWNE)  

WYPROWADZANYM NA OBSZARZE GMINY LUBIN POZA TERENY POSESJI ?

                TAK ( jestem za takim obowiązkiem)

                NIE ( jestem przeciwny takiemu obowiązkowi)

W polu przy wybranej odpowiedzi proszę wstawić znak „X”.

Do ustalenia wyników konsultacji pod uwagę brane będą ankiety podpisane przez mieszkańców Gminy 
Lubin.

Wypełnioną ankietę proszę złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul Władysława Łokietka 6, 
59-300 Lubin lub za pośrednictwem sołtysa (w zamkniętej kopercie), w terminie 27 lipca – 31 sierpnia 
2015 r.

   Imię i nazwisko …............................................................................

   Adres zamieszkania ….....................................................................
                                                    (tylko miejscowość)

      Podpis …...................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) na 
potrzeby opracowania wyników „ankiety w sprawie obowiązku nakładania kagańców wszystkim  psom (nie 
tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice 
posesji”. 

       Podpis …....................................................
Wypełnione ankiety można przesyłać na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Łokietka 6, 
59 – 300 Lubin lub składać je osobiście w biurze podawczym UG oraz  u Sołtysów.  

W Ó J T    G M I N Y   L U B I N
ogłasza I I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej

 

Lp. Położenie 
gmina Lubin Nr KW Nr działki Powierzchnia 

działki w m²  

Cena 
wywoławcza 

netto w zł

Wysokość 
wadium w zł

Godzina 
przetargu

1 Lisiec LE1U/00067441/4 241/6 1108 20 790,00 2 100,00 10:00

Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.

●  Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w strefie zainwestowania urbanistycznego wsi. Teren 
działki płaski. Działka ma kształt nieregularnego wieloboku.

●  Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej oraz energetycznej, 
teletechnicznej i gazowej.

●  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość   przeznaczona jest pod teren zainwestowania wiejskiego – symbol 
03 ZP,Mw,U/P

●  Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie 
przy ul. Władysława Łokietka 6a.

●  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 27 sierpnia 2015 r. 
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy 
w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział 
w Lubinie. 

W Ó J T    G M I N Y   L U B I N
ogłasza I I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Lp. Położenie 
gmina Lubin Nr KW Nr działki Powierzchnia 

działki w m²  

Cena 
wywoławcza 

netto w zł

Wysokość 
wadium w zł

Godzina 
przetargu

1 Pieszków LE1U/00022093/2 238/9 7100 32 480,00 3 300,00 11:00

●  Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytk. 57,21 
m², znajdujący się na parterze i poddaszu budynku mieszkalnego nr 19c położonego w Pieszkowie, 
wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 20,96m², znajdującym 
się w budynku gospodarczym wraz z ułamkowym udziałem w wysokości 1795/10000 w prawie 
własności gruntu i w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych, 
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

●  Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2015 r. w pok. nr. 13 Urzędu Gminy w Lubinie przy 
ul. Władysława Łokietka 6a.

●  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 27 sierpnia 2015 r. 
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy 
w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział 
w Lubinie.

●  Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 13 w godz. 8.00-15.00, 
telefon  76 8403138.



1.  Węzeł 
Lubin Północ

1

2.  Węzeł 
Lubin Wschód

⁸ INWESTYCJE

S-3 JUŻ NIE NA PAPIERZE 
Koniec sierpnia 
i początek września 
– to termin rozpoczęcia 
budowy odcinków drogi 
ekspresowej S-3 Nowa 
Sól – Legnica na terenie 
Gminy Lubin. Pierwsze 
plany dotyczące tej 
inwestycji sięgają lat 80. 
Dotychczas pozostawały 
na papierze, ale teraz 
decyzja o przystąpieniu 
do rozpoczęcia prac 
budowlanych stała się 
faktem. 

Budowany odcinek Nowa Sól – 
Legnica wyniesienie 81,2 km 
o przekroju 2 x 2 pasy ruchu oraz 
pas awaryjny, z rezerwą terenu 
pod trzeci pas ruchu. Na terenie 
gminy Lubin powstanie 11,3 km 
nowej drogi, na której znajdować 
się będą trzy węzły 
umożliwiające włączenie się do 
ruchu na wysokości miejscowości 
Owczary, Krzeczyn Wielki 
i Chróstnik (zadania nr III, IV, V, 
przebiegające od węzła Lubin 
Północ, zlokalizowanego 
w okolicy Owczar przez Oborę, 
Krzeczyn Wielki (węzeł Lubin 
Zachód), Chróstnik (węzeł Lubin 
Południe), Karczowiska do węzła 
Legnica II A-4). 

W ramach zaprojektowanych 
prac zaplanowano m.in. budowę 
dróg wewnętrznych, 
obsługujących tereny przylegle 
do projektowanego pasa 
drogowego, wzmocnienie 
podłoża gruntowego dla 
uzyskania właściwych warunków 
posadowienia dróg, a także 
budowę obiektów inżynierskich, 
wiaduktów drogowych i przejść 
ekologicznych nad drogą 
ekspresową, przeznaczonych 
dla dużych zwierząt.
Wartość obwodnicy Lubina 
(11,3 km) wyniesie 
260.900.000 zł brutto.
 Maja Grohman , (KM) 

W trosce o zbiory 
W związki z planowanym na przełomie 
sierpnia i września rozpoczęciem budowy 
odcinka drogi S-3 km, przebiegającego przez 
miejscowości Obora, Krzeczyn Wielki 
i Chróstnik generalni wykonawcy zwracają 
się prośbą o możliwie jak najszybszy zbiór 
roślin uprawnych z pól znajdujących się na 
terenie planowanej budowy, aby uniknąć ich 
zniszczenia. 

PUNKTY GRANICZNE 
Wykonawca Budimex S.A. informuje właścicieli nieruchomości sąsiadującym z pasem drogowym 
nowo budowanej drogi ekspresowej S-3, że w ramach prac przygotowawczych wykonano 
wytyczenie i stabilizację geodezyjnej osnowy realizacyjnej i wyznaczono granice pasa drogowego. 
W związku ze zbliżającymi się w sezonie letnim pracami polowymi Wykonawca prosi o zwrócenie 
szczególnej uwagi na zastabilizowane punkty graniczne i osnowę realizacyjną. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia w/w punktów, Wykonawca będzie zmuszony wystąpić 
o odszkodowanie za każdy zniszczony element. Wszelkich szczegółowych informacji udziela 
Wykonawca BUDIMEX S.A. – Biuro budowy S-3, zadanie V, ul. Słubicka 4,  59-220 Legnica.

