
GminneWiadomości WYBRANO SOŁTYSA 
ROKU 

Bogusława Dąbrowska 
z Chróstnika została Sołtysem 
Roku 2015 w Gminie Lubin. To 
decyzja gospodarzy wsi, którzy 
w Zimnej Wodzie spotkali się 
na uroczystości zorganizowanej 
z okazji Dnia Sołtysa. Drugie 
miejsce w konkursie Sołtys 
Roku 2015 w Gminie Lubin zajął 
Tadeusz Kosturek, gospodarz wsi 
Raszówka, a trzecie Aneta Tutko, 
sołtys Zimnej Wody.
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Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin

Gminy Lubin

WIELKANOC 
2016 

15 ekip wzięło udział 
w VIII już edycji Gminnego 
Konkursu Kulinarnego 
TRADYCJE WIELKANOCNE 
2016, które odbyły się 
w Oborze. Stoły uginały się 
wprost  od potraw 
świątecznych. Wszystkie 
miejscowości Gminy Lubin, 
jak zwykle, stanęły na 
wysokości zadania. 
W przygotowanych 
potrawach tradycja 
przeplatała się 
z nowoczesnością. 
Uczestnicy imprezy mogli 
podejrzeć, jak przygotować 
stół wielkanocny, poznać 
ciekawe techniki zdobienia 
jajek, czy sposoby na 
zrobienie pięknej palmy 
wielkanocnej. Na zdjęciu 
Maja i Jula, które mimo 
młodego wieku, dzielnie 
pomagały w tworzeniu 
przepięknych 
wielkanocnych palm.  
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Wiadomości

PROGRAM 
„RODZINA 500 +” 

Gmina Lubin jest przygotowana 
do realizacji rządowego 
programu „Rodzina 500+”. 
Ze wstępnych szacunków 
przeprowadzonych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
wynika, że do świadczeń 
z tego tytułu uprawnionych 
będzie ok. 2,5 tys. dzieci. 
Wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego 
są już dostępne, będzie można 
je pobierać nie tylko w GOPS, 
ale także w szkołach i gminnym 
przedszkolu.  Str. 2 

MAMY ZŁOTO! 

Dwustu zawodników wzięło 
udział w 26. Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Łucznictwie, które odbyły 
się w Zgierzu. To był kolejny 
doskonały strat zawodników 
trenujących z LZS SKS Raszówka. 
Paulina Ostrowska przywiozła 
najwyższe trofeum – tytuł 
Mistrzyni Polski w łukach 
bloczkowych.  To drugi 
indywidualny złoty medal, 
zdobyty przez mieszkańca Gminy 
Lubin. Wcześniej Mistrzostwo 
Polski w Łucznictwie wywalczył 
Sebastian Borowski również 
z Karczowisk.  Str. 18

Z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, pragniemy 
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, 
abyście doświadczyli wszelkiego dobra 
i pomyślności. Niechaj ten wyjątkowy 
moment w roku, który niesie duchowe 
odrodzenie, napełni nas wewnętrznym 
pokojem i umocni naszą wiarę, niech da nam 
siłę do pokonywania codziennych trudności 
i pozwoli z ufnością i nadzieją patrzeć 
w przyszłość.
Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Norbert Grabowski 
oraz Radni Gminy Lubin

Wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan 
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Przysłowia 
na kwiecień 

W popielcową środę jak 
deszcz z góry pada, trze-
cia kopka chłopu na polu 
przepada. 

**
Jeśli w wstępną środę 

jest piękna pogoda, to 
w polu nadzwyczaj jest 
piękna uroda. 

**
Post i trzeźwość to za-

bawa, popiół z chlebem to 
potrawa. 

**
Gdy w Palmową Nie-

dzielę słońce świeci, będą 
pełne stodoły, beczki i sie-
ci.

**
Pogoda w Kwietnia 

Niedzielę wróży urodza-
jów wiele. 

**
W Niedzielę Kwietnia 

dzień jasny, jest to dla la-
ta znak krasny. 

**
W Wielki Piątek mróz, 

gdzie bądź na wzgórku 
siana wóz, w Wielki Pią-
tek rosa, na łące nie chyci 
kosa. 

**
Kto w Wielki Piątek 

sieje, ten się w żniwa 
śmieje.

**
W Wielki Piątek dobry 

zasiewu początek. 
**

Jeżeli w wielkanocną 
niedzielę deszcz, między 
Wielkanocą i Świątkami 
więcej słoty niż pogody. 

**
Jak pada we Wielka-

noc, to trzeci kłos na polu 
ginie, ale jak pada na 
Zielone Świątki, to na-
prawi. 

**
Jeśli w wstępną środę 

świecą nocą gwiazdy, ku-
ry będą niosły, mówi u nas 
każdy. 

**
We środę po kołaczach, 

gdy żaba zakuka, już nas 
zima mrozami pewnie nie 
oszuka. 

**
Zielone Boże Narodze-

nie, a Wielkanoc biała, 
w polu uciecha mała. 

- Myślę, że to pierwszy 
ważny krok do znaczącej 
poprawy stanu infrastruk-
tury drogowej na terenie 
Gminy Lubin. Mam nadzie-
ję, że nie jest to ostateczna 
kwota, która przeznaczymy 
w tym roku na drogi. Cały 
czas monitorujemy wydatki 
i każdą nadwyżkę przekazy-
wać będziemy na ten cel, 
dokonując stosownych 
zmian w budżecie – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny. 

Pieniądze to ważna w tym 
procesie, ale nie jedyna 
kwestia mająca wpływ na 
tempo inwestycji drogo-
wych. Gmina Lubin planu-
jąc wykonanie inwestycji na 
drogach wewnętrznych 
wielokrotnie staje przed 
problemem nieuregulowa-
nego stanu własnościowe-
go tych terenów. 

- Wystarczy, że jeden wła-
ściciel nie zgodzi się na 

przekazanie nam gruntu 
i to powoduje opóźnienie 
inwestycji o co najmniej kil-
ka miesięcy – tłumaczy 
Marta Fuczek, kierownik 
Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy w Lubinie. 

Gmina czyni intensywne 
starania w celu pozyskania 
gruntów niezbędnych do 

poszerzenia działek prze-
znaczonych pod budowę 
dróg m.in. w Oborze 
w przypadku ulicy Koralo-
wej oraz drogi wewnętrznej 
biegnącej śladem działki nr 
21 w Karczowiskach. 

Jednocześnie wprowa-
dzone zostały zmiany do 
planu zagospodarowania 

przestrzennego w miej-
scowości Osiek, w zakre-
sie zmiany kategorii drogi 
ulicy Zagajnikowej na 
drogę publiczną, co po-
zwoli opracować doku-
mentację i uzyskać po-
zwolenia na budowę na 
podstawie tzw. specusta-
wy. 

- Zastosowanie przepisów 
specustawy, określającej 
szczególne zasady  przygo-
towania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicz-
nych pozwoli na podział 
i jednoczesne przejęcie 
gruntów dla potrzeb realiza-
cji tej inwestycji – dodaje 
kierownik Marta Fuczek. 

Część prac już poszła zna-
cząco do przodu. W grudniu 
2015 roku zrealizowane zo-
stały następujące zadania 
dotyczące przebudowy i mo-
dernizacji dróg: budowa 
drogi - działki 425/1 i 425/2 
w Miłoradzicach, budowa 
drogi w Niemstowie - dojazd 
do działek nr 271/5 – 
271/13, budowa drogi we-
wnętrznej nr działki 249/5 
osiedle za parkiem w Liśćcu, 
przebudowa drogi we-
wnętrznej wraz z budową 
przystanku autobusowego 
w Goli na terenie działek 
127 i 252/1 oraz przebudo-
wa drogi wewnętrznej dz. nr 
466/1 w m. Obora. 

W IV kwartale 2015 r. 
wykonano także przebudo-
wę drogi wewnętrznej bie-
gnącej śladem działki nr 
227 w miejscowości Księgi-
nice oraz przebudowę drogi 
wewnętrznej w miejscowo-
ści Buczynka na dz. nr 
19/2. Dobiega końca reali-

6,5 mln zł na inwestycje drogowe w Gminie Lubin w 2016 r. 

RUSZAJĄ 
PRACE
W 2016 roku w budżecie Gminy Lubin zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań 
inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg na poziomie 6 mln 480 tys. 
zł. Nigdy wcześniej w budżecie gminy nie przeznaczono na realizację zadań drogowych tak 
wysokiej kwoty. 

PROJEKTY 
W 2016 roku Gmina Lubin zleci opracowanie następujących dokumentacji projektowych:
1. Przebudowa dróg wewnętrznych biegnących śladem działek nr 245/2, 184/34, 184/1, 184/12, 184/26 w miejscowości Gorzyca.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Siedlcach
3. Przebudowa trzech dróg wewnętrznych biegnących śladem działek nr 218/1, 231/1 232/1 w miejscowości Gorzyca
4. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 103 w Niemstowie. 
5. Przebudowa drogi publicznej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów
6. Przebudowa drogi publicznej nr 103045D Pieszków - Niemstów
7. Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 264 ul. klonowej w Szklarach Górnych
8. Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 18/5 ul. Gwiezdnej w Osieku.
9. Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 156 w Karczowiskach
10. Budowa ścieżki rowerowej Lubin – Obora – Szklary Górne oraz opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej Lubin – Siedlce
11. Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych
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6,5 mln zł na inwestycje drogowe w Gminie Lubin w 2016 r. 

RUSZAJĄ 
PRACE

zacja zadania polegającego 
na budowie zatoki autobuso-
wej przy drodze powiatowej 
nr 1221D w Ustroniu.

 W 2015 roku w ramach 
udzielonej pomocy finanso-
wej Powiatowi Lubińskiemu  
w wysokości 350 tys. zł udało 
się zrealizować budowę 
chodników przy drogach po-
wiatowych w następujących 
miejscowościach: Osiek, 
Szklary Górne, Siedlce i Ra-
szówka - Karczowiska, 
o łącznej długość prawie 3 ty-
sięcy metrów bieżących. 

W 2015 r. opracowano do-
kumentacje projektowe doty-
czące kolejnych 19 zadań in-
westycyjnych (patrz ramka). 

Marzec 2016 r. przyniósł 
rozstrzygnięcie postępowa-
nia na wyłonienie wykonaw-
cy zadania polegającego na 
utwardzeniu terenu przy 
świetlicy w miejscowości Go-
rzelin, aktualnie trwają prace 
dotyczące sprawdzenia i oce-
ny ofert złożonych na realiza-
cję aż trzech dróg w miejsco-
wości Szklary Górne tj. dróg 
wewnętrznych biegnących 
śladem działek 203/1, 203/6 
oraz 6/15 i 43/1 wraz z budo-
wą oświetlenia ulicznego. 
Ogłoszone zostało postępo-
wanie na wyłonienie wyko-
nawcy zadania pn. przebudo-
wa drogi wewnętrznej w Nie-
mstowie na dz. nr 248. 

Do końca marca b.r. Gmi-
na Lubin planuje ogłosić po-
stępowania na wyłonienie 
wykonawców dla następują-
cych zadań:
  Przebudowa i moderni-

zacja dróg: Zadanie 1: 
Przebudowa drogi we-
wnętrznej w miejscowo-
ści Księginice dz. nr 220 
oraz Zadanie 2: Przebu-
dowa drogi wewnętrznej 
w miejscowości Księgi-
nice dz. nr 232/2, 232/3;
  Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości 
Pieszków Gmina Lubin 
(kierunek Niemstów - 
Gorzelin) - etap II
  Przebudowa drogi we-

wnętrznej biegnącej śla-
dem działek nr 39/8 
i 39/17 w miejscowości 
Gola - w systemie zapro-
jektuj i wybuduj.

W II kwartale 2016 r. Gmi-
na Lubin planuje ogłosić po-
stępowania przetargowe do-
tyczące wykonania następu-
jących zadań:
  Przebudowa drogi 

gminnej nr 103052D 
w Chróstniku – etap I,
  Przebudowa drogi we-

wnętrznej wraz z odwod-
nieniem w Osieku na 
działce nr 150, 183 (ul. 
Miedziana) – etap I, 
  Przebudowa drogi we-

wnętrznej na działce 55 
w miejscowości Czerniec

  Budowa drogi we-
wnętrznej wraz z budo-
wą kanalizacji deszczo-
wej w Miroszowicach dz. 
nr 95/5, 105/32, 106/11 
– etap I

Koszt wykonania 100 me-
trów bieżących drogi o szero-
kości 3,5m wynosi średnio 78 
tys. zł dla nawierzchni bitu-
micznej i 70 tys. zł dla na-
wierzchni z kostki betonowej. 

Koszt wykonania remon-
tów cząstkowych nawierzch-
ni bitumicznych dróg w 2015 

r. wyniósł 607 tys., a w 2016 
roku Gmina Lubin planuje 
wydać na ten cel kolejne pół 
miliona  zł.

Z uwagi na bardzo duże 
zapotrzebowanie dotyczące 
utwardzeniu dróg w przygo-
towaniu jest postępowanie 
przetargowe na wykonanie 
nawierzchni dróg tłuczniem 
kamiennym. Gmina Lubin 
planuje w ten sposób utwar-
dzić drogi o powierzchni 
około 3.500 tys. metrów 
kwadratowych. 
 Agnieszka Kanclerz  

ZADANIA 
INWESTYCYJNE 
W 2015 opracowano 
dokumentacje projektowe 
dotyczących kolejnych 19 
zadań inwestycyjnych:
  Wykonanie projektu na 

budowę drogi ul. 
Bursztynowa w Oborze
  Przebudowa dróg 

wewnętrznych w Chróstniku 
na odcinku od nr pos. 
82a/A do zjazdu na dz. 
332/16
  Przebudowa ulicy Łąkowej 

i Polnej w Raszówce
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Szklarach 
Górnych na dz. 203/1, 
203/6
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Szklarach 
Górnych na dz. 6/15, 43/1
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Niemstowie 
na dz. nr 248
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Pieszkowie 
na działce nr 12/4
  Dokończenie drogi nr 220 

w Księginicach od posesji 39 
Ł do posesji 44A 
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w miejscowości 
Księginice na dz. nr 232/2, 
232/3
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w miejscowości 
Buczynka na dz. nr 19/2
  Utwardzenie terenu przy 

świetlicy w miejscowości 
Gorzelin”
  Budowa zatoki autobusowej 

przy drodze powiatowej nr 
1221D w Ustroniu
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Gorzycy na 
działce nr 383/19
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Zalesiu dz. nr 
4, 14/1
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Oborze na 
działkach 354/3, 95/15 (ul. 
Rubinowa)”
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Osieku na 
działkach nr 166/2, 162/12 
(ul. Spokojna)
  Przebudowa drogi gminnej 

nr 103052D w Chróstniku.
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej wraz 
z odwodnieniem w Osieku na 
działce nr 150, 183 (ul. 
Miedziana) – etap I
  Przebudowa drogi 

wewnętrznej na działce 55 
w miejscowości Czerniec.

POZIMOWA NAPRAWA 
DRÓG W GMINIE 
LUBIN JUŻ SIĘ 
ROZPOCZĘŁA. 
WYKONYWANA JEST 
W TECHNOLOGII 
UKŁADANIA MASY 
BITUMICZNEJ NA 
GORĄCĄ, CO DAJE 
GWARANCJE 
KILKULETNIEJ 
TRWAŁOŚCI. NA TEN 
CEL GMINA WYDA 
PÓŁ MILIONA 
ZŁOTYCH. PIERWSZE 
PRACE 
WYKONYWANE SĄ 
W GOGOŁOWICACH, 
GDZIE STAN DROGI 
ZAGRAŻAŁ 
BEZPIECZEŃSTWU 
UCZESTNIKÓW 
RUCHU.

