
GminneWiadomości ZAWSZE AKTYWNI 

Rozpoczęły się zajęcia w ramach 
projektu pt. „Akademia 
Senioralna Gminy Lubin”, 
którego głównym założeniem  
jest upowszechnianie aktywności 
osób po 50 roku życia. 
Uczestniczyć w nim mogą osoby, 
które mieszkają na terenie 
gminy. Projekt sfi nansowany 
jest w całości ze środków  Gminy 
Lubin, a zlecony do realizacji 
Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin. 
 Str. 15 
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Piotr Ławicki z Obory drugi w III Biegu Papieskim 

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin

Gminy Lubin

URATOWAŁ ICH CZUJNIK CZADU 
To  jeden z 63 czujników czadu zamontowanych w gminnych 
mieszkaniach komunalnych. Wszystko wskazuje na to, że dzięki 
temu urządzeniu udało się uniknąć tragedii. Około godz. 19.00 
czujnik włączył się, informując o podwyższonym poziomie czadu – 
cichego i bezwonnego zabójcy. Pani Renata Burknap z Karczowisk 
nie zastanawiała się i zgodnie z instrukcją wybrała numer straży 
pożarnej. Funkcjonariusze, którzy chwilę później pojawili się 
miejscu potwierdzili podwyższony poziom czadu.   Str. 7 

W HOŁDZIE 
JANOWI 
PAWŁOWI II 

Mieszkaniec Gminy Lubin 
Piotr Ławicki z Obory 
(na zdjęciu) zajął drugie 
miejsce w III Biegu 
Papieskim, zorganizowanym 
w Lubinie. W biegu 
głównym wzięło udział 
1712 zawodników. Gminę 
Lubin reprezentowały 54 
panie i 77 panów. Wśród pań 
w kategorii Gmina Lubin 
triumfowała Magdalena 
Kubiak ze Szklar Górnych, 
która trasę pokonała 
w niewiele ponad 28 minut. 
Motywem przewodnim 
imprezy było 
uczczenie drugiej rocznicy 
kanonizacji Papieża Jana 
Pawła II oraz 1050 rocznicy 
chrztu Polski. Trasa biegu 
liczyła w tym roku
ok. 6300 m.   Str. 12 i 13 

Wiadomości

GMINA PRZEJEŁA 
POWIATOWE DROGI 

Radni Gminy Lubin wyrazili 
zgodę na przejęcie od 
Powiatu Lubińskiego zadań 
z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi. Oznacza to, że 
letnie i zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie 
Gminy Lubin  będzie wyłączną 
kompetencją gminnego 
samorządu. 
To w sumie 96 km dróg, które 
w zarząd przejmie teraz Gmina 
Lubin. Powiat zapłaci gminie 
9 tys. zł za kilometr, przekaże 
maszyny i urządzenia oraz 
fi nansować będzie zatrudnienie 
sześciu pracowników. 
 Str. 8 

MISTRZ WIEDZY 
POŻARNICZEJ 

W zakresie wiedzy pożarniczej 
nie ma sobie równych w Gminie 
Lubin i Powiecie Lubińskim. 
Paweł Polański ze Szkoły 
Podstawowej w Niemstowie 
najpierw wygrał konkurs 
na szczeblu gminnym, teraz 
powtórzył sukces w konkursie 
powiatowym i to drugi rok 
z rzędu.  Str. 17 
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Przysłowia 
na maj 

Deszcz majowy, chleb 
gotowy.

***
Gdy kukułka w maju, 

spodziewaj się urodzaju.
*** 

Deszcze w świętego Flo-
riana, skrzynia groszem 
napchana.

*** 
Gdy maj jest przy pogo-

dzie, nie bywają siana 
w szkodzie.

***
Grzmot w maju sprzyja 

urodzaju. 
*** 

Jeśli w maju grzmot, 
rośnie wszystko w lot.

*** 
Kiedy lipa w maju kwit-

nie, to w ulach miód zawi-
śnie.

***
Kto się to w maju uro-

dzi, dobrze mu się powo-
dzi.

*** 
Na pierwszego maja 

szron – obiecuje dobry 
plon.

*** 
W maju jak w gaju

*** 
Na Jana Nepomucena 

(21.05) wiadoma już 
zboża cena.