Rusza najbardziej oczekiwana inwestycja drogowa w regionie 

Przykład punktu 
granicznego pasa 
drogowego. 

LUBIN

OBORA

Nowa Só
l

3

33
5



2.  Węzeł 
Lubin Wschód

2 

3.  Węzeł 
Lubin Południe

3 

⁹INWESTYCJE

W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły drogowe, trzy 
wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt oraz ekrany akustyczne. 

S-3 JUŻ NIE NA PAPIERZE 
Z zyskiem dla regionu 
*Tadeusz Kielan
*Wójt Gminy Lubin 

Droga ekspresowa S-3 – to 
najbardziej oczekiwana 
w regionie arteria 
komunikacyjna, łącząca północ 
kraju z południem. Dolny Śląsk 
uzyska szybki dostęp do morza, 
a co za tym idzie do portów 
w Szczecinie i Świnoujściu. Dzięki 
Czechom, którzy wstępnie zadeklarowali chęć włączenia się do tego 
projektu, droga S-3 ma szanse stać się jedną z ważniejszych 
transeuropejskich tras, ponieważ znajduje się ona w ciągu drogi 
międzynarodowej E-65 ze Szwecji do Włoch. To aspekt globalny. 
Natomiast wymierny efekt z powstania „S” trójki bezpośrednio odczują 
mieszkańcy Gminy Lubin. Dojazd zarówno w góry jak i nad morze 
będzie bez porównania lepszy niż dotychczas. Inwestycja ożywi 
gospodarczo nasz region. W trakcie jej trwania zatrudnienie znajdą 
mieszkańcy Gminy Lubin, a na kontrakty liczyć mogą lokalne firmy. Już 
dziś wiemy, że trwają prace projektowe związane z powstaniem - dla 
potrzeb tej budowy - odkrywkowej kopalni piasku i żwiru na naszym 
terenie. Jeśli te plany się ziszczą, przy założeniu, że piasek wybrany 
zostanie tylko z pokładów do głębokości jednego metra, to wpływy do 
budżetu gminy z tego tytułu - w postaci podatku od nieruchomości 
i opłaty eksploatacyjnej - mogą sięgnąć nawet 2 mln zł.  

PUNKTY GRANICZNE 
Wykonawca Budimex S.A. informuje właścicieli nieruchomości sąsiadującym z pasem drogowym 
nowo budowanej drogi ekspresowej S-3, że w ramach prac przygotowawczych wykonano 
wytyczenie i stabilizację geodezyjnej osnowy realizacyjnej i wyznaczono granice pasa drogowego. 
W związku ze zbliżającymi się w sezonie letnim pracami polowymi Wykonawca prosi o zwrócenie 
szczególnej uwagi na zastabilizowane punkty graniczne i osnowę realizacyjną. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia w/w punktów, Wykonawca będzie zmuszony wystąpić 
o odszkodowanie za każdy zniszczony element. Wszelkich szczegółowych informacji udziela 
Wykonawca BUDIMEX S.A. – Biuro budowy S-3, zadanie V, ul. Słubicka 4,  59-220 Legnica.

KRZECZYN 
WIELKI

CHRÓSTNIK

Legnica

3

33
5

Przykład 
punktu 
osnowy 
realizacyjnej.



¹⁰ ETNICZNIE

Impreza rozpoczęła się 
konkursem kulinarnym 
„Potrawy z różnych stron 
świata”. Smak zapach i wygląd 
zaprezentowanych potraw 
oceniali profesjonalni kucharze 
z restauracji  „Gospoda 
Zamkowa”  w Lubinie Wiesław 
Lichota i Karol Dobrowolski. 
Potraw spróbować mógł każdy 
uczestnik imprezy, oceny były 
przeróżne, jednak zwycięzca 
został wyłoniony jednogłośnie. 
Najsmaczniejszą okazała się 
beza upieczona przez panią 
Annę Kardasz z Liśca. 
W nastrój wielokulturowego 
spotkania wprowadziły 
uczestników warsztaty 
kulinarne, poprowadzone przez 
jurorów konkursu. Można było 
zjeść zupę z krokodyla, żabie 
udka czy przegrzebki. Z minuty 
na minutę atmosfera stawała 
się coraz bardziej egzotyczna 
i gorąca. Ochotnicza Straż 
Pożarna z Zimnej Wody 
czuwała nad tym, by uczestnicy 
za mocno się nie rozpalili przed 
finałowym występem 
i zafundowali wszystkim 
wspaniałą kurtynę wodną, 
a odważniejszym prysznic 
prosto ze strażackiego węża. 
Napięcie budowane było 
stopniowo i w końcu do Liśca 
zjeżdżać zaczęły autokary 
z zespołami z najróżniejszych 
stron świata: Tajwan, Brazylia, 
Portoryko czy Turcja – to tylko 
niektóre z nich. Na boisku 
w Liścu zrobiło się kolorowo 
i tanecznie. Starsi i młodsi 
uczestnicy mogli wziąć udział 
w warsztatach samby, którą 
prowadzili rodowici 
Brazylijczycy, inni uczyli się 
pisać swoje imiona po chińsku 
i łemkowsku.
- Rozumiem już teraz słowa 
Paulo Coelho, że podczas 
każdego tańca, któremu 
oddajemy się z radością, umysł 
traci swoją zdolność kontroli, 
a ciałem zaczyna kierować 
serce - tak właśnie się czułam 
i widziałam to w oczach 
Brazylijczyków – mówi Julia, 

uczestniczka warsztatów. 
Przed zmierzchem koncert 
galowy uroczyście 
zainaugurowany został przez 
Jerzego Starzyńskiego, 
pomysłodawcę i organizatora 
Festiwalu „Świat pod Kyczyrą” 
oraz gospodarza Gminy Lubin 
Wójta Tadeusza Kielana. 
– To spotkanie jest szczególnie 
bliskie mieszkańcom Gminy 
Lubin, ponieważ mamy wiele 
wspólnych cech – tworzymy,  
Państwo na festiwalu, a my na 
co dzień – niezwykły tygiel 
narodowościowy i etniczny, 
który jest dowodem na to, że 
bez względu na język, którym 
posługujemy się na co dzień, na 
alfabety których używamy 
i religie, które wyznajemy 
możemy tworzyć silną 
wspólnotę. Ta 
różnorodność, 
przeplatanie się 
tradycji i kultur jest 
bogactwem naszej 
gminy i stanowi o jej 
wyjątkowości 
– powiedział wójt 
Tadeusz Kielan.  
List od Ministra 
Administracji i Cyfryzacji, 
skierowany do uczestników 
Festiwalu odczytał Poseł na 
Sejm RP Robert Kropiwnicki. 
– Nie był to zwykły koncert 
– mówi pani Maria z Liśca.
– Muzyka, stroje, atmosfera 
porwała wszystkich, czułam się 
nie tylko widzem, ale i artystą 
występującym na scenie.
– Za rok mamy nadzieję na 
jeszcze większą i lepszą 
imprezę, choć trudno będzie 
przeskoczyć tak wysoko 
postawioną poprzeczkę – mówi 
Jerzy Starzyński. 
Wszyscy artyści otrzymali 
drobne upominki od Gminy 
Lubin, by pobyt w Liścu na 
dłużej zapisał się w ich pamięci. 
Organizatorem imprezy 
z ramienia Gminy Lubin był 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszówce oraz Sołtys i Rada 
Sołecka Liśca. 
 (Anna Ickiewicz, MG)  