W IV kwartale 2015 r. wykonano przebudowę 
drogi wewnętrznej, biegnącej śladem działki 
nr 227 w miejscowości Księginice

Dobiega końca realizacja zadania polegającego 
na budowie zatoki autobusowej przy drodze 
powiatowej nr 1221D w Ustroniu.

Remont drogi w Gogołowicach zakończy się 
jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. 
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  INFORMACJE URZĘDOWE
REGIONALNY PROGRAM  
„ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”   
W GMINIE LUBIN

Odnowa Wsi jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywiza-
cji społeczności lokalnych w Polsce. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na so-
łeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą 
programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia do-
tyczące własnej wsi.

Celem zainicjowania programu regionalnego „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” na terenie 
Województwa Dolnośląskiego była potrzeba aktywizacji społeczności lokalnej wokół działań 
o charakterze dobra wspólnego, zwiększenie zaangażowania społeczności wiejskich do po-
dejmowania działań na rzecz integracji, waloryzacji przestrzeni wiejskiej oraz realizacja 
przedsięwzięć podnoszących standard życia na wsi. Celem programu jest również ukazanie 
mieszkańcom obszarów wiejskich możliwości zarobkowania nieopartego wyłącznie na rol-
nictwie - wykorzystującego wytwory rąk własnych i rękodzielnictwa.

Program odnowy wsi, poprzez wykorzystanie często uśpionego potencjału wewnętrznego 
mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, daje możliwość 
do realnej poprawy jakości życia na wsi.

Do programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” Gmina Lubin przystąpiła w 2008 r. zgodnie 
z uchwałą podjętą przez Radę Gminy. W tym czasie realizacji programu podjęły się cztery so-
łectwa: Bukowna, Chróstnik, Gogołowice i Krzeczyn Wielki, które na swoim koncie mają już 
wiele sukcesów. W konkursie „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska” w roku 2013 wieś Gogoło-
wice i w roku 2014 wieś Bukowna zajęły wysokie trzecie miejsca.

Obecnie w programie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” uczestniczy 18 sołectw Gminy Lubin. 
Większość z nich aktywnie realizuje działania, które wpisane zostały w ich Sołeckie Strategie 
Odnowy Wsi - dokumenty opracowane przez Grupy Odnowy Miejscowości zaraz po przystą-
pieniu do realizacji programu, podczas warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych 
Moderatorów Urzędu Marszałkowskiego. Wkrótce swoje Strategie Odnowy Wsi opracują 
także sołectwa Księginice, Niemstów i Obora, które w ostatnim czasie podjęły wyzwanie, 
przystępując do programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

(oprac. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) 

Konkurs ofert dla przedsięwzięć 
promujących ideę odnowy wsi

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2016 
roku.

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie 
uchwały nr XL/1221/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014 - 2017, Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnoślą-
skiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. 
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych 
działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dol-
nośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy 
wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości 
oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów 
wiejskich.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działania:
Minimalna wartość projektu: 3 000,00 zł.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 

5 000,00 (nie więcej niż 90% ogólnej wartości projektu). 
Udział własny w projekcie wynosić powinien minimum 10% ogólnej wartości projektu.

Termin i miejsce realizacji zadania:
Rozpoczęcie realizacji projektu: nie wcześniej  niż 1 września 2016 r., 

zakończenie: nie później niż 16 grudnia 2016 r.
Termin naboru: 10 marca - 1 kwietnia 2016 r. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego pod numerami telefonów: (71) 776 98 31 oraz (71) 776 96 32. 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz oferty dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem: http://www.
umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/rus-
zyl-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialalnosci-
wspomagaj/

NOWY ADRES INTERNETOWY  
OŚRODKA KULTURY 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin  informuje, iż od dnia 16.03.2016r. 
ulega zmianie adres e-mail :
 z  biuro@gokraszowka.pl  na  sekretariat@okgminalubin.pl

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Lubin
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Lu-

binie przy ul. Łokietka 6a codziennie, od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 
12.00 dyżury pełnią prawnicy, którzy udzielają 
mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej. 
Rządowy program, w tym zakresie w powiecie 
lubińskim koordynuje Starostwo Powiatowej. 
Do jego realizacji włączyły się Ścinawa i Gmi-
na Lubin.

Oprócz gminnych punktów pomocy praw-
nej, porady udzielane będą także w Starostwie 
Powiatowym w Lubinie, w pokoju numer 116. 
Poprowadzi je organizacja pożytku publiczne-
go: Fundacja Badań nad Prawem. Adwokaci 
lub radcy prawni będą tu pracować w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8 
do 16, a w środy w godzinach 8-17. Wszystkie 
punkty rozpoczną pracę 4 stycznia.

Zakres pomoc prawnej, w ramach rządowe-
go programu jest mocno ograniczony. Mogą 
z niej skorzystać osoby, które nie ukończyły 

26. roku życia oraz takie, które mają powyżej 
65 lat. Ponadto będzie ona dostępna dla wła-
ścicieli Karty Dużej Rodziny, weteranów, kom-
batantów oraz zagrożonych lub poszkodowa-
nych katastrofą naturalną, klęską żywiołową 
albo awarią techniczną.

Również zakres pomocy jest ograniczony. 
Obejmuje on prawo pracy, przygotowania do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo 
cywilne, karne, administracyjne, ubezpieczeń 
społecznych, rodzinne, podatkowe z wyłącze-
niem spraw podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z za-
kresu prawa celnego, dewizowego, handlowe-
go i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Szczegóły na temat zasad funkcjonowania 
bezpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na 
stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/
 (Oprac. MG, źródło MS.gov.pl)

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje pilotażowy program „Aktywny Sa-

morząd” w roku 2016 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograni-
czających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.  
Osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym, szczegółowe informacje zdobędą w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. 
Składowej 3 lub na stronie BIP PCPR w Lubinie pod adresem http://pcprlubin.bip.gov.pl. 
Termin składania wniosków w ramach modułu II upływa z dniem 30 marca 2016r.

GOPS zmienia 
siedzibę  

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubin mieścić się będzie 
wyłącznie w Ksieginicach. Dotychczas GOPS funkcjonował w dwóch lokalizacjach: w Księgini-
cach i w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6. 

O przeprowadzce GOPS-u do Księginic zadecydowało wiele czynników. Podstawowy to ogra-
niczone możliwości lokalowe Urzędu Gminy. 

Od 1 stycznia w Gminie Lubin realizowany jest rządowy program pomocy prawnej, co nałoży-
ło na samorząd konieczność zabezpieczenia pomieszczenia do tego celu. Gmina zrezygnowała 
także z wynajmowania lokalu na potrzeby psychoterapeuty, pełniącego dyżury w ramach zadań 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarówno prawnik, jak i tera-
peuta pracują obecnie w jednym z pomieszczeń GOPS. Od 1 kwietnia realizowany będzie pro-
gram „Rodzina 500 Plus”, co spowoduje, że po pierwsze ośrodek pomocy społecznej o co naj-
mniej jedną osobę zwiększy stan zatrudnienia, a po drugie ilość interesantów tej instytucji wielo-
krotnie przewyższy dotychczasową ich liczbę. 

- Trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń pałacu w Księginicach na nasze potrzeby. 
Systematycznie przewozimy także dokumentację, ale na pewno do świąt wielkanocnych komórki 
GOPS zlokalizowane w Urzędzie Gminy pracować będą normalnie, także jeżeli chodzi o wypłatę 
świadczeń – zapewnia Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Funkcjonowanie GOPS w jednej siedzibie znacznie poprawi organizację pracy tej instytucji 
i pozwoli ograniczyć koszty, bo wkrótce interesanci GOPS, GZUKIM i Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin obsługiwani będą w jednej kasie.   (MG) 
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Nowy termin składania deklaracji podatkowych! 
Urząd Gminy w Lubinie informuje, że do końca marca 2016 r. wydłużony zostaje okres składa-

nia nowych deklaracji podatkowych, wynikających z przeprowadzonej  Modernizacji Ewidencji 
Gruntów i Budynków na terenie Gminy Lubin. 

W celu sprawdzenia czy dana nieruchomość objęta została zmianami w ewidencji gruntów 
i budynków wystarczy zadzwonić do referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy w Lubi-
nie. Urzędnicy udzielają informacji w tej sprawie pod numerami telefonów: (76) 840-31-09 oraz 
(76) 840-31-62.

  INFORMACJE URZĘDOWE
Dbaj o rowy melioracyjne!

 Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów 
melioracyjnych oraz przepustów prowadzi przy 
obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień 
posesji i terenów rolnych gminy.  Utrzymanie 
w należytym stanie rowu położonego wyżej nie 
spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odci-
nek nie będzie zapewniał odpływu. Zatem ważne 
jest, aby konserwacja rowów była dokonywana na 
całej długości. Szczególnie istotne jest zapewnie-
nie właściwego utrzymania dolnych odcinków ro-
wów i wylotów drenarskich. 

Obowiązek utrzymywania we właściwym sta-
nie rowów melioracyjnych wynika wprost z art. 77 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i na-
leży do zainteresowanych właścicieli gruntów,                    
a więc takich właścicieli gruntów, na które urzą-

dzenia te wywierają korzystny wpływ, bez względu 
na to czyją stanowią własność. Jeżeli obowiązek 
utrzymywania we właściwym stanie rowów melio-
racyjnych nie jest wykonywany to organ właściwy 
do wydania pozwolenia wodnoprawnego (staro-
sta) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do 
odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, 
szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Ponadto informuję, że  kto wbrew obowiązkowi 
nie utrzymuje w należytym stanie wód lub urzą-
dzeń wodnych (dotyczy także rowów melioracyj-
nych) - podlega zgodnie art. 193 ustawy Prawo 
wodne karze grzywny. 

(oprac. Referat Spraw Komunalnych i Ochrony 
Środowiska UG w Lubinie) 

Projekty sportowe realizowane przez Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie w 2016 roku

1.  Kontynuacja Projektu „Akademia Żaczek” 
- celem Projektu jest aktywizacja najmłod-
szych mieszkańców Gminy Lubin - popula-
ryzacja sportu, poprzez zabawy ruchowe 
prowadzone pod kierownictwem wyspecja-
lizowanej kadry sportowej, wyrobienie 
u najmłodszych dzieci nawyku aktywnego 
spędzania wolnego czasu, trening ogólno-
rozwojowy zapobiegający otyłości i innym 
chorobom cywilizacyjnym. 

W zajęciach uczestniczą wszystkie szkoły/
przedszkole z terenu Gminy Lubin. Zajęcia pro-
wadzą wykwalifikowani trenerzy w obecności 
nauczyciela-wychowawcy grupy/oddziału.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 60 
minut dla każdej z 14 grup objętych projektem. 
Udział w zajęciach bierze ok. 267 dzieci wieku 
5-6 lat uczęszczających do przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych oraz do kl. I. w okresie od 
18 stycznia do czerwca. Przewidziana jest kon-
tynuacja w roku szkolnym 2016/2017.

2.  Kontynuacja Projektu „Umiem pływać” - 
Projekt powszechnej nauki pływania adre-
sowanya do uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Lubin. Realizowa-
ny jest razem z Dolnośląską Federacją 
Sportu z siedzibą ul. Borowska 1-3, 50-529 
Wrocław. Projektem objęte jest 45 dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Raszówce oraz ze 
Szklar Górnych. Zajęcia trwają  2 godziny 
lekcyjne raz w tygodniu, w okresie od 
08.03.2016r. do 24.05.2016r. Przewidzia-
na jest kontynuacja w roku szkolnym 
2016/2017.

Założenie: systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki 
pływania. 

Główne cele projektu:
• nabycie przez dzieci umiejętności pływania, 
•  profilaktyka przeciwdziałania wadom postawy,

•  efektywne wykorzystanie infrastruktury 
sportowej (baseny),

•  wyrównywanie szans w dostępie do infra-
struktury sportowej poprzez objęcie progra-
mem uczniów zamieszkałych w miejscowo-
ściach,  które nie posiadają krytej pływalni,

•  edukacja w zakresie bezpiecznego korzysta-
nia z akwenów wodnych.

3. Kontynuacja Projektu „Edukacja przez sza-
chy w szkole” - celem głównym Projektu 
jest stymulowanie wszechstronnego rozwo-
ju uczniów poprzez naukę gry w szachy, 
zwiększenie umiejętności matematycznych 
uczniów, szczególnie w zakresie logiki, 
orientacji przestrzennej, myślenia anali-
tycznego, rozwiązywania problemów oraz 
kształcenia ważnych cech osobowości, jak: 
odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. 

Czas realizacji: listopad 2015 - czerwiec 
2018.

Realizatorzy projektu: nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej szkół podstawowych Gminy 
Lubin, uczniowie klas I-III. Projekt realizowany 
przy współudziale Fundacji KGHM Polska 
Miedź. 



⁶ INFORMACJE

Czołowe zderzenie busa z tirem 
Tragiczny wypadek w Miłosnej. 

Jedna osoba zginęła, 
a dwie zostały ranne 
w wyniku wypadku, do 
którego doszło na drodze 
krajowej nr 36 w pobliżu 
Miłosnej w Gminie Lu-
bin. To tragiczne zdarze-
nie miało miejsce w pią-
tek, 18 marca 2016 r., 
a jego sprawca miał w or-
ganizmie około pół pro-
mila alkoholu. 

- Kierowca jadącego od 
strony Wrocławia busa 
z nieustalonych dotąd 
przyczyn zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu, do-

prowadzając do czołowe-
go zdarzenia z tirem. Na 
miejscu zginęła 67 – let-
nia pasażerka busa – mó-
wi Jan Pociecha, oficer 
prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Lubi-
nie. 

Kierowcy obydwu aut 
z ogólnymi obrażeniami 
ciała trafili do szpitala. 
Ich życiu nie zagraża nie-

bezpieczeństwo. Po prze-
prowadzonych bada-
niach okazało się, że 
sprawca wypadku miał 
w organizmie pół promi-
la alkoholu. 

Droga relacji Wrocław 
– Lubin przez ponad 4 
godziny była nieprze-
jezdna. Policja wyznaczy-
ła objazdy. 
 (MG) 

Wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczenia wycho-
wawczego będą dostępne 
od 15 marca 2016 r. w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lu-
binie przy ul. Łokietka 6a 
do 31.03.2016r i w Księgi-
nicach 14 od 01.04.2016r., 
jak również w szkołach 
podstawowych na terenie 
gminy Lubin, w Przed-
szkolu Gminnym w Ra-
szówce oraz na stronach 
internetowych http://bip.
gops.lubin.pl i www.ug.lu-
bin.pl. 

- Procedury związane 
z wypłatą świadczeń w ra-
mach programu „Rodzina 
500 +”  możemy rozpocząć 
natychmiast w przypadku 
osób, które posiadamy 
w bazie danych w związku 
z wypłacanymi zasiłkami 
rodzinnymi i środkami 
przekazywanymi im w ra-
mach funduszu alimenta-
cyjnego. Jednak to zaled-
wie ok. 260 osób z ok. 
2500 dzieci, które mogą 

zostać objęte programem. 
W pozostałych przypad-
kach należy złożyć stosow-
ne wnioski – tłumaczy 
Bronisława Dul, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Lubinie. 