*** 
Kiedy w maju wiatr 

z północy, ma się u nas 
zimno w nocy.

*** 
Gdy maj jest przy pogo-

dzie, nie bywają siana 
w szkodzie.

*** 
Jeśli w maju śnieg się 

zdarzy, to lato dobrze wy-
parzy.

*** 
Gdy na Magdalenę po-

goda, to wygoda, gdy zaś 
słota, to lichota.

Stawki za wynajem świetlic obniżone
Od połowy kwietnia można 

taniej wynająć świetlice. 
Uwzględniając wnioski miesz-
kańców Gminy Lubin o obni-
żenie dotychczasowych 
opłat, zmniejszone zostały 
stawki we wszystkich świetli-
cach.
Z obiektów można korzystać 
bez podziału, jak to miało 

miejsce dotychczas, na salę 
i kuchnię. Stawki za poszcze-
gólne pomieszczenia zostały 
zsumowane i zmniejszone, a 
przy wynajmie obiektu na co 
najmniej 2 dni przyjęto jesz-
cze niższą stawkę za dzień. 
Została również zmniejszona 
wysokość kaucji z 500,00 zło-
tych na 300,00 złotych. Do-

datkowo dla mieszkańców 
gminy przyjęto zniżkę w wy-
sokości 10 proc. Ustalona zo-
stała również opłata ryczał-
towa rekompensująca koszty 
utrzymania świetlic, zrealizo-
wanych w ramach projektów  
unijnych.
Niższe ceny wynajmu dla 
mieszkańców gminy mają za-

chęcić do częstszego korzy-
stania 
z obiektów wyremontowa-
nych i wybudowanych na po-
trzeby lokalnych społeczno-
ści. Szczegółowych informacji 
udziela Ośrodek Kultury Gmi-
ny Lubin.
 
 (oprac. OKGL) 

FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEMSTOWIE POLECA …

  DLA DOROSŁYCH: 
ANNA VELOSO 

WOAL

Historia miłości młodego Portugalczyka do Hinduski, ze 
Świętą Inkwizycją w tle. Miguel zostaje wysłany do portu-
galskiej kolonii w Indiach, aby na miejscu dbać o interesy 
swojej rodziny. Po przybyciu spotyka donę Ambę. Żaden człowiek nigdy nie 
widział jej twarzy – zawsze jest przesłonięta woalem. Jedni twierdzą, że jest 
ona straszliwie oszpecona, inni, że kobieta jest niezwykłą pięknością i swą 
urodą doprowadza mężczyzn do zguby. Zaintrygowany Miguel za wszelka cenę 
pragnie ujrzeć twarz Amby, co narazi go na śmiertelne niebezpieczeństwo…

  DLA DZIECI: 
PIOTR SOCHA 

PSZCZOŁY

Wszystko o pszczołach w wielkoformatowym albumie. 
Daj się zaprosić do magicznego królestwa pszczół. Przyj-
rzyj się z bliska, jak są zbudowane, zajrzyj do ich domu, 
poznaj ich zwyczaje. Zobacz, jak tańczą, i dowiedz się, kiedy i po co to robią. 
Sprawdź, skąd wiadomo, że pojawiły się na świecie wcześniej niż dinozaury, 
i dlaczego znalazły się na płaszczu Napoleona. Popracuj z pszczelarzem, prze-
jedź się ciężarówką wiozącą ule do sadu migdałowego, posmakuj różnych ro-
dzajów miodu. Tylko uważaj: nie daj się użądlić! 

Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki 

Tiry z jabłkami przyje-
chały do Siedlec, gdzie 
owoce były tymczasowo 
przechowywane. Przekaza-
ne zostały przez producenta 
wraz ze wszelkimi świadec-
twami zgodności i normami 
handlowymi, po kontroli 
Inspekcji Jakości Handlo-

wej Artykułów Rolno – 
Spożywczych. 

Gmina pozyskała owoce 
nieodpłatnie, w ramach dzia-
łania Agencji Rynku Rolne-
go polegającego na wspiera-
niu producentów poszkodo-
wanych wprowadzeniem ro-
syjskiego embarga. 