Lisiec międzynarodową stolicą folkloru

ŚWIAT POD KYCZERĄ 2015 
Warsztaty samby, wspólne gotowanie, konkurs kulinarny, taniec, muzyka i śpiew - to tylko część atrakcji Festiwalu 
Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”, który odbył się w Liścu. Była to prawdziwa uczta, zarówno dla ducha jak 
i ciała oraz z całą pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku w Gminie Lubin. 

 Laureaci konkursu kulinarnego
POTRAWY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
Nagroda główna - ANNA KARDASZ z Liśca za bezę z owocami 
I miejsce  - ANDŻELIKA ZENTEK (15l.) z Liśca –za bigos staropolski 
II miejsce - KGW WIERCIEŃ -  za Kisir - sałatkę z kaszy bulgur 
III miejsce - TERESA KOT – za lebiodę oraz chleb na liściu chrzanu  

Koncert galowy zgromadził, 
jak zawsze, liczną publiczność. 
Trwał ponad trzy godziny. Było 
kolorowo , radośnie i egzotycznie. 

Zupa z krokodyla, żabie udka czy przegrzebki – to tylko 
niektóre z potraw przygotowanych podczas warsztatów 
kulinarnych, które poprowadzili profesjonalni kucharze 
z restauracji  „Gospoda Zamkowa”  w Lubinie Wiesław 
Lichota i Karol Dobrowolski.

Warsztaty samby prowadzili 
rodowici Brazylijczycy, a zespół 
z Tajwanu uczył chętnych 
rodzimej kaligrafii.
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WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT…  
Pióro do pisania 
To pierwotnie używane pochodziło od 
gęsi – wyrywano je jedynie żywym 
ptakom; te z lewego skrzydła 
najlepiej odpowiadały 
praworęcznym 
skrybom, 
ponieważ 

odginają 
się w prawo. 

Każdy ptak mógł 
dostarczyć mniej więcej 10 

dobrych piór do pisania. Były 
one tak poszukiwane, że w całej 

Europie gospodarstwa rolne 
specjalizowały się w chowie gęsi. Dopiero 
w 1508 roku w pracach Leonarda da Vinci 
pojawiły się projekty przyrządów 
pisarskich z zapasem atramentu. W 1707 
roku Nicolas Bion, nadworny inżynier 
Ludwika XIV, wynalazł wieczne pióro 
pozwalające pisać nieprzerwanie przez 
dłuższy czas. W latach 1808/1809 
powstały pierwsze zaawansowane pióra 
metalowe. Nie stały się one popularne ze 
względu na wysoką cenę. Dopiero w 1822 
roku zaczęto je produkować maszynowo 
za sprawą Samuela Harrisona, który ok. 
1780 roku zbudował prototyp pióra. 
W 1884 roku Lewis Waterman (założyciel 
firmy Waterman) opracował system 

„zasilania kanalikowego”, 
który zapobiegał 

robieniu kleksów dzięki 
regulacji dopływu 

atramentu. Ważnym etapem 
w rozwoju produkcji piór było 

wynalezienie nowych materiałów, które 
posłużyły do wytwarzania korpusu pióra 
(były to m.in. ebonit w 1839 roku 
i celuloid w 1870 roku, oraz opracowanie 
przez firmę Parker specjalnego systemu 
uniemożliwiającego samorzutne ściekanie 
atramentu ze stalówki.

Pralka
Przez wieki kobiety pozbawione były 
wynalazku, który znacznie ułatwił im 
codzienne życie. 
Pierwszą pralkę zbudował Amerykanin 
James King w 1851 roku. Jej działanie 
opierało się na wykorzystaniu pary, 
a zasada działania tej pralki znacznie 
odbiegała od naśladowania ręcznych 
czynności. Pralki napędzane elektrycznie 
zaczęto konstruować w 1899 roku. Jedną 
z pierwszych była pralka z bębnem 
z emaliowanego drewna, która została 
zbudowana w 1907 roku przez Alvę 
Fishera. Przez kilka następnych lat ta 
pralka była udoskonalana poprzez 
poziome lub pionowe ustawienie bębna, 

zmianę szybkości obrotów, itp. W Polsce 
przez wiele lat popularna była pralka 
Frania. Z czasem pralki półautomatyczne 
zostały wyparte przez automatyczne. 
Pralka z 1934 roku sama utrzymywała 
stałą temperaturę wody, dozowała 
proszek i płukała. W 1937 roku w USA 
zbudowano pierwszą programowaną 
pralkę automatyczną – wykonującą takie 
czynności jak: pranie, płukanie, 
odwirowanie oraz czasowe 
zaprogramowanie czynności, ustawienia 
temperatury wody czy szybkości obrotów. 
Pierwszą produkowaną w Polsce pralką 
automatyczną była produkowana od lat 
siedemdziesiątych przez Zakłady 
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„Polar” we Wrocławiu pralka: Polar PS 
663 Bio „Superautomat”. 