Najdogodniejszą formą 
przekazywania świadczeń 
będą przelewy bankowe, 
osoby, które nie posiadają 
rachunków bankowych 
świadczenia pobiorą w ka-
sie GOPS tj. Księginice 14 
(od 01.04.2016r.).

Program „Rodzina 500 
plus” – to pierwsze tak sze-
rokie wsparcie polskich ro-
dzin po 1989 roku.

Rodzice będą otrzymy-
wać świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł 
co miesiąc na drugie i ko-
lejne dziecko niezależnie 
od dochodu. Rodziny, 
w których dochód nie prze-
kracza 800 zł netto na oso-
bę lub 1200 zł netto (w ro-
dzinach wychowujących 
niepełnosprawne dziecko) 
- otrzymają je również na 

pierwsze lub jedyne dziec-
ko. To nawet 6000 zł netto 
rocznego wsparcia dla 
dziecka. Programem obję-
tych zostanie 2,7 mln ro-
dzin wychowujących 3,7 
mln dzieci.

500 zł to kwota netto, 
zwolniona z podatku do-
chodowego i nie będzie 

podlegać egzekucji, podob-
nie jak inne świadczenia dla 
rodzin. Świadczenie wy-
chowawcze nie będzie li-
czone do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych 
świadczeń dla rodzin m.in. 
z pomocy społecznej, fun-
duszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą 
mogli się także samotni ro-
dzice, rodziny patchwor-
kowe oraz rodziny zastęp-
cze, rodzinne domy dziec-
ka oraz placówki opiekuń-
czo-wychowawcze typu ro-
dzinnego.
 
 (MG/GOPS/DUW)

„RODZINA 500 +” 
2,5 tys. dzieci z Gminny Lubin uprawnionych będzie do świadczeń wychowawczych w ramach 
programu „Rodzina 500 +” - wynika ze wstępnych szacunków przeprowadzonych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone w kwietniu tego roku. 

Gmina Lubin przygotowana do realizacji rządowego programu 
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Apel do 
Mieszkańców 
Gminy Lubin

Szanowni 
Mieszkańcy

KAŻDY Z NAS CHCE MIESZKAĆ 
TAM, GDZIE JEST CZYSTO, 
A WOKÓŁ PANUJE PORZĄDEK, 
BY OTOCZENIE, POBOCZA 
DRÓG, PRZYSTANKI, PRZYROŻ-
NE ROWY NIE BYŁY ZAŚMIECA-
NE, A OKOLICZNE LASY I TERE-
NY ZIELENI BYŁY MIEJSCEM 
RELAKSU I WYPOCZYNKU.

ALE TAK NIE JEST - TO ZDJĘCIA 
ZANIECZYSZCZONYCH TERE-
NÓW W NASZEJ GMINIE.

APELUJEMY O NIEŚMIECENIE, 
A TAKŻE ZWRACANIE UWAGI 
NA TO, ABY INNI NIE ŚMIECILI.

NIE TOLERUJMY TEGO – TO 
WYKROCZENIE, KTÓRE NALEŻY 
ZGŁASZAĆ POLICJI (TEL. 76 840 
62 00 LUB 76 840 62 22)

DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBA-
MY O NASZE WSPÓLNE DOBRO

ART. 145. KODEKSU WYKRO-
CZEŃ STANOWI: „KTO ZANIE-
CZYSZCZA LUB ZAŚMIECA MIEJ-
SCA DOSTĘPNE DLA PUBLICZ-
NOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
DROGĘ, ULICĘ, PLAC, OGRÓD, 
TRAWNIK LUB ZIELENIEC, POD-
LEGA KARZE GRZYWNY DO 500 
ZŁOTYCH ALBO KARZE NAGA-
NY”.
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W Gminie Lubin funkcjonuje 
dziewięć jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w: Niemstowie, 
Zimnej Wodzie, Księginicach, Krze-
czynie Wielkim, Szklarach Górnych, 
Raszówce, Czerńcu, Gorzycy i Raszo-
wej. Trzy z nich: Księginice, Niemstów 
i Zimna Woda włączone są do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. Są to jednostki wiodące pod wzglę-
dem organizacji, wyszkolenia, jak 
i wyposażenia w sprzęt ratowniczy. 
W dwóch jednostkach w Zimnej Wo-

dzie i Raszówce funkcjonują drużyny 
kobiece. W sumie do Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Lubin nale-
żą 243 osoby, w tym 23 kobiety.

W 2015 r. jednostki OSP Gminy 
Lubin wzięły udział w 166 akcjach, 
w tym w 113 pożarach i 53 w likwida-
cjach miejscowych zagrożeń. 

Najwięcej razy wyjeżdżali strażacy 
z Zimnej Wody – 49, na drugim miej-
scu plasuje się Niemstów – 44, a na 
trzecim Krzeczyn Wielki – 26. 

Zebrania sprawozdawczo-wybor-

cze były także okazją do wyłonienia 
delegatów na Zjazd Oddziału Gmin-
nego , który odbędzie się w czerwcu. 
Będzie miał on charakter sprawoz-
dawczo-wyborczy, ponieważ końca 
dobiega także kadencja władz oddzia-
łu gminnego. 

W zebraniach uczestniczyli przed-
stawiciele Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Lubinie, władze gminne 
w osobach prezesa i wiceprezesa Za-
rządu Gminnego OSO Grzegorza 
Obary i Edwarda Okrasy oraz komen-
danta gminnego Marka Maślaja. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym żad-
nego z zebrań nie opuścił wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan. 

- Swoją obecnością na zebraniach, 
chcę podkreślić jak wielką wagę przy-
wiązuje do roli, którą w życiu naszej lo-
kalnej społeczności odgrywają człon-
kowie Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Mimo, że mamy na swoim tere-
nie dziewięć jednostek, to współpra-
cują one ze wszystkimi miejscowości 
nasze gminy, a jest ich 36. Nie słysza-
łem, by kiedykolwiek strażacy odmó-
wili komuś pomocy. Nie chodzi mi wy-
łącznie o akcje ratowniczo-gaśnicze, 
ale pracę społeczną i edukacyjną. Za tę 
wzorowo realizowaną misję serdecz-
nie dziękuję w imieniu swoim i miesz-

kańców – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

W 2015 r. jednostki OSP Gminy 
Lubin powiększyły swój stan posia-
dania o dwa nowe wozy bojowe. 
OSP w Niemstowie zamieniła 31 – 
letniego Jelcza na Volvo, przekaza-
ne strażakom przez Fundację „Pol-
ska Miedź”, a dotychczas wykorzy-
stywane przez Jednostkę Ratownic-
twa Górniczo-Hutniczego KGHM.  
Zupełnie nowy  wóz bojowy wart 650 
tys. zł zakupiła jednostka w Księgini-
cach. 

Podczas zebrań sprawozdawco-wy-
borczych chęć przystąpienia do OSP, 
niemal w każdej z jednostek, zadekla-
rowały nowe osoby. Członkiem OSP 
w Niemstowie, został były już Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubinie st. bryg. Henryk 
Duszeńko, który w styczniu b.r. po 38 
latach służby i 32 szefowania komen-
dzie przeszedł na emeryturę. 
 Maja Grohman 

Wybrano władze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin na nową kadencję 

BEZ PERSONALNYCH 
REWOLUCJI 
Rozpoczęła się nowa pięcioletnia kadencja Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin. Wybrano nowe zarządy 
i komisje rewizyjne. We wszystkich dziewięciu jednostkach ustępujące władze jednogłośnie otrzymały absolutorium, 
a zmiany personalne, których dokonano na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych można uznać 
za kosmetyczne.   

WŁADZE OSP GMINY LUBIN 
OSP KSIĘGINICE:
Łukasz Kurek, prezes 
Marcin Mamona, naczelnik
Krzysztof Maćków, zastępca naczelnika 
Tomasz Pielarz, skarbnik 
Paweł Cisak  

OSP NIEMSTÓW 
Marek Maślej, prezes 
Dawid Żołędziewski, wiceprezes
Jan Baran, skarbnik 
Tomasz Kostanowicz, sekretarz
Kamil Forościej, zastępca naczelnika  

OSP ZIMNA WODA  
Grzegorz Obara, prezes
Stanisław Baraniak, wiceprezes 
Krzysztof Pokój, wiceprezes 
Jerzy Bodak, zastępca naczelnika
Radosław Targowicz, skarbnik 
Justyna Zięba, sekretarz 
OSP CZERNIEC 
Jan Pietruszka, prezes 
Michał Chudy, naczelnik 
Marek Garbaczewski, zastępca naczelnika 
 Grzegorz Duda, skarbnik 

OSP GORZYCA 
Mirosław Witkowski, prezes  
Małgorzata Drygas-Majka, wiceprezes 
Zbigniew Wicherski, naczelnik

Robert Klimkowski, zastępca naczelnika
Andrzej Jaszczyszn, skarbnik 
Tomasz Hawrysz, sekretarz  

OSP RASZOWA 
Jan Pasternak, prezes 
Józef Kuchciak, wiceprezes
Marek Kuchciak, naczelnik
Grzegorz Mularz, sekretarz
Krzysztof Pasternak, skarbnik

OSP KRZECZYN WIELKI 
Marek Trafidło, prezes 
Marcina Trafidło, naczelnik/wiceprezes 
Maciej Baran, sekretarz 
Paweł Gębalski, skarbnik 
Michał Pryt 

OSP RASZÓWKA 
Damian Dobrowolski, prezes 
Paweł Doniec, wiceprezes/naczelnik 
Zdzisław Weiss, wiceprezes 
Marek Uspiański, zastępca naczelnika
Monika Siwak,  sekretarz
Mariusz Frąc, skarbnik 
OSP SZKLARY GÓRNE 
Jan Zelek, prezes
Jan Oborski, wiceprezes
Roman Kosacz, naczelnik
Patryk Saja, skarbnik
Piotr Charchal, sekretarz

Niemal każde zebranie było okazją do złożenia podziękowań druhowi Edwardowi Okrasie, który 
tworzył zręby OSP w Gminie Lubin, przez 37 lat był Komendantem Gminnym OSP, obecnie pełni 
funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego, a postanowił przejść w stan spoczynku.  

W 2015 r. jednostki OSP Gminy 
Lubin powiększyły swój stan 
posiadania o dwa nowe wozy 
bojowe. OSP w Niemstowie 
zamieniła 31-letniego 
Jelcza na Volvo, zupełnie 
nowy wóz bojowy, wart 650 
tys. zł zakupiła jednostka 
w Księginicach (na zdjęciu). 

W Zimnej Wodzie, działa jedna z dwóch gminnych drużyn 
kobiecych.  



⁸⁸ DZIEŃ KOBIET

KABARETOWO W OBORZE 
Występ kabaretu „Widzi 

mi się”, który zaprezentował 
jeden dzień z życia kobiety, 
a także konkursy, dobra mu-
zyka, dowcipy o kobietach 
i tort, to tylko niektóre 
z atrakcji Dnia Kobiet 
w Oborze. Przez cały wieczór 
funkcjonowała foto-budka, 
gdzie panie mogły wykonać 
niecodzienne, pamiątkowe 
zdjęcia. O oprawę wizualną 
zadbali: Basia, Łukasz 
i Agnieszka a nad muzyką do 
białego rana czuwali: D.J. 
Hendrix, Barni i Rafi.

OWOCOWO  W KARCZOWI-
SKACH

Dzień Kobiet w Karczowi-
skach A.D.2016 ,oczywiście 
oprócz Pań, zdominowały 
owoce. Wśród licznie przy-
gotowanych przez organiza-
torów atrakcji największym 
wzięciem cieszyły się świeżo 
wyciskane przez panów soki, 
owoce skąpane w czekolado-
wej fontannie czy  niezastą-
piona szarlotka . Imprezę 
prowadził Paweł Rzedzicki , 
Party4You, znany z prowa-
dzenie Kina Kobiet w Helio-
sie.

Z GITARĄ W OSIEKU 
Z inicjatywy sołtysa Ry-

szarda Kirsza Dzień Kobiet 

odbył się w Osieku. Były ży-
czenia i kwiaty dla wszyst-
kich pań, a także bogaty pro-
gram artystyczny. Na gitarze 
zagrał m.in. radny Gminy 
Lubin Patryk Jarkowiec. Pa-
nie w przepięknych strojach 
bawiły się znakomicie. 
W spotkaniu wziął udział 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. 

KARAOKE W CHRÓSTNIKU 
Konkursy, skecze, karaoke 

i  pokazy przygotowywania 
kompozycji z owoców – to 
tylko niektóre atrakcje Dnia 
Kobiet w Chróstniku. Impre-
za przygotowana została 
przez Panią Sołtys Bogusła-
wę Dąbrowską i Radę Sołec-
ką. Jak się okazuje z owoców 
można stworzyć prawdziwe 
cuda. Panie najpierw podpa-
trywały, a potem same two-
rzyły swoje aranżacje. 

POKAZ MODY W NIEMSTOWIE 
 Tegoroczne Święto Kobiet 

w Niemstowie rozpoczął wy-
stęp kabaretu „ALE BABY” 
z Krzeczyna Małego, który 
został nagrodzony gromkimi 
brawami. Dużym zaskocze-
niem, a zarówno niespo-
dzianką okazał się pokaz 
mody przedstawiony przez 
mieszkańców Niemstowa 
Zbyszka, Eugeniusza, Józka, 

Sebastiana, Roberta, An-
drzeja, Mariusza oraz Jarka, 
za co Panie bardzo serdecz-
nie podziękowały panom 
nie tylko brawami ale rów-
nież okrzykami radości. 

MIROSZOWICE 
Z NIESPODZIANKĄ 

Wielką niespodzianką dla 
Pań były obchody Dnia Ko-
biet w Miroszowicach. Zgod-
nie z zapowiedziami działy się 
prawdziwe cuda. Każda z Pań 
mogła poczuć się prawdziwą 
damą. Było miło, sympatycz-
nie, wesoło i smacznie. 
Dwóch Piotrów i Jakub, 
z ogromną kulturą, zabawiali 
Panie muzyką, konkursami, 
dowcipami i tańcem, a na ko-
niec czterech tenorów zaśpie-
wało wszystkim paniom „Sto 
lat”. Jeśli jeszcze raz zapyta 
nas ktoś „ gdzie te chłopy...?” 
odpowiemy, że tu w Miroszo-
wicach. Dziękujemy!

DYSPENSA W SIEDLCACH
 Tegoroczne Święto Ko-

biet panie w Siedlcach ob-
chodziły już w sobotę 5 mar-
ca 2016 r., dlatego też nie 
musiały się martwić, że na-
stępnego dnia trzeba iść do 
pracy. A miałyby się czym 
martwić, ponieważ pro-
boszcz miejscowej parafii 
ksiądz Tadeusz Żurek, 
udzielił dyspensy, z której 
panie chętnie skorzystały…  
O część artystyczną i oprawę 
muzyczną imprezy zadbała 
męska część Rady Sołeckiej 
z Sołtysem Stanisławem 
Ryńcem na czele oraz męż-
czyźni z zespołu „Siedlecka 
Nuta” Waldemar Domowicz 
i Wojciech Wojtałowicz. 
Trio przebrane w kobiece 
stroje było główną atrakcja 
wieczoru, która na długo po-
zostanie w pamięci uczestni-
czek biesiady.  