- Przygotowaliśmy się do 
tej akcji przez blisko dwa 
miesiące, tym bardziej cie-
szy więc fakt, że udało się ją 
sfinalizować i jabłka do nas 
dotarły. Przekażemy je nie-
odpłatnie najbardziej  po-
trzebującym mieszkańcom 
Gminy Lubin, bo do tego zo-

bowiązują nas zapisy umo-
wy o przekazaniu produk-
tów rolnych – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin, 
który osobiście odebrał 
pierwsza partię owoców. 

Urząd Gminy w Lubinie 
za pomoc w realizacji 
przedsięwzięcia dziękuję 

firmom:  MW Agrotechnika 
Marcin Weryński z Siedlec 
i Dydak Transport z Dąbro-
wy Górnej,  a także straża-
kom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Lubin 
i sołtysom , bez który akcji 
nie udałoby się przeprowa-
dzić.  (MG) 

42 tony jabłek dla mieszkańców Gminy Lubin 

„NIE” DLA 
EMBARGA 

Do mieszkańców Gminy Lubin 
trafi ponad 40 ton jabłek. To 
efekt wspólnej akcji Urzędu 
Gminy w Lubinie oraz  Fundacji 
„Serce” ze Skarżyska Kamiennej. 
W dystrybucji owoców 
magistratowi pomagają sołtysi. 



3TEMAT WYDANIA

Mija półtora roku od ob-
jęcia przez Pana stanowi-
ska wójta Gminy Lubin. Czy 
plany i założenia, określone 
na początku kadencji udaje 
się realizować? 

Zdecydowanie tak, tyle tyl-
ko, że nieco wolniej niż zakła-
dałem. Niestety nie jest to od 
nas zależne. Wiele czasu po-
chłaniają procedury przetar-
gowe, wynikające z szeregu 
przepisów m.in. Ustawy o za-
mówieniach publicznych. Ale 
prawa należy przestrzegać, 
dlatego mimo, że urzędnicy 
pracują z dużym zaangażowa-
niem, często po godzinach, 
nie możemy tych procesów 
przyspieszyć. Poza tym jed-
nak plan inwestycyjny na-
prawdę napawa optymi-
zmem. W porównaniu do lat 
poprzednich widać tu ogrom-
ny progres, o czym świadczą 
nakłady ponoszone na inwe-
stycje. Tylko w ramach Fun-
duszu Sołeckiego wykonywa-
nych będzie kilkadziesiąt za-
dań. Kolejnych ponad sto – 
głównie drogowych zaplano-
wanych zostało na 2016 r. 
Wszyscy chcielibyśmy, by te 
inwestycje ruszyły jednocze-

śnie i natychmiast, ale nieste-
ty tego się nie da zrobić. Dla-
tego zadania podzielone zo-
stały na etapy, zgodnie z har-
monogramem ustalonym 
w planie inwestycyjnym. 

Duży problem stanowi 
nieuregulowana sytuacja 
własnościowa gruntów 
przeznaczonych pod  budo-
wę dróg. 

Jak się okazuje nie tylko 
tych terenów. Ostatnio dowie-
dzieliśmy się, że grunt, na 
którym stoi Stacja Uzdatnia-
nia Wody w Siedlcach nie na-
leży do gminy. To już napraw-
dę paradoks na ogólnopolską 
skalę. Krzywa z odkrywanymi 
przez nas nieprawidłowościa-
mi w gminie stale rośnie. My-
ślałem, że już w ubiegłym ro-
ku nadejdzie dzień, w którym 
będę mógł powiedzieć, że 
zdiagnozowaliśmy wszystkie 
bolączki tej gminy i zacznie-
my nadrabiać wieloletnie za-
ległości i zaniedbania, tak się 
jednak nie stało. Ciągle poja-
wiają się kolejne problemy 
i wszyscy oczekują, że zajmie-
my się nimi natychmiast, a to 
jest po prostu fizycznie nie 