„zasilania kanalikowego”, 
który zapobiegał 

robieniu kleksów dzięki 

Osada Gogołowice od ok. 1203 roku  należała do 
księstwa ścinawskiego, ale najstarszy dokument, 
w którym wspomniana jest wieś Gogolevici 
wystawiony był przez papieża Klemensa IV w 1267 r. 
Wymienione są w nim miejscowości płacące 
dziesięcinę dla klasztoru w Trzebnicy. Pochodzenie 
nazwy miejscowości można tłumaczyć na dwa 
sposoby – od starosłowiańskich słów „gogola” – 
dzika jabłoń lub „gogol” – kaczka. Na mapie 
katastralnej z 1804 roku pola położone w północno-
zachodniej części wsi określone są nazwą 
„Apfelbaumstücke” – kawałki jabłoni, a więc 
miejscowość mogła być nazwana „wieś jabłoni”. 
W drugim przypadku, wiadomo iż wokół osady 
znajdowało się kilka stawów, na których zapewne 
gniazdowały stada dzikich kaczek, co mogło dać jej 
nazwę „wieś kaczek” lub „kacza wieś”.
Jedynym obiektem zabytkowym w miejscowości 
jest:
KOŚCIÓŁ FILIALNY POD WEZWANIEM  ŚWIĘTEJ 
KATARZYNY pierwszy raz wzmiankowany w 1289 
roku. W miejscu tej pierwszej, zapewne drewnianej 
świątyni ok. 1390 roku wzniesiono z kamienia 
i cegły kościół gotycki, który był przebudowywany 
w 1717 roku. W wystroju kościoła wyróżniają się 
barokowy ołtarz, ambona oraz balaski ołtarzowe 
z pierwszej połowy XVIII wieku. Wokół kościoła 
znajduje się przykościelny cmentarz, którego 
początki sięgają XIV wieku.
 (oprac. Henryk Rusewicz) 

Zabytki Gminy Lubin 

KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY W GOGOŁOWICACH 

663 Bio „Superautomat”. 

ŚWIAT POD KYCZERĄ 2015 
FO

T.P
AW

EŁ
 S

ZY
D

ŁO
/A

N
N

A
 IC

KI
EW

IC
Z,

 A
GA

TA
 B

O
Ń

CZ
A

K 

WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT…  WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT…  
Pióro do pisania Pióro do pisania 
To pierwotnie używane pochodziło od 
gęsi – wyrywano je jedynie żywym 
ptakom; te z lewego skrzydła 
najlepiej odpowiadały 
praworęcznym 
skrybom, 
ponieważ 

dostarczyć mniej więcej 10 
dobrych piór do pisania. Były 

one tak poszukiwane, że w całej 
Europie gospodarstwa rolne 
specjalizowały się w chowie gęsi. Dopiero 
w 1508 roku w pracach Leonarda da Vinci 
pojawiły się projekty przyrządów 
pisarskich z zapasem atramentu. W 1707 
roku Nicolas Bion, nadworny inżynier 
Ludwika XIV, wynalazł wieczne pióro 
pozwalające pisać nieprzerwanie przez 
dłuższy czas. W latach 1808/1809 
powstały pierwsze zaawansowane pióra 
metalowe. Nie stały się one popularne ze 
względu na wysoką cenę. Dopiero w 1822 
roku zaczęto je produkować maszynowo 
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L.p Nazwa zajęć M-c Data Godz. Dzień tygodnia
1. Zdrowy kręgosłup Czerwiec

Lipiec
Sierpień

1, 8, 15, 22, 29
6,13,20,27
3,10,17

18.15-19.15
18.15-19.15
18.15-19.15

Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek

2. Zabawy i gry edukacyjne, integracyjne
i ruchowe dla dzieci

Czerwiec
Lipiec
Sierpień

30
2,7,9,,14,16,21,23,28,30
4,6,11,13,18,20,25,27

9.30-12.00 Wtorek
Czwartek

3. Warsztaty tańca Latino Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad

4,11,18,25
1,8,15,22,29
6,13,20,27
3,10,17

19.30-20.30
19.30-20.30
17.30-18.30
17.30-18.30

Wtorek

4. Akademia Rozwoju Osobistego Październik 8,15,22,29 18.30-20.00 Czwartek

5. Spotkanie z wizażystką Czerwiec 22 18.00-20.00 Poniedziałek

6. Warsztaty rękodzielnicze Wrzesień
Październik

10,17,24
1

17.00-19.00 Czwartek

7. Warsztaty kulinarne Czerwiec
Wrzesień
Listopad

8
21
16

17.00-19.00
17.00-19.00
!7.00-19.00

Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek

8. Warsztaty wokalno-muzyczne 18.00-20.00 Środa

Spotkania z książką i zabawą

Zapraszamy dzieci do wspólnej 
zabawy podczas zajęć 
organizowanych w naszych 
bibliotekach podczas wakacji.

Przez cały czas pracy 
w bibliotekach oprócz księgozbioru 
i czasopism, dostępne są 
gry planszowe i materiały 
plastyczne, możliwość korzystania 
z komputerów z dostępem do 
Internetu ( w tym możliwość nauki 
języka angielskiego).

Biblioteka w Raszówce

W czasie wakacji biblioteka 
czynna:
poniedziałki, wtorki 10.00-18.00, 
czwartki, piątki 8.00-16.00

Wakacje 2015 w GBP w Raszówce 
- „Zosia z ulicy Kociej” A. Tyszka

Zajęcia skierowane są głównie do 
uczniów klas 0-6, ale też młodsze 
dzieci mogą w nich uczestniczyć. 

Plan organizacyjny zakłada 4 spo-
tkania : 4, 6, 11 i 13 sierpnia 2015 
w godzinach od 12.00 do 14.00. 

Plakaty o zajęciach podczas wa-
kacji umieszczone zostaną w SP 
w Raszówce, w bibliotece.

W trakcie spotkań poruszony zo-
stanie temat bezpieczeństwa pod-
czas spędzania wolnego czasu.

4.08.2015: „Zosia z ulicy Kociej 
– poznajemy bohaterkę książek 
Agnieszki Tyszki” :
Zajęcia czytelnicze: Przedstawie-
nie krótkiej historii dziewczynki 
i jej rodziny, prezentacja bohate-

rów książki za pomocą rzutnika 
na ekranie, czytanie fragmentów 
powieści w celu przedstawienia 
postaci. 
Zajęcia kreatywne: dzieci tworzą 
kukiełki za pomocą przygotowa-
nych materiałów. 

6.08.2015: „Zosia z ulicy Kociej – 
zabawa w teatr”
Zajęcia czytelnicze: Czytanie 
fragmentu o sukcesie Zosi i jej 
rodziny w czasie święta ulicy. 
Zajęcia kreatywne: dzieci wymy-
ślają historie swoich kukiełek. Do-
bierają się w pary i otrzymują jakiś 
przedmiot, dla którego ich kukiełki 
mają wymyślić jakieś inne, cieka-
we zastosowania. Po skończeniu 
narady, każda para zaproszona 
jest do „teatrzyku”, gdzie kukiełki 
opowiadają o swoich pomysłach 
na nudę z nowym wykorzystaniem 
przedmiotu.