„BYĆ 
KOBIETĄ” 
W… GORZYCY 

Pod hasłem „Być ko-
bietą” spotkały się Panie 
z Gorzycy, by wspólnie 
świętować Dzień Kobiet. 
Program artystyczny obej-
mował monologi, wesołe 
scenki prezentujące relacje 
damsko-męskie i dyscypliny 
sportowe, poprawiające kon-
dycję fizyczną Pań. Program 
ten rozbawił do łez licznie 
zgromadzoną publiczność - 
brawom nie było końca. Naj-
serdeczniejsze życzenia 
w imieniu organizatorów zło-
żył wszystkim Paniom sołtys 
– Jan Olejnik, wręczając każ-
dej Pani wiosenne kwiaty 
i zapraszając na lampkę 
szampana oraz sałatkowo-
-ciastowy poczęstunek.

TRIO Z RASZÓWKI  
Radny Gminy Marcin Ny-

klewicz, Sołtys Raszówki Ta-
deusz Kosturek, oraz Rada 
Sołecka reprezentowana 
przez Tomasza Habera za-
prosili płeć piękną na spo-
tkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Wszystkie panie otrzymały 

kwiatka oraz słodki poczę-
stunek. Panowie sumiennie 
dbali o to, by każda wyszła 
doceniona i zadowolona. 
Trio odśpiewało „Sto lat” 
wszystkim zgromadzonym 
paniom oraz złożyło serdecz-
ne życzenia. 

BAJKOWO W KRZECZYNIE 
MAŁYM  

Pod Hasłem „BAJKOWY 
ŚWIAT KOBIET” w świetli-
cy w Krzeczynie Małym od-
były się uroczyste  obchody 
Dnia Kobiet, zorganizowane 
przez Panią Sołtys, Radę So-
łecką i Koło Gospodyń Wiej-
skich. Panie przybyły licznie 
w różnych przebraniach po-
staci bajkowych, najliczniej-
szą grupę stanowiły krasna-

le, smerfetki i myszki oraz 
czarownice i koty. Zaba-
wę uświetnił występ za-
przyjaźnionego artysty - 
Kamila Lisa, który wyko-

nał kilka utworów wokal-
nych. 

Z FRANCUSKIM AKCENTEM 
W SZKLARACH GÓRNYCH 

W klimacie baśniowym 
i filmowym bawiły się Panie 
ze Szklar Górnych. Choć 
miała być to typowo kobieca 
impreza, szyki  posuli orga-
nizatorom nieoczekiwani go-
ście z… Francji w towarzy-
stwie wójta Gminy Lubin Ta-
deusza Kielana i przewodni-
czącego Rady Gminy Nor-
berta Grabowskiego. Gosz-
cząca w Gminie Lubin  dele-
gacja partnerskiego miasta 
Sathonay- Camp we Francji 
postanowiła złożyć życzenia 
bawiącym się paniom.  By 
zgubić się w tłumie pięknych 
kobiet, panowie wdziali na 
siebie gminne fartuszki. Mi-
mo przebrania natychmiast 
zostali zdemaskowani i… mi-
ło powitani. Były kwiaty, ży-
czenia, a nawet wspólne tań-
ce.  Redakcja 

Dzień 
Kobiet 2016 
w Gminie 
Lubin 
Wyjątkowo hucznie obchodzony był tegoroczny Dzień Kobiet w Gminie 
Lubin. Było baśniowo, bajkowo, filmowo, a momentami nawet strasznie, 
ale wszędzie kobieco, sympatycznie i ciekawie. Piękne mieszkanki Gminy 
Lubin zaprezentowały się w pełnej krasie, a panowie angażując się 
w przygotowanie imprez, pokazali jak bardzo im na nich zależy. 



⁹⁹WYDARZENIA

Zabytki Gminy Lubin 

Osada Rasova wzmianko-
wana była w 1267 roku w pa-
pieskim dokumencie kanoni-
zacyjnym św. Jadwigi, jako 
jedna z czternastu podlubiń-
skich wsi płacących dziesięci-
nę dla klasztoru w Trzebnicy. 
W dokumentach późniejszych 
występuje jako Reichenau, Re-
ichen – do 1945 r. W 1577 r. 
dobra rycerskie zostały po-
dzielone na dwie części, Ra-
szową Dużą (Groß Reichen) 
i Raszową Małą (Klein Re-
ichen), które do 1945 r. two-

rzyły jedną gminę Raszowa 
(Reichen).

Do chwili obecnej z obiek-
tów zabytkowych zachował się 
kościół filialny p.w. św. Marci-
na oraz ruiny wczesnobaroko-
wego pałacu.

KOŚCIÓŁ FILIALNY POD 
WEZWANIEM  ŚWIĘTEGO 
MARCINA został wzniesiony 
prawdopodobnie w XV wieku 
na zrębach jakiegoś wcześniej-
szego założenia sakralnego. 
W drugiej połowie XVIII stule-
cia obiekt został poddany 

gruntownej przebudowie. Jest 
to murowana, kamienno-ce-
glana budowla wzniesiona na 
założeniu gotyckim o rzucie 
prostokątnym. Większość wy-
posażenia świątyni spłonęła 
w pożarze, jaki miał miejsce 
w 1969 roku. W ścianach świą-
tyni przetrwały liczne epitafia 
z XVI, XVII i XVIII wieku, spo-
śród których wyróżnia się po-
dwójny kamienny nagrobek fi-
guralny Busewojów z drugiej 
połowy XVI wieku. 
(oprac. Henryk Rusewicz) 

Raszowa

Cykl kilkumiesięcznych 
spotkań warsztatowych dla 
uzdolnionych artystycznie 
i sportowo dzieci i młodzieży 
z tekstem, dźwiękiem, ru-
chem, plastyką i innymi 
środkami artystycznej eks-
presji zakończony wspólną 

prezentacją widowiska po-
wstałego na bazie własnych, 
oryginalnych pomysłów – 
zarówno w Polsce jak i we 
Francji. To wstępne założe-
nia projektu przedstawione 
przez Ośrodek Kultury Gmi-
ny Lubin, który ze strony 

Gminy Lubin będzie go reali-
zował.

– Bardzo nam się podoba 
zaprezentowana forma 
współpracy i jestem przeko-
nany, że podobnie odbiorą ją 
nasi mieszkańcy. To oni mają 
być bowiem beneficjentami 

tego projektu – mówi Pierre 
Abadie, mer Sathonay-
-Camp.

– Jeśli nasz plan się powie-
dzie i pozyskamy unijne 
środki, to staniemy przed 
szansą realizacji naprawdę 
niezwykłego międzynarodo-
wego projektu. Zaangażowa-
nie w to młodych ludzi z tere-
nu naszej gminy będzie dla 
nich nie tylko przygodą, ale 
okazją do pogłębienia wiedzy 
na temat historii i kultury 
Francji oraz poznania języka. 
Nasza współpraca ma sens 
tylko wówczas, jeśli zaanga-
żują się w nią nasze lokalne 
społeczności, w przeciwnym 
razie ona wygaśnie w sposób 
naturalny – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.

Partnerskie samorządy 
Gmina Lubin i Sathonay-
-Camp, współpracujące ze 
sobą od czterech lat, nie wy-
kluczają także wspólnego 
uczestnictwa w unijnym pro-
gramie „Europa dla obywa-
teli”, którego celem jest 
zwiększenie świadomości hi-
storycznej europejczyków.

Stronę francuską podczas 
wizyty w Gminie Lubin re-
prezentowali oprócz mera 
Pierra Abadie, także jego za-
stępca Raymond Duda oraz 
Andre Loiseau, radny gminy 
Sathonay-Camp. Szczegóły 
przyszłej współpracy omó-
wione zostały podczas spo-
tkania z wójtem Gminy Lu-
bin Tadeuszem Kielanem, 

przewodniczą-
cym Rady 
Gminy Lu-
bin Nor-
bertem 
Grabow-
skim, 
szefami 
komisji 
Rady Gmi-
ny oraz kie-
rownikami refe-
ratów UG i dyrektora-
mi gminnych jednostek.

Goście rozpoczęli wizytę 
od spotkania w lubińskim 
Oddziale Zamiejscowym 
Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Raszówce, gdzie zapoznali 
się z zasadami funkcjonowa-
nia polskich placówek oświa-
towych, obserwując zajęcia 
prowadzone w poszczegól-
nych grupach wiekowych. 
Wzięli także udział w Gmin-
nym Konkursie Kulinarnym 
Tradycje Wielkanocne 2016, 
który poprzedził montaż 

słowno-muzyczny 
przygotowany 

przez grupy 
artystyczne 
działające 
przy Ośrod-
ku Kultury 
Gminy Lu-

bin, przygoto-
wany specjal-

nie dla francu-
skich gości. Delega-

cja z Sathonay-Camp 
obejrzała także największy 
w Europie zbiornik odpadów 
poflotacyjnych Żelazny Most, 
zwiedziła Legnicę, gdzie od-
było się oficjalne spotkanie 
z prezydentem miasta Tade-
uszem Krzakowskim, uczest-
niczyła w spotkaniu z okazji 
Dnia Kobiet zorganizowanym 
w Szklarach Górnych oraz 
meczu siatkarskiej PLUS Li-
gi, w którym zmierzyły się ze-
społy Cuprum Lubin i Trefl 
Gdańsk.
 (MG/MH/AP) 

Wspólny projekt Gminy Lubin i i francuskiego Sathonay-Camp

TOLERANCJA 
I FAIR PLAY

Partnerskie 
samorządy 
Gmina Lubin 

i Sathonay-Camp, 
współpracujące 

ze sobą 
od czterech lat

Wspólny projekt w ramach 
programu Erasmus Plus złożą 
Gmina Lubin i Sathonay-Camp.
To efekt wizyty władz 
partnerskiego miasta 
w Gminie Lubin.

Francuska delegacja podczas wizyty w Polsce zobaczyła największy 
w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, zwiedziła Legnicę, 
uczestniczyła także m.in. w meczu siatkarskiej PLUS Ligi, w którym zmierzyły 
się zespoły Cuprum Lubin i Trefl Gdańsk.



¹⁰ WIELKANOC 2016

Gminny Konkurs Kulinarny Tradycje Wielkanocne 2016 

- Poprzeczka znowu została podniesiona, choć już w ubiegłym roku myślałem, że wyżej się nie da – tak 
podsumował wyniki tegorocznego Gminnego Konkursu Kulinarnego Wiesław Lichota, przewodniczący jury. – 
Chciałbym być u państwa na śniadaniu wielkanocnym – dodał juror. 

W VIII już edycji Gminnego 
Konkursu Kulinarnego „TRADY-
CJE WIELKANOCNE 2016”, 
który odbył się w Oborze wzięło 
udział 15 ekip. Stoły  wielkanoc-
ne uginały się wprost od świą-
tecznych potraw. Zgodnie z regu-
laminem konkursu każdy zespół 
musiał przygotować potrawę na 
świąteczne śniadanie, deser wiel-
kanocny oraz tradycyjną potrawę 
francuską. Element francuski 
znalazł się w regulaminie nie bez 
powodu, gościliśmy bowiem 
w tym czasie delegację partner-
skiej gminy Sathonay- Camp 
z Francji.

Wszystkie miejscowości Gmi-
ny Lubin, jak zwykle, stanęły na 
wysokości zadania. W przygoto-
wanych potrawach tradycja prze-
platała się z nowoczesnością. 

Oprócz znanych wszystkim żuru, 
białej kiełbasy i pasztetu z królika 
pojawiły się takie potrawy jak 
marmolada cebulowa z serami 
i bagietką, ciasto cynamonowe, 
jaglane brounie czy ratatouille. 

Przygotowane potrawy podle-
gały ocenie zespołu jurorskiego 
w składzie:  Ewa Kielan - kucharz 
z pasji, Wiesław Lichota - zawo-
dowy kucharz z Gospody Zamko-
wej w Lubinie, Pierre Abadie – 
mer gminy Sathonay- Camp we 
Francji oraz jego zastępca Ray-
mond Duda. Było to nie lada za-
danie, ponieważ przygotowane 
specjały przerosły oczekiwania 
organizatorów.

Ostatecznie za najlepszą po-
trawę konkursu, wybraną spo-
śród wszystkich kategorii, uzna-
ny został żurek z jajkiem i kiełba-

są, przygotowany przez Siedlec-
ką Nutę. 

W kategorii „Świąteczne śnia-
danie wielkanocne” I nagroda 
przyznana została  Kołu Gospo-
dyń z Wiercienia, za białą kiełba-
sę z dodatkami. W kategorii „De-
ser wielkanocny” triumfował ma-
zurek z orzechami autorstwa Ko-
ła Gospodyń z Krzeczyna Małe-
go, a w kategorii „Tradycyjna po-
trawa francuska” najwyżej oce-
niono niespodziankę dla francu-
skich przyjaciół, przygotowaną 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
ISKIERKA i Radę Sołecką Księ-
ginic, która dodatkowo otrzyma-
ła wyróżnienie od francuskich 
członków jury

Uczestnicy imprezy mogli po-
dejrzeć,  jak przygotować stół 
wielkanocny, poznać ciekawe 
techniki zdobienia jajek, czy spo-
soby na zrobienie pięknej palmy 
wielkanocnej.      

Przed kulinariami organizator 
- Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
zaprosił wszystkich na nastrojo-
wy koncert z elementami teatru 
cieni i teatru plastycznego pt. 
„TEATR dla Was i Goście”. Był 
to mini spektakl grupy teatralnej 
ze wspaniałymi wokalistami. 
Wystąpili: Kacper Stachowiak, 
Aleksandra Pęciak, Kamil Lis, 
Milena Wilczura oraz zespół 

ISKRA. W trakcie imprezy kuli-
narnej zaprezentowały się zespo-
ły: SZUM ze Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim i Członko-
wie Studia Piosenki ŁAŁ 
z OKGL.
 (AP/MK/MG) 
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ŻUREK W ROLI GŁÓWNEJ 

Koło Gospodyń Wiejskich z Krzeczyna, jak zwykle, wystąpiło w swoich 
przepięknych ludowych strojach, a za przygotowane ratatouille - jarskiej 
potrawy prowansalskiej otrzymało wyróżnienie. 
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Uczestnicy imprezy mogli podejrzeć,  jak 
przygotować stół wielkanocny, poznać 
ciekawe techniki zdobienia jajek, czy 
sposoby na zrobienie pięknej palmy 
wielkanocnej.        