możliwe. Rzeczywiście jed-
nak najwięcej problemów na-
potykamy w przypadku grun-
tów przeznaczonych pod bu-
dowę dróg m.in. w Osieku, 
Oborze i Karczowiskach, 
gdzie tereny mają kilkunastu 
właścicieli. Dziwi mnie, że 
wcześniej nie zostało tu ure-
gulowane. 90 proc. inwesty-
cji, które realizujemy obar-
czona jest problemami wła-
snościowymi. Naprawiamy te 
błędy, ale tego nie się da się 
zrobić od razu. Nie wszyscy 
mieszkańcy chcą dobrowol-
nie przekazać swoje tereny. 
Pomaga nam specustawa, 
którą traktujemy co prawda 
jako ostateczność, ale z której 
korzystamy, bo nie mamy in-
nego wyjścia. Określa ona 
szczególne zasady  przygoto-
wania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, 
pozwalając na podział i jedno-
czesne przejęcie gruntów dla 
potrzeb realizacji inwestycji. 
Powoduje to jednak co naj-
mniej kilkumiesięczne opóź-
nienia. 

Mimo tych problemów, 
szereg zadań wraz z nadej-
ściem wiosny będzie reali-
zowanych. 

Oczywiście. Mogę powie-
dzieć, że właśnie rusza wio-
senny front robót w Gminie 
Lubin. Wierzę, że jesienią bę-
dziemy mogli się pochwalić 
długą listą zakończonych za-
dań. W tegorocznym budżecie 
przeznaczonych jest na nie 7 
mln złotych, kolejnych 1,5 mln 
wydatkowanych będzie na bie-
żące utrzymanie dróg. Myślę, 
że należymy do nielicznych 
gmin w Polsce, nie tylko po-
równywalnych do nas wielko-
ścią, ale i tych znacznie więk-
szych – w których aż tyle środ-
ków przeznacza się na zadania 
inwestycyjne. 

Pana bilans otwarcia 
zwracał uwagę na wiele 
mankamentów w funkcjo-
nowaniu Gminnego Zakła-
du Usług Komunalnych. 
Jak sytuacja wygląda obec-
nie? 

Sposób funkcjonowania 
GZUKiM-u zmienił się dia-
metralnie. Jestem o tym 
przekonany, bo takie opinie 
słyszę od mieszkańców Gmi-
ny Lubin. Ostatnia akcja zi-
ma pokazała, że jest to już 
zupełnie inna firma,  a wio-
senne prace tylko tę tezę po-

twierdzą. Bardzo się cieszę 
z tej zmiany, ponieważ była 
to instytucja, na funkcjono-
wanie której skarżyło się naj-
więcej osób. Byłoby jeszcze 
lepiej, gdyby udało się zreali-
zować nasze plany dotyczące 
przekształcenia zakładu 
w spółkę prawa handlowego. 
Zgodnie z wchodzącymi wła-
śnie w życie przepisami, sa-
morządy będą mogły zlecać 
bezprzetargowo swoim spół-
kom np. wywóz odpadów. 
Powtórzę to, co mówiłem na 
wszystkich zebraniach wiej-
skich, w których uczestniczy-
łem, cena tej usługi może być 
wówczas niższa o co naj-
mniej jedną trzecią. Mocno 
zaangażowaliśmy się w prze-
kształcenie GZUKiM, ale 
niestety  i tu pojawiają się 
przeszkody. Majątek zakładu 
nie jest zinwentaryzowany. 
Wspomniany już problem 
SUW-u w Siedlcach, to jeden 
z wielu, które trzeba natych-
miast rozwiązać. Powołali-
śmy specjalny zespół meryto-
ryczny ds. przekształcenia 
GZUKiM, gotowy jest pro-
jekt uchwały w tej sprawie, 
ale spółka nie może istnieć 
tylko na papierze, musi mieć 
swój majątek i swoją ekono-
miczną  wiarygodność. Robi-
my wszystko, by jak najszyb-
ciej sfinalizować ten projekt. 

Zmieńmy temat i prze-
nieśmy się do siedziby 
Urzędy Gminy. W związku 
ze zmianami w ewidencji 
budynków i gruntów, gmin-
ny magistrat przeżywał 
ostatnio prawdziwe oblęże-

nie i to uwidoczniło poważ-
ne problemy lokalowe tego 
obiektu. Petenci na scho-
dach, półpiętrach i tłoczący 
się w wąskich korytarzach – 
to chyba nie jest wizerunek 
przyjaznego urzędu. 