11.08.2015: „Zabawa w teatr cd.”
Zajęcia czytelnicze: Czytanie 
fragmentów książki „Zabawa 
w teatr: spektakle, kostiumy, 
rekwizyty”. Zapoznanie dzieci 
z podstawowymi pojęciami doty-
czącymi teatru, porady dla małych 
aktorów, przykłady ćwiczeń dykcji, 
radzenia sobie z tremą.
Zajęcia kreatywne: wspólne 
opracowanie scenografi i, rekwizy-
tów do tekstu Danuty Gellnerowej 
pt. „Światła sygnalizatora”. Próby 
do „wystawienia” tej krótkiej 
scenki teatralnej z wykorzystaniem 
kukiełek.

13.08.2015: „Zabawa w teatr cd.”
Zajęcia kreatywne: premiera 

przedstawienia pt. „Światła 
sygnalizatora”. Wspólna zabawa 
w teatr, kreatywne tworzenie, 
improwizacje. Dekorowanie pa-
miątkowych balonów. 

Punkt Biblioteczny w Zimnej 
Wodzie

Biblioteka czynna: wtorki 16.00 
– 19.00, czwartki 14.00-17.00

W czasie zajęć z dziećmi 21, 22, 
23 lipca biblioteka będzie czynna 
od 10.00-13.00

21.07 godz. 10.00- 13.00 Mali 
projektanci

Wykonanie dywanika dla lalek 
z resztek materiałowych

22.07 godz. 10.00 – 13.00 Twór-
czość J. Tuwima

Wykonanie z gałganków kukiełek 
bohaterów wiersza J. Tuwima 
„Rzepka”

Inscenizacja kukiełkowa

23. 07 godz. 10.00- 13.00 Kon-
kurs wakacyjny

Występy dzieci w związku 
z ogłoszeniem wcześniej konkur-
su „Mam talent”

Ocena jury i wręczenie nagród

Biblioteka w Oborze

Biblioteka czynna: poniedziałki, 
wtorki, czwartki 12.00-18.00, 
środy, piątki 9.00-15.00.

Zajęcia skierowane są głównie 
do uczniów klas 0-6 (młodsze 
dzieci również mogą w nich 
uczestniczyć). Zawiadomienie 
o planowanych spotkaniach 

Sołtys Rada Sołecka i Radni Osieka zap raszają dzieci na  zajęcia wakacyjne:
SOŁTYS RADA SOŁECKA I RADNI OSIEKA ZAPRASZAJĄ DZIECI NA  ZAJĘCIA WAKACYJNE:
GRY I ZABAWY: WTOREK I CZWARTEK GODZ. 9. 30-12.00 ŚWIETLICA
HARMONOGRAM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OSIEKA REALIZOWANYCH 
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015

WAKACJE 2015 W GMINIE LUBIN
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Tradycyjnie w okresie wakacyjnym w Gminie Lubin prowadzone będą 
przez doświadczonych instruktorów zajęcia sportowo- rekreacyjne dla 

dzieci i młodzieży, które odbywać się na boiskach sportowych. Można bę-
dzie zgrać w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę , czy unihokeja, organi-
zowane będą także gry i zabawy sprawnościowe, a w razie niepogody za-
jęcia odbywać się świetlicach. Sportowe wakacje już się rozpoczęły, a po-

trwają 27 sierpnia. Poniżej harmonogram spotkań: 

* Księginice od godz. 16.00 do 18.00 we wtorki i czwartki
* Miłoradzice od. godz. 16.00 do 18.00 we wtorki i czwartki

* Obora od. godz. 16.30 do 18.30 we wtorki i czwartki

SPORTOWE WAKACJE 
W GMINIE LUBIN 

(AP) 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

L.p Nazwa zajęć M-c Data Godz. Dzień tygodnia
1. Zdrowy kręgosłup Czerwiec
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Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
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i ruchowe dla dzieci

Czerwiec
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Sierpień
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9.30-12.00 Wtorek
Czwartek

3. Warsztaty tańca Latino Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad

4,11,18,25
1,8,15,22,29
6,13,20,27
3,10,17

19.30-20.30
19.30-20.30
17.30-18.30
17.30-18.30

Wtorek

4. Akademia Rozwoju Osobistego Październik 8,15,22,29 18.30-20.00 Czwartek

5. Spotkanie z wizażystką Czerwiec 22 18.00-20.00 Poniedziałek

6. Warsztaty rękodzielnicze Wrzesień
Październik

10,17,24
1

17.00-19.00 Czwartek

7. Warsztaty kulinarne Czerwiec
Wrzesień
Listopad

8
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16

17.00-19.00
17.00-19.00
!7.00-19.00

Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek

8. Warsztaty wokalno-muzyczne 18.00-20.00 Środa

zostanie wysłane na adres e-ma-
ilowy SP w Szklarach Górnych. 
Plakaty z informacją o zajęciach 
będą rozwieszone na terenie wsi 
Obora i Szklary Górne. Informacja 
zostanie również zamieszczona 
na stronie internetowej miejsco-
wości Obora.

Biblioteka w Miłoradzicach

Biblioteka czynna: poniedziałki, 
wtorki, czwartki 12.00 – 18.00, 
środa 9.00 – 15.00

Biblioteka w Chróstniku

Biblioteka w Chróstniku czynna: 
poniedziałki, wtorki 12.00 – 
18.00, środa 9.00 – 15.00,

sobota 7.30 – 13.30

Biblioteka w Niemstowie

Biblioteka czynna: poniedziałki, 
wtorki, czwartki 12.00-18.00, 
środy, piątki 9.00-15.00

Zajęcia skierowane do dzieci 
i młodzieży z Niemstowa i dzieci, 
które przyjadą na wakacje do 
naszej miejscowości.

Plan zakłada 4 spotkania: 4, 5, 
11, 12 sierpnia, od godziny 12.00 
- 14.00.

FGBP w Niemstowie rok rocznie 
organizuje zajęcia wakacyjne, 
podczas których promuje litera-
turę dla dzieci i młodzieży. Zaję-
cia uczą kreatywnego myślenia, 
oraz wskazują jak bezpiecznie 
i interesująco można spędzić 
wolny czas. Uczestnikom spotkań 
uświadamia się, że biblioteka to 
miejsce gdzie nie tylko można 

wypożyczyć książkę, ale również 
spotkać swoich rówieśników.