WYNIKI KONKURSU 
TRADYCJE 
WIELKANOCNE:
Nagroda Główna -  Siedlecka Nuta 
– żurek z kiełbasą i jajkiem

I KATEGORIA ŚWIĄTECZNE ŚNIA-
DANIE WIELKANOCNE
  I m-ce   Koło Gospodyń 

z Wiercienia  - biała kiełbasa 
z dodatkami
  II m-ce   Koło Gospodyń 

z Miłosnej -  marmolada 
cebulowa z serami i bagietką
  III m-ce  Koło Gospodyń 

z Czerńca –  smażonka 
wielkanocna+
  Wyróżnienie – Pieszkowianki –  

żurek na zakwasie

II KATEGORIA DESER 
WIELKANOCNY
  I m-ce   Koło Gospodyń 

z Krzeczyna Małego  -  mazurek 
z orzechami
  II m-ce   Koło Gospodyń 

z Zimnej Wody -   sernik
  III m-ce  Koło Gospodyń 

z Szklar Górnych -  jajeczko
  Wyróżnienie –  Koło Gospodyń 

z Raszówki –  babka drożdżowa
  Wyróżnienie –  dla Bukownej –  

ciasto cynamonowe 
  Wyróżnienie – Koło Gospodyń 

z Obory –  jaglane brounie 
czekoladowe

III KATEGORIA TRADYCYJNA PO-
TRAWA FRANCUSKA
  I m-ce   Koło Gospodyń 

Wiejskich ISKIERKA i Rada 
Sołecka Księginice -  
niespodzianka dla francuskich 
przyjaciół oraz dodatkowo 
Wyróżnienie od francuskich 
członków jury
  II m-ce   Sołectwo Obora -  

pasztet z królika
  III m-ce  Koło Gospodyń 

Niezależnych Babeczki  – rolada 
mięsna
  Wyróżnienie – Koła Gospodyń 

z Krzeczyna Wielkiego –  
ratatouille

Puchar Wójta Gminy Lubin oraz 
Wyróżnienie od francuskich 
członków jury  za wyjątkowy 
i tradycyjny stół wielkanocny 
otrzymało Koło Gospodyń 
z Krzeczyna Małego. Dodatkowo 
każda drużyna biorąca udział 
w konkursie kulinarnym 
otrzymała z rąk wójta gminy 
Lubin Tadeusza Kielana – nagrodę 
rzeczową. Organizator:  Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin  

Gminny Konkurs Kulinarny Tradycje Wielkanocne 2016 

PALMA WIELKANOCNA 
‘2016
22 palmy wpłynęły na GMINNY KONKURS 
PLASTYCZNY Palma Wielkanocna ‘2016, 
zorganizowany przez Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin. Do konkursu zakwalifikowało 
się 20 prac. Dwie prace zostały 
zdyskwalifikowane z powodu nadesłania tej 
samej pracy, co w roku ubiegłym.
Jury wyłoniło prace następujących 
uczestników:
Kategoria I (do 8 lat):
  I miejsce – Szymon Wołowiec 7 lat 

Niemstów
  II miejsce – Martyna Reguła 6 lat 

Składowice
  III miejsce – Klasa I b SP w Niemstowie
  III miejsce – Dzieci ze Składowic
Kategoria II (9-13 lat):
  I miejsce – Patryk Dawidowski 11 lat SP 

w Szklarach Górnych
  II miejsce – Maciej Słowikowski 10 lat 

SP w Szklarach Górnych
 II miejsce – Klaudia Jędrak Pieszków
  III miejsce – Zofia Kwapisz 10 lat SP 

w Szklarach Górnych
Kategoria III (powyżej 13 lat):
 I miejsce – Pieszkowianki
vI miejsce – Renata Lelo Gorzyca

Laureaci otrzymali ciekawe nagrody 
rzeczowe a wszyscy uczestnicy dyplomy za 
udział 
i drobne upominki. Wszystkim gratulujemy.

PRZEPIS 
NA NAGRODZONY ŻUREK 
SKŁADNIKI: 
  kości wieprzowe 
  biała kiełbasa 
  zakwas na żur 
  żurek z torebki 
  czosnek 
  chrzan 
  pieprz 
  sól 
  majeranek  
(ilość składników „na oko” w zależności od 
pożądanej ilości żurku) 
PRZYGOTOWANIE 
Kości obgotować do miękkości, następnie dodać 
białą kiełbasę w całości. Kiełbasę wyjąć przed 
końcem gotowania, aby mocno się nie 
wygotowała. Dodać zakwas, czosnek (drobno 
pokrojony lub przeciśnięty przez praskę) oraz 
żurek z torebki, a także sól, pieprz, majeranek 
i starty chrzan (wszystko do smaku). Do talerza 
układamy pokrojone w ósemki jajka, wędliny 
i ugotowaną wcześniej kiełbasę, także pokrojoną 
i wszystko to zalewamy przygotowanym żurem.  

Puchar Wójta 
Gminy Lubin oraz 
Wyróżnienie od 
francuskich członków 
jury  za wyjątkowy 
i tradycyjny stół 
wielkanocny otrzymało 
Koło Gospodyń 
z Krzeczyna Małego

ŻUREK W ROLI GŁÓWNEJ 
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WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT
Odkurzacz elektryczny

Odkurzacz elektryczny 
został wynaleziony w 1901 
przez Brytyjczyka Huberta 
Bootha. Zainspirowany 
urządzeniami zdmuchujący-
mi kurz strumieniem powie-
trza, doszedł do wniosku, że 
skuteczniejsze byłoby zasy-
sać kurz, przez co nie osia-
dałby on ponownie na po-
wierzchni. Testując swój po-
mysł, przyłożył usta do fote-
la i wykonał wdech. Próba ta 

o mało nie doprowadziła do 
jego uduszenia się, ale do-
wiodła słuszności pomysłu, 
który później opatentował w 
Wielkiej Brytanii. Booth 
skonstruował następnie od-
kurzacze przewoźne, wynaj-
mowane na zlecenie klienta. 
Były to duże maszyny cią-
gnięte przez konie, które by-
ły ustawiane przed domem i 
zasysały kurz przez długie 
węże. Urządzenia te nie zdo-
były jednak popularności. 
Więcej szczęścia miał drugi 

wynalazca, Amerykanin Ja-
mes Murray Spangler. Pra-
cując jako dozorca w domu 
towarowym i będąc uczulo-
ny na kurz, w 1906 skon-
struował on pierwszy odku-
rzacz przenośny z wentyla-
tora elektrycznego, pudełka 
i poszewki od poduszki. 
Ulepszone urządzenie opa-
tentował w 1908 i jako 
pierwszy wprowadził prze-
nośne elektryczne odkurza-
cze na rynek. Szybko patent 
i firma Spanglera zostały ku-
pione przez jego kuzyna 
Williama Hoovera, który 
produkował dotąd uprzęże 
końskie i widząc masowy 
rozwój motoryzacji, w porę 
zorientował się, że musi 
zmienić całkowicie kierunek 
produkcji, stawiając na po-
stęp techniczny. Hoover 
ulepszał swój wynalazek i 
rozpowszechniał go w USA, 

osiągając duże zyski. Przez 
wiele lat po wynalezieniu, 
odkurzacze pozostały sprzę-
tem drogim i luksusowym, 
lecz po II wojnie światowej 
stały się, wraz ze spadkiem 
ich cen, powszechnie używa-
nym sprzętem gospodarstwa 
domowego, najpierw w 
USA, potem także w innych 
krajach uprzemysłowio-
nych.

Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/

Lodówka
Pierwszą lodówkę opraco-

wał australijski wynalazca 
James Harrison. Jego chło-
dziarki pojawiły się w sprze-
daży już w 1862 roku. Na-
stępnym krokiem Harrisona 
było opracowanie instalacji 
chłodzącej w browarze Ben-
digo w stanie Wiktoria. Jed-

nak w większości źródeł wy-
nalazcą chłodziarki jest ba-
warski inżynier Carl von 
Linde, który w 1871 roku za-
stosował system chłodzenia 
w browarze Spaten w Mona-
chium, aby umożliwić pro-
dukcję piwa latem. Środ-
kiem schładzającym był eter 
dimetylowy lub amoniak. 
Była to chłodziarka absorp-
cyjna. Pierwsza elektryczna 
chłodziarka zastosowana w 
warunkach domowych nosi-
ła nazwę DOMELRE. Do 
sprzedaży została wprowa-
dzona w Chicago, w 1913 ro-
ku. Równocześnie, w tym sa-
mym roku pojawiły się 
pierwsze chłodziarki w 
Niemczech. Chłodziarkę z 
zamrażarką wynaleziono do-
piero w 1939 roku. Pierwszą 
firmą, będącą prekursorem, 
który wprowadził chłodziar-
ki do domu przeciętnego 

człowieka, była firma Elec-
trolux. Obieg w popularnych 
chłodziarkach „absorpcyj-
nych”, w którym parowanie 
odbywa się nie wskutek wy-
stępującej różnicy ciśnień 
bezwzględnych, lecz różnicy 
ciśnień parcjalnych (amo-
niaku, wody i wodoru), na-
zywany bywa w literaturze 
„obiegiem systemu Electro-
lux”.
 Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/

Do największych osią-
gnięć zespołu należy udział 
w 2010 roku w „Ludowej 
Liście Przebojów Radia 
Wrocław”, w której zespół 
uplasował się na bardzo 
wysokiej drugiej pozycji. 
Po tak spektakularnym 
sukcesie panie nie spoczęły 
na laurach, lecz jeszcze in-
tensywniej zaczęły wystę-
pować, dając koncerty m.
in. we Wrocławiu czy Ląd-
ku Zdrój.

- Uczestniczenie w pró-
bach i występach jest od-
skocznią od codzienności 
i zmartwień. Rozwijamy się 
– mówi Jadwiga Sobczak. 

Aktualnie zespół „Leśne 
Echo” realizuje projekt 
”Z pieśnią po Europie”.

- Jestem szczególnie 
dumny z tego autorskiego 
projektu. Śpiewamy pieśni 
różnych narodów w ich 
oryginalnym brzmieniu: 
po hiszpańsku, grecku czy 
włosku. Występ połączony 
jest z prezentacją multi-
medialną, prezentujemy 
w niej cechy kraju, którego 
piosenkę wykonujemy - 
mówi Witold Klocek. - 

Marzy mi się występ za-
graniczny z tym progra-
mem. Nie mówię o jakichś 
dalekich wojażach, wy-
starczyłoby w Niemczech 
czy we Francji, będę się 
starał do tego doprowa-
dzić, bo program jest na-
prawdę dobry i dopraco-
wany. Warto się nim po-
chwalić – dodaje.

- Bez naszego pana Wi-
tolda nie byłoby zespołu 
i wcale go nie chwalę, bo 
czasem potrafi nas wymę-
czyć, ale to daje wymierne 
efekty – dodaje Cecylia.

Następnym projektem 
przygotowywanym przez 
Witolda Klocka jest pro-
gram dla przedszkolaków. 
Zespół będzie śpiewał pio-
senki swojego dzieciń-
stwa, zapomniane lub zu-
pełnie nieznane malu-
chom.

- Tradycje trzeba pielę-
gnować, dzieci powinny 
znać piosenki swoich ro-
dziców i dziadków, chcemy 
im to zaprezentować, a mo-
że nawet zachęcić, aby 
śpiewały w domu - wyja-
śnia pan Witold.

Członkinie „Leśnego 
Echa” zapytane czego bra-
kuje zespołowi odpowiada-
ją zgodnie: 

- Męskich głosów, pano-
wie dodaliby naszemu ze-
społowi siły, daliby wspar-
cie swoimi basami i baryto-
nami, dlatego serdecznie 
was zapraszamy, nie 
wstydźcie się, śpiewanie 
odmładza i pomaga rozja-
śnić szarą rzeczywistość - 
mówią.
 Anna Ickiewicz  

PREZENTUJEMY ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE GMINY LUBIN

LEŚNE ECHO 
Z RASZÓWKI 

Zespół „LEŚNE ECHO” niedługo będzie obchodził 
dziesięciolecie swoich występów. Kierownikiem 
i akompaniatorem zespołu jest Witold Klocek. 
Zespół składa się z 14 pań. W swoim repertuarze 
posiada różne pieśni o tematyce ludowej, 
patriotycznej, religijnej i biesiadnej. Obecnie zespół 
występuje w strojach cieszyńskich, zakupionych 
dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 

Skład zespołu:
Witold Klocek, Jadwiga 
Sobczak, Katarzyna 
Chrzanowska, Maria 
Wolak, Genowefa Lefek, 
Anna Świderska, Maria 
Muczyńska, Zofia 
Andrejszyn, Danuta 
Dąbrowska-Gałajda, 
Elżbieta Kosturek, Cecylia 
Gałązka, Ewa Bała, Teresa 
Rybińska, Czesława 
Wrona, Józefa Bartosz  
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W świetlicy wiejskiej 
w Raszówce po raz kolejny 
odbył się „PRZEGLĄD TE-
ATRU JEDNEGO AKTO-
RA”, zorganizowany przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin. W konkursie uczestni-
czyły dzieci oraz młodzież 

w wieku od 7 do 16 lat z tere-
nu powiatu lubińskiego. Po-
mimo młodego wieku 
uczestników wszyscy pre-
zentowali wysoki poziom 
umiejętności aktorskich, 
dlatego Organizator posta-
nowił nagrodzić wszystkich. 

JURY POWOŁANE 
PRZEZ OKGL PRZYZNAŁO
 NASTĘPUJĄCE 
NAGRODY:

 NAGRODA GŁÓWNA – Mag-
dalena Pabian za prezentację 
pt. „ Balon Niejadek”

TRZY RÓWNORZĘDNE 
I MIEJSCA: 
 I Nagroda – Olena Żelazna za 
prezentację pt. „ Bajka o żyrafie, 
która kupiła sobie kapelusz”
 I Nagroda – Sara Pelak za 
prezentację pt. „Srebrna Meda-
listka”
 I Nagroda – Oliwia Will za 
prezentację pt. „ Szelmostwa 
Lisa Witalisa”
 Wyróżnienie – Leon Kopeć 
za prezentację pt. „Bałagan”
Wyróżnienie – Patrycja Błasz-
kiewicz za prezentację pt. 
„Miss Stonoga”
 Wyróżnienie – Oliwier Ję-
drzejczak  za prezentację pt. 
„Rozważania młodego kochan-
ka…”.

Dziękujemy wszystkim za 
udział i gratulujemy. Zapra-
szamy do udziału w pozosta-
łych konkursach organizo-
wanych przez Ośrodek Kul-
tury Gminy Lubin.
 (MK/FOT: Paweł Szydło) 

BLIŻEJ TEATRU 2016

W ramach tych założeń 
proponujemy:

- zajęcia komputerowe - dla 
osób, które chciałyby nauczyć 
się obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu, w zakresie: 
obsługi konta e-mail, obsługi 
skype, wyszukiwanie potrzeb-
nych informacji, obsługa kon-
ta bankowego, zakupy on-line. 

- naukę języka angielskiego 
- na poziomie podstawowym. 
Kurs przyda się osobom, któ-
re podróżują i muszą sobie 
poradzić na lotnisku, w re-
stauracji czy hotelu, odwie-
dzającym swoich bliskich za 
granicą, gdy trzeba sobie ra-
dzić w podróży, jak i w kon-
takcie z anglojęzycznym roz-
mówcą w sklepie czy na ulicy, 
bądź pomóc wnukom w sta-
wianiu pierwszych kroków 
w nauce języka angielskiego;

- zajęcia z podstaw prawa 
– dla osób chcących zdobyć 
wiedzę z zakresu elementów 
prawa: spadkowego, wła-
snościowego, konsumenc-
kiego. W ramach zajęć 
uczestnicy dowiedzą się, ja-
kie przestępstwa najczęściej 
popełniane są na ich szkodę, 
w jaki sposób można ich 
uniknąć oraz jak należy po-
stępować w sytuacjach za-
grożenia, etc. 

- zajęcia na basenie - skie-
rowane do osób preferują-
cych zdrowy styl życia. Ae-
robik w wodzie jest dosko-
nałą formą aktywności
fizycznej dla wszystkich, 
gdyż nie wymaga umiejętno-
ści pływania. Zajęcia 
będą prowadzone przez 
wyspecjalizowanego in-
struktora.