Zdecydowanie nie. Zdaje-
my sobie z tego sprawę. Pro-
blem pilnej potrzeby zmiany 
siedziby podnosili już nasi 
poprzednicy. To jest budy-
nek, który nie powinien peł-
nić funkcji obiektu użytecz-
ności publicznej, ponieważ 

nie spełnia wymogów BHP 
i ppoż. Wykonaliśmy najważ-
niejsze prace wynikające 
z kontroli nadzoru budowla-
nego, ale nadal potrzeba tu 
dużych nakładów inwestycyj-
nych, dla których trudno 
znaleźć uzasadnienie, ponie-
waż ten budynek nie nadaje 
się na urząd. W trosce o kom-
fort mieszkańców Gminy Lu-
bin, ale i pracowników szu-
kamy nowego rozwiązania 
lokalowego. Bo to, w jakich 
warunkach urzędnicy pracu-
ją, wpływa na  jakość i wydaj-
ność ich pracy. Myślę, że 
w ciągu najbliższych tygodni 
zapadną w tej sprawie decy-
zje. 

Największy sukces ostat-
nich osiemnastu miesięcy 
to… 

Stworzenie zespołu, który 
jest w stanie zrealizować zło-
żone jeszcze w kampanii wy-
borczej deklaracje. To ludzie 
mocno zaangażowani w to, 
co robią, oddani, bardzo czę-
sto robiący więcej niż wynika 
to z ich zakresu obowiązków. 
Efekty ich pracy widać m.in. 
na załączonych wykresach. 
Myślę, że one mówią same za 
siebie i nie wymagają dodat-
kowego komentarza… 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała 

Agnieszka Kanclerz 

WIOSENNY FRONT 
ROBÓT OTWARTY 
– rozmowa z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem

Właśnie rusza wiosenny front robót w Gminie Lubin. 
Wierzę, że jesienią będziemy mogli się pochwalić 
długą listą zakończonych zadań.
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W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów 
traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 
45% wszystkich pożarów w naszym kraju. Średnio 
co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych 
związanych z pożarami traw. Najwięcej tego typu 
pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłe-
go roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw 
w 2015 r. zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych.

W powiecie lubińskim tylko w ostatnim roku 
strażacy wyjeżdżali 308 razy do zdarzeń związa-
nych z gaszeniem pożarów łąk i nieużytkowych po-
wierzchni rolniczych. To aż jedna trzecia wszyst-
kich zdarzeń jakie miały miejsce w ubiegłym roku – 
relacjonuje oficer prasowy lubińskich strażaków 
bryg. Cezary Olbryś. W 2015 roku pożary traw ga-
siliśmy:

- 79 razy na terenie miasta Lubina,
- 76 razy na terenie gminy Lubin,
- 80 razy na terenie gminy Rudna,
- 73 razy na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Wspólna kampania informacyjna Komendy 
Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów 
traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakre-

sie zagrożeń związanych z wiosennym podpala-
niem nieużytków rolnych. 

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym za-
wsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na 
łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wy-
palaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 
Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla 
życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska na-
turalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym 
i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie 
niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeń-
stwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogra-
nicza widoczność, co może doprowadzić do groź-
nych wypadków i kolizji.  
Angażują również wiele zastępów ratowniczych, 
których pomoc może być potrzebna w tym samym 
czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożo-
ne jest życie i zdrowie ludzi. 
Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest za-
bronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości  
5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. 
Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konse-
kwencje prawne, może też to skutkować utratą do-
płat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Opracowanie: Wydział Informacji 
i Promocji KG PSP
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Z Gminnego 
Kalendarza 
Sportowego  
Gminy Lubin: 
*3 maja 2016 r. godz. 9.00
I Runda Ligi Młodzików i Turniej dla dzieci 
z Dolnego Śląska w Łucznictwie 
Miejsce: tory łucznicze w Karczowiskach 
*10 maja 2016 r. godz. 10.00 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Szkół 
Podstawowych 
Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Szklarach Górnych 
*13 maja 2016 r. godz. 10.00 
Strefowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
Piłkarska Kadra Czeka 
Miejsce: boiska w Księginicach i Siedlcach 
*18 maja 2016 r. godz. 10.00 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Szkół 
Podstawowych 
Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Szklarach Górnych 
*21 maja 2016 r. godz. 10.00 
Finał Dolnośląski Turnieju Piłki Nożnej 
Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka 
Miejsce: boiska w Księginicach i Siedlcach 
*22 maja 2016 r. godz. 13.00 
Gminny Festyn Sportowo-Rekreacyjny 
z okazji 70-lecia LKS „Iskry” Księginice oraz 
Powiatowo-Gminny Turniej Samorządów 
i organizacji pozarządowych 
Miejsce: boisko sportowe w Księginicach 
*24 maja 2016 r. godz. 10.00 
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Szkół 
Podstawowych – szczypiorniak na 
„Orlikach” 
Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Raszówce 
*14.06.2016 r. godz. 10.00 
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Szkół 
Podstawowych – szczypiorniak na 
„Orlikach” 
Miejsce: boisko sportowe Gminnego 
Gimnazjum w Lubinie przy ul. Szpakowej 