Tegoroczne zajęcia odbywać się 
będą pod hasłem: „Wakacje z nie-
samowitą Pippi Langstrump”

1. Spotkanie - ”Bezpieczne 
Wakacje”(spotkanie z panem 
J.Grygotowiczem z PIP w Legnicy-
-pogadanka na temat bezpieczeń-
stwa i unikania zagrożeń podczas 
prac w gospodarstwie, oglądanie 
fi lmu o bezpieczeństwie dzieci na 
wsi, konkurs sprawdzający wiedzę 
uczestników spotkania na temat 
bezpieczeństwa.)

2. Spotkanie -”Wakacyjne zajęcia 
z Pippi Pończoszanką”(głośne 
czytanie książki A. Lindgren-”Czy 
znasz Pippi Pończoszankę?”, roz-
mowa o głównych bohaterach, 
quizy, zagadki, krzyżówki związane 
z Pippi i jej przyjaciółmi, prezen-
tacja multimedialna o autorce 
i bohaterce książki.)

3. Spotkanie – c.d. spotkania 
z Pippi zabawy plastyczne i ru-
chowe (wykonanie z kawałków 
materiału, kolorowego papieru, 
guzików, patyków, starych poń-
czoch kukły Pippi Langstrumpf, 
która będzie nam towarzyszyć 
przez resztę wakacji, chodzenie 
tyłem w za dużych butach, kon-
kurs siłaczy., itp.

4. Spotkanie-zabawy z Pippi ( kon-
kurs na najładniejsze przebranie 
za Pippi,”fryzura na Pippi”. malo-
wanie twarzy w charakterystyczne 
dla Pippi piegi, dyskoteka, słodki 
poczęstunek a także zjedzenie 

plasterka cytryny z zachowaniem 
uśmiechu-”kwaśne minki”itp.

W 2015 roku mija 70 lat od pierw-
szego szwedzkiego wydania Pippi 
Pończoszanki.

Biblioteka w Ksieginicach

Biblioteka czynna: poniedziałki, 
wtorki, czwartki 13.00 - 18.00, 
środy 10.00 - 15.00.

Filia GBP w Księginicach na okres 
wakacji zaplanowała dla dzieci 4 
spotkania: 4, 6, 11,13 sierpnia, od 
godz. 15.00-17.00

Podczas pierwszego spotkania, 
które odbędzie się 04.08.2015r 
dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie 
poruszać się na jezdni, bawić na 
podwórku oraz bezpiecznie spę-
dzać czas w domu. Zajęcia te będą 
polegały na rozmowie, wspólnych 
grach planszowych, quizie oraz 
przedstawianiu scenek.

W dniu 06.08.2015r udamy się 
do OSP Księginice gdzie dzieci 
zwiedzą remizę, zapoznają się 
z wyposażeniem samochodu 
strażackiego, dowiedzą się jak 
wygląda praca strażaka. Jeśli czas 
na to pozwoli odbędą się zabawy 
ruchowe na zewnątrz.

Dnia 11.08.2015r dzieci będą 
przygotowywać rekwizyty na 
spotkanie z bajkowym teatrem, 
zaproszenia dla bliskich, uczyć się 
przydzielonych ról aby na ostatnim 
spotkaniu, tj 13.08.2015r móc 
wystąpić w inscenizacji Smoka 
Wawelskiego. 

Sołtys Rada Sołecka i Radni Osieka zap raszają dzieci na  zajęcia wakacyjne:
Koordynatorką projektu zajęć 
edukacyjnych:  Inna Rogalska 
przewodnicząca Rady sołeckiej, która 
zajęcia prowadzi wraz Jolantą Srebniak 

WAKACJE 2015 W GMINIE LUBIN



¹⁴ PIŁKA NOŻNA

- Sołtysem Miłosnej zostałam nagle 
po śmierci męża – wspomina PANI 
ZDZISŁAWA RZEMPOWSKA, która 
gospodarzem Miłoradzic jest o 13 lat. 
- Ludzie zdecydowali, że powinnam 
kontynuować to, co rozpoczął mój 
mąż i widać, że nie najgorzej się 
sprawuję, skoro tak długo to trwa 
– śmieje się pani Sołtys.

Zdzisława Rzempowska jest już na emeryturze, ale doskonale 
spełnia się pracując z sąsiadkami w Kole Gospodyń Wiejskich. Jak 
sama mówi jest tak otwartą i towarzyską osobą i  nie potrafiłaby 
siedzieć w domu, zajmując się wyłącznie ogródkiem czy wnukami, 
które oczywiście kocha nad życie, potrzebuje także czegoś jeszcze.
- Nasza wioska jest malutka, ale wiele udało się w niej zmienić. 
Mamy już świetlicę, punkt przedszkolny, ośrodek zdrowia i punkt 
biblioteczny. Wiele jednak jeszcze przed nami. Moją największą 
bolączką jest zaniedbany zabytkowy park. Rozpoczęliśmy już co 
prawda rewitalizację, ale jeszcze sporo wody upłynie zanim 
doprowadzimy go do stanu, w jakim powinien się znajdować. Bardzo 
pomaga mi w realizacji tego projektu nasza radna Sylwia Kuduk, 
wspiera mnie i podnosi na duchu gdy zaczynam tracić zapał, a Rada 
Sołecka daje dodatkowe wsparcie - dodaje z uśmiechem.
Ważną sprawą dla wioski są również chodniki, których niestety jest 
jak na lekarstwo. - Stwarza to wielkie niebezpieczeństwo dla 
dzieciaków - mówi pani Zdzisława. 
Przyznaje, że bycie sołtysem nie jest wcale takie proste. - Zdarzają 
się sprawy, które w mojej ocenie absolutnie mnie przerastają. Tak 
było z testamentem, o spisanie którego poproszono mnie jakiś 
czas temu. Na początku miałam wiele obaw, że nie znam prawa, że 
nie umiem tego zrobić, ale ostatecznie wszystko  dobrze się 
skończyło - wspomina pani Sołtys.
Na pytanie o cel, który chciałaby osiągnąć, pani Zdzisława 
odpowiada: młodzież… chciałabym, aby bardziej interesowali się 
życiem naszej miejscowości, by włączyli się w podejmowane przez 
nas działania i chcieli tu u nas w Miłoradzicach zostać na zawsze…  

Przedstawiamy gospodarzy wsi Gminy Lubin kadencji 2015 – 2019 

TWÓJ SĄSIAD
- SOŁTYS

SOŁTYS 
WSI MIŁOARDZICE  

SOŁTYS 
WSI NIEMSTÓW 

SOŁTYS 
WSI  OSIEK 

PAN JÓZEF KOSTANOWICZ sołtysem 
Niemstowa został niedawno. 
–Poprzedni sołtys zrezygnował 
z kandydowania i jakoś tak się stało, 
że na mnie padło – śmieje się pan 
Józef. Sołtysowanie w Niemstowie 
to tak naprawdę sołtysowanie 
jeszcze w Łazku i Podgórzu – obie 
miejscowości są częścią Niemstowa 
i mają jednego sołtysa.