- zajęcia  nordic walking – 
dla osób lubiących ruch na 
świeżym powietrzu. W ra-
mach zajęć uczestnicy na-
uczą się prawidłowego cho-
du umożliwiającego pracę 
wszystkich mięśni. Zajęcia 
poprowadzone będą przez 
doświadczonego trenera.

Zadanie będzie realizowa-
ne dla seniorów 50+, w 6 
grupach po min. 15 osób, 
poprzez cykl zajęć w okresie: 
kwiecień – listopad 2016 
(z wyłączeniem lipca i sierp-
nia). 

Udział w projekcie jest 
bezpłatny. 

Zajęcia komputerowe od-
bywać się będą w miejscowo-
ściach: Raszówka, Niemstów, 
Siedlce, Krzeczyn Wielki, 
Szklary Górne, Osiek, nato-
miast aerobik w wodzie na ba-

senie w Lubinie. Zajęcia z ję-
zyka oraz elementy prawa 
w świetlicach wiejskich Gmi-
ny Lubin w miejscowościach, 

z których zgłosi się najwięk-
sza liczba chętnych osób. 
Nordic walking trasami szla-
ków turystycznych naszej 

gminy. Zgłoszenia przyjmuje-
my do 30  marca 2016 r. , 
TEL. 76 844 82 33.  

 (oprac. OKGL) 

Rusza druga edycja Akademii Senioralnej Gminy Lubin 

Z ANGIELSKIM, 
INFORMATYKĄ 
I PRAWEM
Ośrodek Kultury Gminy Lubin realizuje na zlecenie  Gminy 
Lubin projekt pn. „AKADEMIA SENIORALNA”, którego 
głównym założeniem jest upowszechnianie aktywności 
osób starszych z terenu naszej gminy poprzez organizację 
działań o charakterze edukacyjnym oraz rekreacyjno-
ruchowym.
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Szkoła Podstawowa w Szklarach 
Górnych ma już swojego patrona

Wygrał 
z Kopernikiem 
i Makuszyńskim 

Do wyboru patrona szkoły przygo-
towywała się cała społeczność szkol-
na. W tym celu został powołany ze-
spół ds. nadania szkole imienia, któ-
ry czuwał nad tym, aby był to proces 
zgodny z procedurą.

Pragnęliśmy, aby patronem szkoły 
została osoba bliska sercu wszyst-
kich uczniów naszej szkoły, zarówno 
przedszkolaków jak i szóstoklasi-
stów. Każda grupa naszej szkolnej 
społeczności (uczniowie, rodzice 
i nauczyciele ) wybrała w oddzielnym 
głosowaniu najpierw kilku preten-
dentów, a później swojego kandyda-
ta na patrona szkoły. Bardzo waż-
nym etapem była szkolna debata: 
Kto powinien zostać patronem na-
szej szkoły? Klasa trzecia zapropo-
nowała Mikołaja Kopernika, czwar-
toklasiści Kornela Makuszyńskiego, 
a uczniowie klas piątej i szóstej 
wskazali Jana Brzechwę. 

Debata składała się z dwóch czę-
ści. W pierwszej z nich zespoły 
uczniowskie dokonały prezentacji 
swojego kandydata. Drugą część sta-
nowiła runda dwóch pytań. Uczest-
nicy rzetelnie przygotowali sie do tej 
trudnej formy dyskusji publicznej, 
starając się przekonać kolegów i ko-
leżanki do głosowania na swojego 
kandydata. 

Po debacie wszyscy uczniowie 
wzięli udział w profesjonalnych wy-
borach. Był lokal wyborczy, urna do 
głosowania, komisja, mąż zaufania, 
karty do głosowania - wszystko tak, 
jak w prawdziwym głosowaniu dla 
dorosłych. Po okazaniu dokumentu 
tożsamości, podpisaniu się na liście 
uczniowie głosowali na swojego kan-
dydata na patrona szkoły. Niebawem 
okazało się, że uczniowie, nauczycie-
le i rodzice dokonali niezwykle jed-
nomyślnie wyboru tej samej postaci - 
JANA BRZECHWY.  

Wielkimi krokami zbliża się uro-
czystość nadania szkole imienia, za-
planowana na 20 maja. W ten dzień 
nasza placówka świętować będzie 
także swoje 70. urodziny. Scenariusz 
części artystycznej jest już przygoto-
wany, ale nie zdradzimy żadnych se-
krecików.
(oprac. Zespół ds. nadania szkole imienia) 

Gminne Eliminacje XXII Regionalnego, 61 Dolnośląskiego oraz XXI Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego 

„PEGAZIK” 2016 
W Raszówce odbyły się Gminne Eliminacje XXII Regionalnego, 61 Dolnośląskiego oraz XXI 
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Tradycyjnie „Pegazik” pod patronatem 
Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana został przygotowany przez Szkołę Podstawową im. 
Orła Białego w Raszówce pod przewodnictwem Agaty Szczytyńskiej – polonistki, a zarzaem 
opiekunki  szkolnego Teatru Trzydziestu Aktorów.  Impreza odbyła się przy wsparciu Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.

Konkurs rozpoczął występ Pio-
tra Pączkowskiego, ucznia klasy 
pierwszej ze szkoły w Raszówce, 
który pięknie zaśpiewał piosenkę 
pt. „Ziemio rodzinna”. Następnie 
głos zabrała pani Dyrektor Lucyna 
Szudrowicz witająca szanowne ju-
ry, nauczycieli oraz uczestników 
eliminacji. 

W tegorocznych zmaganiach 
udział wzięło 18 uczniów klas IV – 
VI ze szkół podstawowych w Krze-
czynie Wielkim, Niemstowie, Ra-
szówce, Siedlcach i Szklarach 
Górnych oraz 10 uczniów z Gim-
nazjum w Lubinie. Uczestnicy 
oceniani byli w dwóch grupach 

wiekowych. Prezentowane były 
utwory poetyckie, prozatorskie, 
a także poezja śpiewana. 

Konkursowe jury (p. Zofia Mar-
cinkiewicz - Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty i Kultury Rady Gmi-
ny Lubin, p. Barbara Tórz - Kie-
rownik Referatu Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia Gmi-
ny Lubin, p. Magdalena Dubińska 
-Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin, p. Wioletta Olech- Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Raszówce) przy ocenie wystę-
pów uczestników brało pod uwagę 
kilka kryteriów: dobór repertuaru, 
interpretację utworu, kulturę sło-

wa, intonację, dykcję i ogólny wy-
raz artystyczny.

W GRUPIE UCZESTNIKÓW ZE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH ZWYCIĘŻYLI: 
  I miejsce : Barbara Krac ze Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Krzeczynie Wielkim (opiekun 
artystyczny – pani Małgorzata 
Szeliga),
  II miejsce : Adrianna Chojnacka  ze 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce  (opiekun artystyczny – 
pani Agata Szczytyńska),
  III miejsce: Dominika Derlukiewicz ze 

Szkoły Podstawowej w Szklarach 
Górnych (opiekun artystyczny – pani 
Agata Szymańska),
  III miejsce: Natalia Oknińska ze Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce (opiekun artystyczny – pani 
Agata Szczytyńska, pan Piotr Widz),
  wyróżnienie:  Aleksandra Szeliga ze 

Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun 
artystyczny – pani Anna Kraszewska).

W GRUPIE UCZNIÓW Z GIMNAZJUM 
W LUBINIE NAGRODZENI ZOSTALI:
  I miejsce: Krzysztof Polański (opiekun 

artystyczny – pani Monika Kowalczyk),
  II miejsce: Wiktoria Staszewska 

(opiekun artystyczny – pani Anna 
Kuc),
  III miejsce: Karolina Radulewicz 

(opiekun artystyczny – pani Monika 
Kowalczyk),
  wyróżnienie: Oliwia Grolewska 

(opiekun artystyczny – pani Monika 
Kowalczyk),
  wyróżnienie: Martyna Krzywy (opiekun 

artystyczny – pani Monika Kowalczyk).

Laureaci gminnego konkursu 
zakwalifikowani zostali do elimi-
nacji powiatowych, organizowa-
nych przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Lubinie. Nagrody książ-
kowe, transport oraz poczęstunek 
sfinansowane zostały przez Gminę 
Lubin.   Agata Szczytyńska

 NA SZCZEBLU POWIATOWYM 
Kolejne sukcesy uczniów z Gminnego Gimnazjum
12 marca 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie 
odbył się powiatowy etap 61 Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Pegazik”. W konkursie wzięło udział 31 
uczniów z gimnazjów powiatu lubińskiego. Wielki sukces 
odnieśli uczniowie naszej szkoły- Gminnego  Gimnazjum 
w Lubinie, w kategorii poezji śpiewanej. Krzysztof Polański 
i Oliwia Grolewska  zachwycili  jury konkursu swoimi  
interpretacjami poezji i zakwalifikowali się do etapu rejonowego, 
który odbędzie się  9 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.00 
również w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie. Trzymamy 
kciuki za ich występ i mamy nadzieję, że awansują do finału 
konkursu.  gimnazjumgl.superszkolna.pl
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Największe zdziwienie 
można było zobaczyć w 
oczach kierowcy busa, który 
z przerażeniem patrzył jak 
Odyseusze pakują bramki, 
fotele, balkoniki, deskorol-
ki, kartony, stojaki i inne 
graty do jego auta. Już my-
śleliśmy, że powie: „Nie je-
dziemy!”, ale udało się. Spa-
kowani ruszyliśmy w drogę. 

Na miejscu: szok! Oprócz 
nas do X LO we Wrocławiu 
przyjechało 85 drużyn z ca-
łego Dolnego Śląska. Po 
ogromnej szkole przemiesz-
czali się ludzie w dziwacz-
nych kostiumach z pomalo-
wanymi twarzami oraz re-
kwizytami, nierzadko poru-
szający się na stworzonych 
własnoręcznie pojazdach 

lub ćwiczący budowę drew-
nianych struktur. Z niejed-
nego kąta słychać było pró-
by dźwiękowe niezwykłych 
instrumentów lub śpiewy 
autorskich piosenek. Kory-
tarze wypełnione były dzieć-
mi, młodzieżą, rodzicami, 
nauczycielami, trenerami, 
szeryfami, sędziami i po-
rządkowymi. Organizatorzy 

zapewnili 6 scen, pokój za-
baw, strefę luzu, strefę eks-
presji, bufet oraz pokój na-
praw. Wszystko po to, aby 
rozwiązania zadań były na 
najwyższym poziomie.

Skład ekipy z Gminnego 
Gimnazjum w Lubinie był 
podzielony na dwie drużyny. 
Oba zespoły próbowały swo-
ich sił na scenie, przedsta-

wiając w formie spektaklu, 
rozwiązanie problemów dłu-
goterminowych. Pierwsza 
inscenizacja była opowie-
ścią o podróży wehikułem 
między różnymi ekosyste-
mami, natomiast druga 
przygodami trzech zabaw-
nych zwierzątek; papugi, re-
kina i leniwca. Kreatywność 
młodzieży z „gminnego” by-
ła również sprawdzana w za-
daniu spontanicznym, któ-
rego treść poznali dopiero 
na miejscu w Strefie Sponta-
nicznej.

Zabawa, satysfakcja, 
przygoda, pasja, osiągnięcia 
i trudności to wszystko prze-
platało się tego dnia między 
członkami zespołów. Czuć 
było niesamowitą jedność, 
solidarność, która objawiała 

się we wzajemnej pomocy, 
wspieraniu się i udzielaniu 
dobrych rad. Wszyscy chcie-
liśmy wypaść jak najlepiej.

Zwieńczeniem ciężkiego, 
ale jakże bogatego w nowe 
doświadczenia wspólnego 
czasu była wieczorna cere-
monia, która podsumowała 
nasze całoroczne starania i 
pokazała, że jesteśmy zwy-
cięzcami. Wyszliśmy z niej z 
wnioskami, medalami na 
szyi oraz „:naładowanymi 
bateriami” na pracę w kolej-
nym roku. Jak powiedział dr 
Sam Mickuls – twórca ody-
sei: „Nie ma czegoś takiego 
jak zły pomysł; zawsze nato-
miast istnieje pomysł lep-
szy!”

 http://gimnazjumgl.
superszkolna.pl

MŁODZI ZDOLNI

Odyseusze z Gminnego Gimnazjum podbijają Wrocław 

NAŁADOWALI 
BATERIE! 

W sobotni poranek 27 lutego 2016, kiedy 
to zazwyczaj jest czas na wylegiwanie 
się w łóżku i odpoczynek po całym 
tygodniu pracy, grupa 12 uczniów 
wraz z nauczycielami wybrała się 
do Wrocławia. Chciała tam pokazać, 
wtajemniczonym w Odyseję Umysłu, 
jak udało im się rozwiązać zadanie, nad 
którym pracowali cały rok.

Trzynaście szkół powiatu 
lubińskiego wzięło udział 
w Powiatowym Konkursie 
Matematycznym „Praktycz-
na matematyka” dla 
uczniów klas czwartych, 
który odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Lubinie. 

Szkołę Podstawową 
w Szklarach Górnych, a tym 
samym Gminę Lubin repre-
zentowali Karolina Marci-
nowska, Maria Mazur oraz 
Hubert Kałuża i uzyskali do-
skonały wynik. Nasza repre-
zentacja uplasowała się na 
bardzo wysokim, drugim 
miejscu. Gratulujemy 
uczniom i życzymy dalszych 
sukcesów.
 (oprac. Tomasz Haber) 

Matematyczny sukces uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szklarach Górnych 
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Adrian Dychała został sołtysem 
Dąbrowy Górnej w ubiegłym roku.

- Mieszkamy tu od 10 lat, wybory sołtysa nie są nam obce, 
pojechałem na ostatnie nie planując kandydowania. Sąsiedzi 
zgłosili moją osobę i zostałem wybrany jednogłośnie - opo-
wiada pan Adrian.

Pan Adrian jest głową czteroosobowej rodziny. Z córką Ga-
brysią (12l.), synem Igorem (5l.) i z żoną Eweliną uwielbiają 
wycieczki  górskie , obserwacje przyrody i basen. Sołtys 
twierdzi, że właśnie tam i w takim towarzystwie najlepiej wy-
poczywa. Zawodowo sołtys spełnia się  w KGHM, jest górni-
kiem strzałowym (przodowym pola).

- Owszem, może i niebezpieczne to zajęcie, jednak ktoś to 
musi robić, a ja to lubię - rozbrajająco szczerze,  odpowiada 
pan Adrian.

Podczas pełnienia funkcji sołtysa panu Adrianowi udało 
się doprowadzić do opracowania projektu Świetlicy Wiej-
skiej.

- W pierwszej wersji  planowano postawić w naszej miej-
scowości świetlicę kontenerową, ale udało się zmienić pro-
jekt i będziemy mieć świetlicę murowaną, co prawda, kosz-
tem wielkości boiska, ale ono również nie pozostanie zapo-
mniane, planujemy jego modernizację, zaraz po zakończeniu 
budowy świetlicy - informuje sołtys. - Pierwszą rzeczą za jaką 
zabrałem się po objęciu funkcji, było oznakowanie wioski 
oraz dojazdu do niej. Do tej pory nie było znaków informują-
cych, którędy do nas dojechać. Goście łatwo się gubili, teraz 
już jest tak, jak powinno być - dodaje.