Z kalendarza 
kulturalnego  
Gminy Lubin: 
13 maja 2016 r. 
GIEŁDA PIOSENKI TURYSTYCZNEJ – rajd 
pieszy i konkurs wokalno-instrumentalny 
dla szkół
Miejsce: świetlica wiejska w Goli 

28 – 29 maja 2016 r. 
DNI KULTURY GMINNEJ 
„Śladami Agnieszki Osieckiej”  w 80 –tą 
rocznicę urodzin poetki i autorki tekstów 
piosenek
Prezentacja zespołów OKGL  i lokalnych 
twórców
Obchody Dnia Działacza Kultury w Gminie 
Lubin – ANIOŁY KULTURY - pierwsza  
edycja
Miejsce: świetlica wiejska w Oborze

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: wnioski można składać od 
1 kwietnia  do 15 maja 2016 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZ-
NIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny 
na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów [gm. 
wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], 
Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyzna-
wane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł 

WNIOSKODAWCY:  organizacje pozarządowe posiadających osobowość 
prawną [np. fundacje, stowarzyszenia], grupy nieformalne, w których imieniu 
wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła pu-
bliczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecz-
nej, grupy nieformalne, występujących z  wnioskiem samodzielnie, jako tzw. 
Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimal-
nie 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane do 31 grudnia 
2016 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem 
wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 
14 marca do 6 maja br.

Koordynator Programu: 
Marta Kucfir 
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl 
tel. 608 640 901

 Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Żeromskiego 1,

tel.   500 206 128, 76 818 34 487,

www.wrzosowakraina.pl 

Stop wypalaniu traw!

Ruszył  nabór wniosków o dotację 
w „Działaj Lokalnie IX” w 2016 roku! 
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ATRAKCYJNE DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
SZKLARY GÓRNE 

oznaczona numerem geodezyjnym 83/10 o powierzchni 0,1124 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/11 o powierzchni 0,1031 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/13 o powierzchni 0,1022 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/15 o powierzchni 0,1017 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/16 o powierzchni 0,1124 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/17 o powierzchni 0,1030 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/18 o powierzchni 0,1122 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/19 o powierzchni 0,1049 ha,
oznaczona numerem geodezyjnym 83/31 o powierzchni 0,1095 ha.

Zlokalizowane przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. Teren pła-
ski. Działki mają kształt nieregularnych wieloboków, zbliżonych do prostokąta. Istnie-
ją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej 
oraz gazowej.

Działki mają zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi we-
wnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin.

RASZÓWKA 
Piękna działka w Raszówce usytuowana przy lesie. Oznaczona numerem geodezyj-

nym 407/3 o powierzchni 0,0920
Nieruchomość niezagospodarowana zlokalizowana przy granicy strefy zainwesto-

wania urbanistycznego wsi. Teren płaski. Działka ma kształt wieloboku, zbliżonego do 
kształtem do kwadratu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki w zabudowie wiej-
skiej, droga asfaltowa i droga gruntowa. Obok drogi asfaltowej lasy. Na działce rosną 
drzewa liściaste i iglaste.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, ener-
getycznej oraz gazowej