Pan Józef choć jest już na emeryturze, nadal bardzo aktywnie 
zajmuje się rolnictwem. Wraz z żoną uprawiają kapustę, a jesienią 
ich ogród zamienia się w piękny chryzantemowy zakątek. Państwo 
Kostanowicz mają troje dorosłych dzieci i troje wnucząt, które 
bardzo pomagają w prowadzeniu gospodarstwa.
Pan Józef zapytany o główne cele jakie sobie wyznaczył na  
najbliższy czas, odpowiada, że koniecznie musi reaktywować Koło 
Gospodyń Wiejskich i to jest najważniejsze, drugim priorytetem 
jest modernizacja boiska, bo tak duża wioska nie może istnieć bez 
miejsca rekreacji dla dzieciaków.
- Dzieci są naszą przyszłością, nie możemy o nich zapominać, bo 
uciekną z wiosek i nie będzie komu pielęgnować naszych tradycji , 
dokończyć tego, co my zaczęliśmy – mówi pan Józef. 
 Nowa w Niemstowie – oprócz gospodarza wsi – jest także Rada 
Sołecka. – Dzięki temu  świeżym spojrzeniem dostrzegamy 
potrzeby naszej miejscowości.  Trzeba na pewno wyremontować 
drogę, zrobić chodniki oraz doprowadzić kanalizację do byłego 
PGR- wylicza Sołtys. – Wierzę, że wspólnie uda nam się to 
wszystko zrealizować – dodaje gospodarz Niemstowa. 

– Nie było łatwo, miałem trzech 
godnych kontrkandydatów na to 
stanowisko - mówi PAN RYSZARD 
KIRSZ, sołtys Osieka.  

– Dlaczego kandydowałem na sołtysa? Od zawsze lubiłem działać 
na niwie społecznej, w młodości byłem trenerem piłki siatkowej 
i do dzisiaj staram się wprowadzać dzieciaki w tajniki tej pięknej 
dyscypliny sportowej – mówi gospodarz Osieka. Dzięki jego 
inicjatywie i współpracy z radym Patrykiem Jarkowcem, grającym 
w „Transportowcu” Kłoptów, drużyna ta końcówkę rundy 
wiosennej zakończyła już jako ekipa Kłoptów-Osiek, a Sołtys nie 
opuścił żadnego meczu. 
Ryszard Kirsz jest już na emeryturze, dochował się dwójki 
wspaniałych dzieci i dwójki jeszcze wspanialszych wnucząt. – To 
dla nich zbudowałem ten piękny dom, a teraz przyszedł czas na 
zajęcie się całą wioską – śmieje się pan Ryszard.
- W naszej miejscowości dużo się dzieje, ostatnio sadziliśmy 
wspólnie z wójtem drzewka i takich akcji integrujących nowych 
i starych mieszkańców potrzeba nam więcej, to mój główny cel. 
Planujemy z Radą Sołecką, stworzenie kilku miejsc spotkań 
młodzieży.
Pasją sołtysa jest fotowoltaika. Jako pierwszy w Osieku założył na 
swoim domu ogniwa fotowoltaiczne.
- Energia odnawialna jest przyszłością całego świata, jest zdrowa, 
ciekawa i co najważniejsze opłacalna! W przyszłości na moim 
ogrodzie stanie wiatrak i turbina wodna, mam nadzieję, że 
uniezależnię się od elektrowni i przestanę płacić rachunki, 
namawiam do tego wszystkich - śmieje się pan Ryszard. (AI) 



¹⁵SPORT

Karne zadecydowały 
o zwycięstwie
W finale XIV Gminnego Turnieju 
Piłki Nożnej im. Rolanda 
Hermana, który rozegrany 
został na boiskach w Siedlcach 
i Raszówce o zwycięstwie 
zadecydowały rzuty karne.  
Ostatecznie puchar zdobyła 
„Iskra” Księginice, która 
pokonała Unię Miłoradzice 4:3. 
W grupie I zmierzyły się zespoły 
LKS „Unia” Miłoradzice i LKS 
„Huzar” Raszówka. Mecz 
wygrała „Unia” pokonując 
miejscowego „Huzara: 1:0. 
W grupie II, która grała na 
w Siedlcach na boisko wybiegły 
LKS „Iskra” Księginice i LKS 
„Victoria” Niemstów/Siedlce, 
a mecz zakończył się 
wynikiem 3:2. 
Na kolejnym etapie rozgrywek 

emocji nie brakowało. 
W meczach półfinałowych 
zagrały „Iskra” Księginice 
i „Huzar” Raszówka. To 
spotkanie zakończyło się 
wynikiem 2:1. 
Po bezbramkowym remisie 
o rozstrzygnięciu spotkania 
półfinałowego pomiędzy „Unią” 
Miłoradzice i LKS „Victorią” 
Niemstów/Siedlce 
zadecydowały rzuty karne. Dały 
one zwycięstwo „Unii” 
z wynikiem 6:5. 
W meczu o III miejsce zagrały 
LKS „Victoria” Niemstów/
Siedlce i LKS „Huzar” Raszówka 
(2:1), a w finale mierzyły się 
„Iskra” Księginice i LKS „Unia” 
Miłoradzice, grające 
w najwyższych klasach 

rozgrywkowych w Gminie Lubin 
–odpowiednio Klasie Okręgowej  
A-Klasie. Mecz zakończył się 
wynikiem 1:1, a ostatecznie 
rozstrzygnęły go rzuty karne, 
które zwycięstwo dały „Iskrze” 
(4:3). 
Najlepszy zawodnik turnieju 
został Piotr Karczewski 
z „Iskry” Księginice, najlepszym 
bramkarzem Karol Rozmiarek 
z „Unii” Miłoradzice, a królem 
strzelców Paweł Rogala 
z „Iskry” Księginice.
Zwycięska drużyna LKS „Iskra” 
Księginice otrzymała okazały 
puchar, wyróżnieni zawodnicy 
statuetki, a wszystkie drużyny 
biorące udział w turnieju 
profesjonalne piłki.
  (K.Przwoźnik, MG)  