W ubiegłym roku sołtys Dąbrowy Górnej wraz z Niefor-
malną Grupą Aktywni Razem, zorganizował rajd rowerowy. 
Jego trasa prowadziła przez Czerniec, Siedlce aż na boisko 
w Dąbrowie Górnej, gdzie na zakończenie rajdu odbyło się 
ognisko. W trakcie rajdu bawiono się w „Geocaching” czyli 
poszukiwanie skarbów.

- Marzy mi się większa integracja mieszkańców, byśmy 
częściej się spotykali, bawili, pomagali sobie nawzajem. Je-
stem pewien, że nam się to uda – dodaje sołtys.

Przedstawiamy gospodarzy wsi Gminy Lubin kadencji 2015 – 2019 

TWÓJ SĄSIAD
- SOŁTYS

SOŁTYS 
WSI DĄBROWA GÓRNA 

SOŁTYS 
WSI GOLA   

SOŁTYS 
WSI KŁOPOTÓW  

Pani Iza ma dużą wprawę 
w zarządzaniu wsią. Sołtysem jest 
już trzecią kadencję. Dziesięć lat 
temu miała kontrkandydata, podczas 
następnych wyborów, chętnych do 
konkurowania z nią już nie było.

- Moi mieszkańcy śmieją się, że dostałam od nich tę funk-
cję dożywotnio. Mam wielkie wsparcie wśród pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich, w Radzie Sołeckiej i mieszkańcach. Chcia-
łabym im wszystkim serdecznie podziękować, mam nadzieję, 
że nie zawiodę ich oczekiwań i nie znudzą się mną - mówi 
z uśmiechem pani sołtys.

Pani Izabela zajmuje się domem, synem Patrykiem (11 l.), 
mężem oraz swoimi mieszkańcami. Jej hobby to jazda konna 
oraz quady.  Bardzo lubi też spędzać czas w kuchni, piecze 
pyszne ciasta i uwielbia eksperymentować z jedzeniem.

- W zeszłym roku gmina zrobiła nam piękną zajezdnię au-
tobusową, bo komunikacji, innej niż gminna, nie mamy, to 
cieszy, jednak bardzo potrzebne są jeszcze chodniki. Dzieci 
idąc na autobus muszą bardzo uważać, bo jest niebezpiecz-
nie. Nowe chodniki to wyzwanie, z którym chcemy się zmie-
rzyć w tej kadencji – mówi pani sołtys. 

Jednak potrzeb w wiosce jest jeszcze wiele m.in. utwardze-
nie dróg dojazdowych do posesji czy doświetlenie ich.

Podczas pełnienia funkcji sołtysa przez panią Izabelę, 
mieszkańcy Goli bardzo się zintegrowali. Szereg imprez 
w nowej świetlicy, przy, której jest plac zabaw, zbliża do siebie 
sąsiadów.

- Robimy wiele spotkań, Dzień Dziecka, Kobiet, i tym po-
dobne, w tym roku planujemy małą zmianę. Zamiast doży-
nek, bo mało u nas rolników, zrobimy Festyn Rodzinny, po co 
robić coś na siłę, jak można po prostu bawić się całymi rodzi-
nami - mówi pani Iza. - Na koniec, chciałabym życzyć moim 
sąsiadom z Goli, jak i wszystkim mieszkańcom Gminy Lubin, 
wesołych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. 
Niech Wam Chrystus Zmartwychwstały Błogosławi!

Robert Rzemień jest kolejnym 
sołtysem z cyklu „mam to w genach”, 
choć historia pana Roberta jest nieco 
inna niż poprzednie. 

Urodził się w Kłopotowie, gdzie sołtysował jego tato, po-
tem przeprowadzka do Lubina, tęsknota i przed czterema la-
ty powrót do rodzinnej miejscowości. Już na stałe jak dekla-
ruje sołtys. Pan Robert jest emerytowanym strażakiem, 21 lat 
swego życia poświęcił na chronienie naszego życia i zdrowia. 
Wychował z żoną dwóch synów. Teraz jego głównym zaję-
ciem jest wędkowanie, piłka nożna no i oczywiście sołtysowa-
nie.

Sołtysem został w lutym ubiegłego roku, więc skromnie 
mówi, że jeszcze nie ma się czym chwalić. Jednak lista osią-
gnięć sołtysa i Rady Sołeckiej nie jest krótka. Wymiana ogro-
dzenia wokoło świetlicy, nowe tablice ogłoszeniowe, remont 
przystanku, doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w naczy-
nia kuchenne - to tylko niektóre zadania, które zrealizował 
sołtys po objęciu stanowiska. 

Zdążył już zorganizować Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, 
Dożynki, Mikołajki, Sylwestra. Jednak najbardziej cieszą go 
spontaniczne letnie spotkania mieszkańców przy grillu. 

W trakcie realizacji jest dostosowywanie rozkładu jazdy 
Gminnej Komunikacji do potrzeb mieszkańców, w planach 
sołectwa jest złożenie wniosku o budowę chodnika oraz do-
świetlenie miejscowości. Jedną z pilniejszych spraw jest też 
droga gminna z Kłopotowa do Miroszowic, która powinna 
jak najszybciej zostać utwardzona. 

- Jestem w trakcie rozmów z Urzędem Gminy, dotyczących 
zmiany kilku kursów autobusów, ilość jest wystarczająca, 
jednak godziny odjazdów nie zawsze trafnie dobrane, ale od 
tego jest sołtys, żeby wysłuchać sąsiadów i załatwić sprawę 
w Urzędzie - śmieje się pan Robert - Życzę sobie i moim są-
siadom aby nasza współpraca układała się nadal tak jak do tej 
pory - dodaje na zakończenie sołtys.

Anna Ickiewicz 



¹⁷LUDZIE

Wybrano Sołtysa Roku 2015 i Radę Sołtysów Gminy Lubin 

Bogusława Dąbrowska z Chróstnika została Sołtysem Roku 2015 
w Gminie Lubin. To decyzja gospodarzy wsi, którzy w Zimnej Wodzie 
spotkali się na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa. 

Drugi rok z rzędu to właśnie 
sołtysi wybierają osobę, która 
w ciągu minionych 12 miesięcy 
najbardziej zasłużyła się swojej 
lokalnej społeczności. Wybór 
Bogusławy Dąbrowskiej nie bu-
dził wątpliwości. Pani sołtys 
otrzymała najwięcej głosów.

 - Jestem szczęśliwa i wzru-
szona – mówiła tuż po ogłosze-
niu wyników sołtys Chróstnika, 
a łza w oku kręciła się nie tylko 
wyróżnionej. Lista zrealizowa-
nych dzięki jej zaangażowaniu 
zadań nie jest krótka: Miastecz-
ko Rowerowe, wiata, oświetle-
nie czy remont świetlicy – to tyl-
ko niektóre z inwestycji 
w Chróstniku, nad którymi czu-
wała pani sołtys. 

- Moim marzeniem jest budo-
wa boiska, bo tego nam 
w Chróstniku bardzo brakuje 
i wierzę, że w tym roku rozpocz-
nie się realizacja tej inwestycji – 
mówi Bogusława Dąbrowska. 

Drugie miejsce w konkursie 
Sołtys Roku 2015 w Gminie Lu-
bin zajął Tadeusz Kosturek, go-
spodarz wsi Raszówka, a trzecie 
Aneta Tutko, sołtys Zimnej Wo-
dy. Wyróżnienia przyznano 
Czesławowi Niemcowi z Bu-
kownej oraz Krzysztofowi Le-
wickiemu z Księginic. 

Podczas spotkania  wybrano 
także Radę Sołtysów Gminy Lu-
bin, która stanowić będzie ciało 
doradcze Wójta Gminy Lubin. 
Celem działalności Rady jest 
m.in. aktywne działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju Gmi-
ny Lubin poprzez reprezentowa-
nie sołtysów jako przedstawicieli 
społeczności wiejskich w kon-
taktach z Wójtem i Radą, prowa-
dzenie działalności informacyj-
nej i konsultacyjnej oraz uczest-
nictwo w pracach nad strategicz-
nymi dla Gminy dokumentami. 

Radę Sołtysów, której powo-
łanie zakłada Strategia Gminy 
Lubin, również ze swojego gro-
na wybrali  gospodarze wsi. 
W jej skład weszli: Lidia Cesarz 
(Krzeczyn Mały), Justyna Cury-
ło (Ustronie), Aneta Tutko 
(Zimna Woda), Ryszard Bub-
nowski (Szklary Górne),Krzysz-
tof Lewicki (Księginice), Da-
riusz Sędzikowski (Karczowi-
ska) i Jerzy Tadla (Krzeczyn 
Wielki). Rada ukonstytuowała 
się na pierwszym posiedzeniu . 
Jej przewodniczącym został Da-

riusz Sędzikowski, a zastępcą 
Aneta Tutko. 

- Po roku mojej pracy na 
rzecz Gminy Lubin i współpra-
cy z sołtysami widzę, że miesz-
kańcy dokonali dobrych i bar-
dzo dobrych wyborów. Różny-
mi sposobami, ale konsekwent-
nie i z uporem dążycie państwo 
do realizacji celów, które wyty-
czyli wam mieszkańcy. Tego 
uporu i konsekwencji gratuluję 
i cieszę się, że mogę z pań-
stwem współpracować, bo rola 
sołtysa w kontaktach z samo-
rządem jest niezmiernie ważna 
– mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Z okazji pierwszej rocznicy 
współpracy wójta Tadeusza Kie-
lana z sołtysami, których kaden-
cja rozpoczęła się w styczniu 
2015 r. był tort i życzenia, 
a wszystkie panie otrzymały 
kwiaty z okazji Dnia Kobiet.  
W spotkaniu wzięli udział m.in. 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski, rad-
ni, kierownicy referatów UG 
w Lubinie oraz  dyrektorzy 
gminnych jednostek.  Wyjątko-
wy koncert dał zespół „Zachęta” 
z Zimnej Wody. 
 
 Maja Grohman 

SOŁTYSI GMINY LUBIN 
1. Dąbrowa Górna Adrian Dychała
2. Siedlce Stanisław Ryniec
3. Składowice Lucyna Franczak
4. Ustronie Justyna Curyło
5. Księginice Krzysztof Lewicki
6. Czerniec Renata Jężak
7. Miroszowice Stanisława Jasion
8. Kłopotów Robert Rzemień
9. Osiek Ryszard Kirsz
10. Niemstów Józef Kostanowicz
11. Pieszków Dariusz Panek
12. Gorzelin Joanna Tokarska
13. Miłosna Eugeniusz Wawryk
14. Gogołowice Urszula Kwaśna
15. Miłoradzice Zdzisława Rzempowska
16. Buczynka Jolanta Jankun
17. Raszowa Eugeniusz Gut
18. Raszowa Mała Leszek Kozacki
19. Karczowiska Dariusz Sędzikowski
20. Raszówka Tadeusz Kosturek
21. Zimna Woda Aneta Tutko
22. Wiercień Mieczysław Hubka
23. Lisiec Maria Ożyńska
24. Bukowna Czesław Niemiec
25. Szklary Górne Ryszard Bubnowski
26. Obora Łukasz Kurowski
27. Krzeczyn Mały Lidia Cesarz
28. Gorzyca Jan Olejnik
29. Krzeczyn Wielki Jerzy Tadla
30. Chróstnik Bogusława Dąbrowska
31. Gola Izabela Dydak-Ród

Wybór Bogusławy Dąbrowskiej nie budził wątpliwości. Pani sołtys otrzymała najwięcej głosów.

 Podczas spotkania  wybrano także Radę Sołtysów 
Gminy Lubin, która stanowić będzie ciało doradcze Wójta 
Gminy Lubin. 

Podczas uroczystości z okazji Dnia Sołtysa 
wyjątkowy koncert dał zespół „Zachęta” 
z Zimnej Wody. 

Z KONSEKWENCJĄ 
I UPOREM
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Dwustu zawodników wzięło udział w 26. Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Łucznictwie, które odbyły się w Zgierzu. To był kolejny doskonały strat 
zawodników trenujących z LZS SKS Raszówka. Paulina Ostrowska przywiozła 
najwyższe trofeum – tytuł Mistrzyni Polski w łukach bloczkowych.  

Spektakularny sukces Pauliny Ostrowskiej z Karczowisk Nabór do drużyny 
piłkarskiej 

KS Transportowiec Kłopotów - Osiek  ogłasza nabór pod-
stawowy i uzupełniający do drużyn piłkarskiej seniorów  na 
sezon wiosenny. Drużyna  rozgrywa mecze w lidze regional-
nej  w klasie B. 

Poszukujemy młodzieży oraz wszystkich chętnych którzy 
ukończyli 17 lat i chcą podnieść swoją sprawność fizyczną 
oraz wydolnościową. Obecnie treningi odbywają się w sali 
gimnastycznej w SP nr 7 w Lubinie, na obiekcie sportowym 
Orlik przy ul. Szpakowa 1 w Lubinie oraz na boisku w Kło-
potowie. Oferujemy kompetentną i odpowiedzialną kadrę 
trenerską, profesjonalne treningi na obiektach sportowych, 
udział w rozgrywkach ZPN  i turniejach piłkarskich, wyjaz-
dy szkoleniowi i dostęp do siłowni. Jesteś zawodnikiem - 
zadzwoń, masz brata lub kolegę zawodnika - przekaż mu 
informację! Kontakt: Patryk Jarkowiec tel. 604 518 851, 
Jan Chmielewski tel. 784 705 541. Serdecznie zapraszamy. 

Szczypiornistki 
zapraszają

Lubińskie Stowarzyszenie Sportowe Handball z siedzibą 
w Czerńcu ogłasza nabór do amatorskiej drużyny piłki ręcz-
nej. Drużyna bierze udział w rozgrywkach turniejowych 
o zasięgu ogólnopolskim w kategorii kobiet i mężczyzn. 
Średnio turnieje odbywają się dziesięć razy w roku w tym je-
den w Lubinie (pod patronatem Wójta Gminy Lubin). Ofi-
cjalnym sprawdzianem formy jest udział w Mistrzostwach 
Polski w kategorii Masters. Organizatorzy zapraszają chęt-
ne osoby dorosłe, które chcą poprawić swoją sprawność fi-
zyczną i połączyć to z pasją do piłki ręcznej.

- Trenujemy dwa razy w tygodniu na halach pełnowymia-
rowych, szczegóły znajdują się na plakacie informacyjnym -  
informuje Patrycja Jugo kapitan żeńskiej drużyny. Oferuje-
my profesjonalne treningi na obiektach sportowych i udział 
w turniejach. Serdecznie zapraszamy - dodaje. Zapisy tele-
foniczne oraz szczegółowa informacja: 661 772 461.  (PJ) 

Pięć medali zawodników z Raszówki!
Doskonale spisała się ekipa Gminy 

Lubin reprezentująca Powiat Lubiński 
w Finale Dolnośląskim Tenisa Stoło-
wego, zorganizowanym w ramach 
XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS 
Mieszkańców Miast i Wsi. Zawodnicy 
LZS SKS Raszówka zdobyli pięć me-
dali, w tym trzy złote. 

Dolnośląski Finał Tenisa Stołowego 
rozegrany został w Sulikowie w powie-
cie zgorzeleckim. Wśród seniorów 
klub LZS SKS Raszówka triumfował 
zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. 
Złoto zdobyli Dorota Nowacka i Le-
szek Goliński. Drugie miejsce i srebr-

ny krążek wywalczył Zbigniew Cerazy. 
Na najwyższym podium stanął także 

Oskar Jadach z LZS Raszówka, który 
złoto uzyskał w kategorii kadetów. 

Wśród juniorów gminę i powiat lu-
biński reprezentował w Sulikowie Fa-
bio Świątkowski. On także uzyskał do-
skonały wynik, plasując się na drugim 
miejscu i zdobywając złoty krążek. 

Gratulujemy naszym sportowcom 
zdobytych medali i punktów dla Gmi-
ny Lubin i Powiatu Lubińskiego w kla-
syfikacji XVII Dolnośląskich Igrzysk 
LZS- Mieszkańców Miast i Wsi. Trzy-
mamy kciuki za dalsze dobre występy 

w rozgrywkach ligowych w tenisie sto-
łowym.  (red) 

To drugi indywidualny zło-
ty medal, zdobyty przez 
mieszkańca Gminy Lubin. 
Wcześniej Mistrzostwo Pol-
ski w Łucznictwie wywalczył 
Sebastian Borowski również 
z Karczowisk.

Paulina jest uczennicą 
I klasy technikum. Doskona-
le łączy swoją sportową pasję 
ze szkolnymi obowiązkami, 

otrzymując nawet stypen-
dium naukowe. A łucznic-
two, jak każdy sport, jest wy-
magające. Treningi dwa razy 
w tygodniu w hali, a gdy po-
goda dopisuje - codziennie 
na boisku w Karczowiskach. 

- Nic nie przychodzi samo, 
jeśli chce się osiągać wyniki, 
trzeba trenować – mówi 
Paulina. Marzy o starcie 

w olimpiadzie, ale łuki blocz-
kowe nie są jeszcze dyscypli-
ną olimpijską. Z klasycznego 
łuku również strzela, więc 
droga do spełnienia marze-
nia nie jest zamknięta. 

Paulina trenuje pod okiem 
Jerzego Dzikowskiego, wielo-
krotnego medalisty Mi-
strzostw Polski zarówno dru-
żynowo w hali jak i na prze-

strzeni otwartej w łukach 
bloczkowych. Szkoleniowiec 
przyznaje, że finał Pauliny 
podczas ostatnich mistrzostw 
był naprawdę dramatyczny. 

- Po eliminacjach wyda-
wało się, że mamy złoto 
w kieszeni, ale finał okazał 
się wyjątkowo emocjonują-
cy. Przeciwniczka Pauliny 
strzelała doskonale, wygra-
liśmy zaledwie trzema 
punktami.  Jeden  gorszy 
strzał mógł odwrócić wynik 
tego pojedynku. Obydwie 
zawodniczki zaprezentowa-
ły rewelacyjną formę. Ich 
poziomu nie powstydziłby 
się nawet seniorki – mówi 
Jerzy Dzikowski, trener 
LZS SKS Raszówka. 

To nie jedyne sukcesy łucz-
ników z Raszówki. Doskonale 
wypadki także na Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska 
w Łucznictwie dzieci i młodzi-
ków, które odbyły się w Ści-
nawce Średniej. W turnieju tej 
rangi dzieci  trenujące w LZS 
SKS Raszówka wystartowały 
po raz pierwszy. Młodzi za-
wodnicy spsiali się doskonale. 
Najlepszy wynik osiągnął Mi-
kołaj Szajna, który wywalczył 
I miejsce w kategorii apacz.
W kategorii orlik bardzo do-
brą pozycję uzyskała Iza Ko-
żewnikow, zajmując siódme 
miejsce, a w kategorii mło-
dzik Mateusz Posłuszny i Ja-
kub Engwer, którzy uplasowa-
li się odpowiednio na siód-
mym i ósmym miejscu. Pozo-
stali zawodnicy zajęli miejsca 
w drugiej dziesiątce swoich 
kategorii. W Zawodach star-
towało ok. 150 dzieci z całego 
Dolnego Śląska.
 Maja Grohman 

MAMY ZŁOTO! 

Paulina jest uczennicą I klasy technikum. Doskonale łączy swoją sportową pasję ze 
szkolnymi obowiązkami, otrzymując nawet stypendium naukowe.

Leszek Goliński z LZS SKS 
Raszówka zdobył złoto 
w kategorii seniorów. 
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Dość niespodziewanie 
dwóch zawodników miesz-
kających na co dzień 
w Osieku zapewniło 3 
punkty walczącej o utrzy-
manie Iskrze.

Księginicka drużyna do 
meczu z faworytem przystą-
piła w nieco odmienionym 
składzie. Z ekipy z różnych 
przyczyn  wypadli: Ćwik, Li-
sowicz, Łodej, Miłek, Rogala 
i Rutkowski, ale dołączyli 
Kieler, Marciniak i Szeliga. 

Spotkanie rozpoczęło się 
od lekkiej przewagi gości, 
którzy opanowali środek po-
la. Jednak niewiele z tego wy-
nikało pod branką gospoda-
rzy. 

Kiedy wydawało się, że 
pierwsza połowa zakończy 
się bezbramkowym remi-
sem na niepotrzebny atak 
w narożniku pola karnego 
decyduje się Staszak. Nie-
stety nieskuteczny i sędzia 
dyktuje karnego. Pewnym 
egzekutorem staje się za-

wodnik Orli i do przerwy 
mamy wynik 0:1.

Druga połowa rozpoczęła 
się od zdecydowanych ata-
ków Iskry. Jednak na ich 
efekt trzeba było poczekać do 
75 minuty, kiedy to dobrą ak-
cję Karczewskiego wykańcza 
Bar, doprowadzając do remi-
su. Chwilę później Srebniak 
w sytuacji podbramkowej 
ustala wynik meczu. Hero-
iczna walka do końca dała 
cenne 3 punkty gospoda-
rzom, którzy po krótkiej, 
bo półrocznej przerwie za-
grali na własnym obiekcie.

Najlepszym zawodnikiem 
meczu został Bartłomiej Sze-
liga, któremu nagrodę wrę-
czył wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan. 

Unia Miłoradzice - LKS 
Zjednoczeni Snowidza

W zimne, niedzielne popo-
łudnie odbyła się inaugura-
cja rundy rewanżowej A klasy 
w Miłoradzicach. Tamtejsza 
Unia rozgrywała mecz z są-

siadem z tabeli drużyną LKS 
Zjednoczeni Snowidza. Od 
początku spotkania było wi-
dać ogromną nerwowość 

w poczynaniach obu ekip. 
Mimo kilku sytuacji strzelec-
kich wynik meczu długo po-
zostawał bezbramkowy. 

Po zmianie stron gospoda-
rze rzucili się do huragano-
wych ataków, czego efektem 
była piękna bramka zdobyta 

w 66 minucie przez Piotra 
Bacha. Mimo prowadzenia 
ambitni piłkarze Unii nie 
spoczęli na laurach i dążyli 
do podwyższenia rezultatu. 
Efektem tych starań były 
bramki zdobyte przez Da-
miana Tygielskiego w 82’ mi-
nucie oraz Wojciecha  Śmie-
ińskiego w 88’ minucie po 
kapitalnym podaniu Piotra 
Bacha. Po spotkaniu piłkarze 
oraz działacze klubu nie kryli 
radości oraz zapowiadali 
marsz w górę tabeli po na-
stępnych kolejkach. 

Wójt Tadeusz Kielan na-
grodził najlepszego zawodni-
ka spotkania, którym został 
Piotr Bach pamiątkowym 
upominkiem. W przerwie 
spotkania rozegrano kon-
kurs rzutów karnych. Zwy-
cięzcą został Piotr Kraśniew-
ski z Chocianowa.

(MG, Karol Grolewski,
Jerzy Tadla) 
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KLASA OKRĘGOWA 2015/2016, OKRĘG LEGNICA

Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Stal Chocianów 16 11 2 3 35 46:21
2. Sparta Grębocice 16 10 3 3 33 47:20
3. Zamet Przemków 16 9 3 4 30 33:19
4. Orla Wąsosz 16 9 3 4 30 35:19
5. Prochowiczanka Prochowice 16 9 1 6 28 36:31
6. Kaczawa Bieniowice 16 8 2 6 26 23:25
7. Kuźnia Jawor 16 8 0 8 24 26:32
8. Konfeks Legnica 16 7 3 6 24 34:20
9. Rodło Granowice 16 7 3 6 24 26-25
10. Iskra Księginice 16 7 1 8 22 31:34
11. Odra Chobienia 16 6 3 7 21 27:31
12. Górnik Złotoryja 16 5 5 6 20 27:29
13. Czarni Rokitki 16 5 4 7 19 21:25
14. Grom Gromadzyń-Wielowieś 16 5 2 9 17 23:36
15. Iskra Kochlice 16 3 2 11 11 28:38
16. Chojnowianka Chojnów 16 0 1 15 1 13:71

Kolejka 16: 
Stal Chocianów – Czarni Rokitki 2:1
Prochowiczanka Prochowice 2:1 Iskra Kochlice 2:1
Konfeks Legnica – Grom Gomadzyń Wielowieś 4:0
Górnik Złotoryja – Sparta Grębocice 1:1

Zamet Przemków – Rodło Granowice 1:1
Iskra Księginice – Orla Wąsocz 2:1
Kuźniak Jawor – Odra Chobienia 3:0
Chojnowianka Chojnów – Kaczawa Bieniowie 2:3

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II

Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Sparta Rudna 16 13 2 1 41 74:21
2. Odra Ścinawa 16 13 2 1 41 72:12
3. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 16 12 2 2 38 76:20
4. KS Legnickie Pole 16 11 0 5 33 47:24
5. Sparta Parszowice 15 9 3 3 30 43:22
6. Zryw Kłębanowice 16 8 1 7 25 37:40
7. Górnik Lubin 16 7 3 6 24 38:35
8. Mewa Kunice 16 6 4 6 22 28:41
9. Błękitni Koskowice 16 6 1 9 19 47:52
10. Arka Trzebnice 15 6 1 8 19 43:40
11. Relaks Szklary Dolne 16 6 0 10 18 29:56
12. Orzeł Mikołajowice 16 4 4 8 16 27:42
13. Czarni Dziewień 16 4 3 9 15 27:52
14. Unia Miłoradzice 16 3 2 11 11 21:57
15. Albatros Jaśkowice 16 3 1 12 10 27:63
16. Zjednoczeni Snowidza 16 1 1 14 4 14:73

Kolejka 16: 
Albatros Jaśkowice – KS Legnickie Pole 1:3
Unia Miłoradzice – Zjednoczeni Snowidza 3:0
Sparta Parszowice – Arka Trzebnice (goście nie dojechali)
Czarni Dziewień – Sparta Rudna 0:4

Dąb Stowarzyszenie Siedliska – Orzeł Mikołajowie 1:1
Górnik Lubin – Mewa Kunice 3:0
Odra Ścinawa – Relaks Szklary Dolne 9:0
Błękitni Koskowice – Zryw Kłębanowice 3:4 

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Lubin

Siedem drużyn wzięło udział 
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Lubin. Zawody rozegrane 
zostały w hali RCS przy Szkole 
Podstawowej nr 14 w Lubinie. 
- Przed sezonem warto się sprawdzić, 
rozruszać, dlatego myślę, że halowy 
turniej to dobry   pomysł, ponieważ jak 
widać po dzisiejszej frekwencji cieszy się 

dużym zainteresowaniem. Chciałbym, 
aby na stałe wpisał się do kalendarz 
gminnych imprez sportowych - mówi 
Norbert Grabowski, przewodniczący 
Rady Gminy Lubin.
Zwycięzcą turnieju została drużyna 
z Księginic, która pokonała 
w finałowym meczu Niemstów 2:0.
Mecz o trzecie miejsce zakończył się 
wygraną Obory nad Szklarami 

Górnymi 2:0, a pojedynek o piąte 
miejsce pomiędzy Raszówką 
i Kłopotowem przyniósł wynik 5:0.  
Najlepszym bramkarzem został Jakub 
Szechnicki ze Szklar Górnych
Najskuteczniejszym strzelcem okazał 
się Michał Matkowski z Niemstowa
Nagroda dla najlepszego zawodnika 
trafiła do Macieja Srebrniaka 
z Księginic.  (AI) 

Doskonały początek rundy w wykonaniu Iskry Księginice i Unii Miłoradzice

EMOCJE NA MURAWIE
Wynikiem 2:1 zakończyła swój pierwszy mecz rundy wiosennej Iskra Księginice, która podejmowała u siebie Orlę Wąsosz. 
Unia Miłoradzice pokonała z kolei Zjednoczonych Snowidza 3:0. 

Najlepszym zawodnikom turnieju nagrody wręczył 
Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin. 



²⁰ ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych

���IE����J �IĘ!���IE����J �IĘ!

Hasło krzyżówki z numeru 12 Wiadomości Gminnych brzmi: „Nikt nie zapomina o swoim szczęściu” – Seneka 
Młodszy. Nagrodę otrzymuje pani Barbara Szejna z Miłoradzic. 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 10 kwietnia  2016 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

W aptece 
- Macie jakiś środek na porost wło-
sów? 
- Mamy. 
- Dobry? 
- Panie, rewelacyjny! Widzicie tego 
wąsacza za kasą? 
- No i? 
- To moja żona, próbowała tubkę zę-
bami odkręcić. 

*** 
- Kochanie, pójdziesz ze mną na 

siłownię? 
- Uważasz, że jestem gruba? 
- No dobra, jak nie chcesz... 
- I do tego leniwa? 

- Uspokój się. 
- Masz mnie za histeryczkę? 
- Wiesz, że nie o to chodzi. 
- Twierdzisz, że przeinaczam prawdę? 
- Nie, po prostu nie musisz ze mną 
nigdzie iść! 
- A dlaczego Ci tak zależy, żeby iść 
samemu?!

*** 
Wiejska dyskoteka. Chłopak pod-

chodzi do dziewczyny: 
- Tańczysz? 
- Póki co, nie... - zalotnie odpowiada 
dziewczyna. 
- Świetnie! Chodź, pomożesz traktor 
popchnąć. 

*** 
Facet w przedziale dłuższą chwilę 

przygląda się intensywnie towarzy-
szowi podróży, wreszcie stwierdza: 
- Wie pan, gdyby nie wąsy, wyglądał-
byś pan wypisz wymaluj jak moja żo-
na! 
- Przecież ja nie mam wąsów! 
- Ona ma.... 

*** 
Do właściciela domku z ogród-

kiem przybiega rozpromieniony są-
siad.
- Czy możesz pożyczyć mi dwa wia-
dra wody?
- Oczywiście, ale przecież ty masz 

własną studnię!
- Tak oczywiście ale do niej wpadła 
teściowa i woda sięga jej sięga jej tyl-
ko do brody... 

*** 
Biegnie facet za odjeżdżającym 

z peronu pociągiem, macha rękami, 
krzyczy... W końcu pociąg znika po-
woli w oddali, zdyszany facet ciężko 
opada na ławkę. Podchodzi do niego 
kolejarz: 
- Co, spóźnił się pan na pociąg? 
- Nie, kurna, wyganiałem go z dwor-
ca! 

*** 
Blondynka na ulicy mówi: 

- Przepraszam pana, która godzina? 
- Jest piętnaście po trzeciej. 
- To dziwne! Zadaję każdemu to sa-
mo pytanie przez cały dzień i za każ-
dym razem dostaję inną odpowiedź. 

*** 
Mąż i żona jadą przez wieś samo-

chodem. Nie odzywają się do siebie, 
bo są po kłótni. Nagle żona spostrze-
ga stado świń i pyta pogardliwie mę-
ża:
- Twoja rodzina?
- Tak, teściowie. 