W grupie pierwszej zmierzyły się Górnik 
Lubin, LKS „Iskra” Księginice, LKS „Platan” 
Siedlce i LKS „Victoria” Niemstów. 
Z siedmioma punktami na koncie 
triumfowała księginicka „Iskra”, na drugim 
miejscu uplasowała się „Victoria” 
z pięcioma punktami, a na trzecim lubiński 
„Górnik” (4 punkty). 
W drugiej grupie zagrały: GKS 
„Transportowiec” Kłopotów-Osiek, 
„Polonia” Krzeczyn Wielki, LKS „Fortuna” 
Obora oraz  LKS „Unia” Miłoradzice. 
Tę grupę wgrał niespodziewanie GKS 
„Transportowiec” zdobywając siedem 
punktów i zostawiając o dwa punkty w tyle 
miłoradzicką „Unię”. Trzecie miejsce 
wywalczyła „Fortuna” (4 punkty). 
W półfinale „Iskra” Księginice zmierzyła 
się z „Unią” Miłoradzice. Mecz zakończył 
się bezbramkowym remisem, 
a o zwycięstwie Iskry 2:1 zadecydowały 
rzuty karne. 
Drugi mecz półfinałowy rozegrany został 
przez GKS „Transportowiec” Kłopotów- 
Osiek  i „Victorię” Niemstów. Spotkanie 
z wynikiem 2:0 wygrał „Transportowiec”. 
Mecz o III miejsce pomiędzy „Unią” 
Miłoradzice i „Victorią” Niemstów 
zakończył się wynikiem 2:0. 
Finał okazał się wielkim sportowym 
wydarzeniem i choć obydwa zespoły dzielą 
dwie klasy rozgrywkowe było to naprawdę 
wyrównane spotkanie. Pojedynek „Iskra” 
Księginice - „Transportowiec” Kłopotów 
-Osiek ostatecznie zakończył się 
zwycięstwem „Iskry” 2:1. 
Za najlepszego zawodnika turnieju (MVP) 
uznano Konrada Szykułę z GKS 
„Transportowiec” Kłopotów-Osiek, 
najlepszym strzelcem turnieju został – 

zdobywca 5 bramek – Krzysztof Maksym 
z „Unii” Miłoradzice, a najlepszym 
bramkarzem Karol Rozmiarek z „Unii” 
Miłoradzice. 
Drużyny zajmujące miejsca I – IV 
otrzymały nagrody rzeczowe 
(profesjonalne piłki nożne), wyróżnieni 
zawodnicy statuetki a zwycięska drużyna 
LKS „Iskra” Księginice puchar wręczony 
przez Wójta Gminy Lubin Tadeusza 
Kielana.  K. Przewoźnik/MG 

Piłkarski Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubin 

„ISKRA” NIE DO 
ZATRZYMANIA  
Osiem drużyn wzięło udział w Gminnym Otwartym 
Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Zrzeszonych i Niezrzeszonych 
o Puchar Wójta Gminy, który rozegrany został na stadionie 
Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Zespoły 
podzielone zostały na dwie grupy, w których grano 
systemem każdy z każdym.
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Od półfinału do 
finału 
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•  LKS „Iskra” Księginice – LKS „Unia”  

Miłoradzice 0:0 (rzuty karne 2:1)
•  GKS „Transportowiec” Kłopotów / 

Osiek – LKS „Victoria” Niemstów 2:0
MECZ O III MIEJSCE:
•  LKS „Unia” Miłoradzice – LKS 

„Victoria” Niemstów 2:0
FINAŁ:
•  LKS „Iskra” Księginice – GKS 

„Transportowiec” Kłopotów / Osiek 
2:1

DALSZA KOLEJNOŚĆ TURNIEJU:
•  V miejsce – „Górnik” Lubin – 4 pkt., 

bramki 4:2
•  VI miejsce – LKS „Fortuna” Obora

 – 4 pkt., bramki 6:5
•  VII miejsce – LKS „Platan” Siedlce 

– 0 pkt., bramki 2:8
•  VIII miejsce – „Polonia” Krzeczyn 

Wielki – 0 pkt., bramki 3:10



¹6 ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych

Rodzina siedzi przy stole. Mały 
Tomek pyta się taty: 
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się 
z mamą? 
Tata odkłada widelec i patrząc 
na żonę mówi: 
- Widzisz, nawet dziecko tego 
nie rozumie...

***
- Tyle się złego naczytałem na 
temat alkoholu 
- mówi Antek do kolegi 
- że wreszcie sobie 

powiedziałem: czas raz na 
zawsze z tym skończyć! 
- Z piciem? 
- Nie, z czytaniem. 

***
Facet jedzie samochodem 
i słyszy w radiu dla kierowców: 
- ... Uwaga! Jakiś wariat na 
autostradzie A4 jedzie pod 
prąd... 
Słysząc to, odzywa się: 
- Jeden wariat? Są tu ich 
tysiące... 

***
Żona do męża: 
- Jesteś największym leniem 
jakiego znam, pakuj się 
i wynoś. 
- Ty mnie spakuj... 

***
- Poczęstowałbym cię 
cukierkiem, ale się boję. 
-Czego się boisz? 
-Że weźmiesz. 

***
Żona dzwoni do męża: 
- Marian, kochanie, w naszym 
samochodzie lusterko 
odpadło... 
- Jak to się stało? 
- Policjant w protokole 
napisał, że dachowałam... 

***
- Mamusiu, ile lat jesteś żoną 
tatusia? 
- Dziesięć. 
- A ile jeszcze musisz? 

***
Jasiu jaki jest najszybszy 
zwierz na świecie? 
- Gepard proszę pani! 
- A jaki jest najszybszy ptak na 
świecie? 
- Ptak geparda proszę pani! 

***
Ośmiolatek przychodzi do ojca 
z pracą domową z przyrody:
- Tatusiu, od czego robi się 
burza?
Ojciec wzdycha i odpowiada:

- Synku, czasami od jednej 

skarpetki...

***

Dwaj znajomi spotykają się po 

latach:

- Ożeniłeś się?

- No, sześć lat temu.

- Nie jesteś czasem zazdrosny?

- Cały czas. Zazdroszczę 

kawalerom... 
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Hasło krzyżówki z numeru 7 Wiadomości Gminnych brzmi: „Kto chodzi po ziemi, nie upadnie”.
Nagrodę otrzymuje Pan Przemysław Demczyszak z Siedlec. Po jej odbiór zapraszamy 
do Urzędu Gminy przy ul. Łokietka 6, pokój nr 5 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy,
a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@
ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59 – 
300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 15 sierpnia 2015 r. Spośród osób, które 
odgadną hasło krzyżówki rozlosowane zostanie nagroda niespodzianka. 