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej informuje: 
 Od kwietnia zmiana siedziby na Księginice, ku końcowi mają się prace organizacyjne zwią-

zane  z codziennym wypełnianiem obowiązków służbowych, 
 Na bieżąco przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia  wychowawczego w 

ramach programu „ RODZINA 500+ „. Uprawnieni wnioski  składają osobiście w nowej siedzi-
bie tj. Księginice 14, w wyznaczonych  punktach na terenie gminy oraz drogą elektroniczną. We-
ryfikacja danych  osobowych osób ubiegających się o świadczenie 500+ odbywa się na  bieżąco. 
Pierwsze decyzje zostały już wydane. Wypłaty rozpoczną się w  ostatnim tygodniu kwietnia 
2016r. Przypominamy, że na wnioski złożone w  maju, czy czerwcu , przysługuje wyrównanie od 
miesiąca kwietnia. 
  Osoby bezrobotne, wskazane przez nasz Ośrodek, zostały skierowane do  prac społecznie 

użytecznych przez PUP Lubin. W tej sprawie zawarte jest  porozumienie pomiędzy Wójtem Gmi-
ny Lubin a Starostą Powiatowym na okres  od kwietnia do czerwca 2016r. Prace społecznie uży-
teczne realizowane są  w jednostkach Gminy Lubin a koszty pokrywane są przez PUP Lubin oraz  
GOPS, który te prace od wielu lat koordynuje !

NA WYCIĘCIE DRZEWA 
POTRZEBNA ZGODA! 

Mieszkańcy Gminy Lubin, przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2015 poz.1651 j.t.) usunięcie drzewa lub krzewu z własnych nieruchomości bezwzględnie wymaga uzyskania 
zezwolenia Wójta. 
Wnioski na usunięcie drzew lub krzewów wraz z instrukcją ich wypełnienia (karta usługi) dostępne są na stronie 
internetowej http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl w zakładce sposób załatwiania spraw/usuwanie drzew i 
krzewów. 
Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega wysokiej administracyjnej karze pieniężnej.
Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Lubinie ( 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6a , pok. nr 9, w godzinach pracy urzędu) lub pod 
nr tel. 76 8403163; 76 8403128. 
 (oprac. EJ) 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
Z TERENU GMINY LUBIN W 2016 r.

Uchwałą nr 91/2016 z dnia 09.03.2016 r. Zarząd Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu przyznał Gminie Lubin dofinansowanie w wysokości 
64.812,50 zł na zadanie pn.. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Lubin – 2016 r.”. 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p. t.: „SYS-
TEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez 
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Właściciele nieruchomości z terenu gminy Lubin, którzy na początku 2016 r. zadekla-
rowali swój udział w przedmiotowym zadaniu, będą mogli pozbyć się tych niebezpiecz-
nych odpadów, a odpowiednie wnioski w tym zakresie muszą złożyć do dnia 27 maja 2016 
r., o czym zostaną powiadomieni pisemnie. 

Pozostałe osoby zainteresowane tymi pracami, które na początku roku nie zgłosiły swe-
go udziału w programie dotyczącym usuwania azbestu na 2016 r. – będą mogły zakwalifi-
kować się do przeprowadzenia tych prac wyłącznie w przypadku wycofania się osób wcze-
śniej zadeklarowanych.

Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawcy prac.  (oprac. AJ)

Zebrano 17 ton odpadów wielkogabarytowych  
i 2 tony elektroodpadów

W pierwszym tygodniu wiosennej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubin zebrano 17 ton 
odpadów wielkogabarytowych oraz ok. 2 ton elektroodpadów.

W dniach od 11 kwietnia do 15 kwietnia 2016r. mieszkańcy miejscowości Bukowna, 
Chróstnik, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gorzyca, Karczowiska, Krzeczyn Mały, Krzeczyn 
Wielki, Księginice, Lisiec, Obora, Siedlce, Składowice, Ustronie, Wiercień i Zimna Woda 
mogli bezpłatnie oddać odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
mebli i odpadów wielkogabarytowych.

Celem akcji było prawidłowe zagospodarowanie odpadów i zapobieganie powstawaniu 
dzikich wysypisk. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki, organizacja takich akcji na terenie 
gminy na pewno będzie kontynuowana.

Mieszkańcy pozostałych miejscowości Gminy Lubin będą mogli pozbyć się swoich od-
padów wielkogabarytowych i elektronicznych i elektrycznych w maju bieżącego roku.
 (oprac. IW) 

Lp. Sołectwo

Odpady należy 
pozostawić do dnia 

wyznaczonego 
poniżej

Miejsce zbiórki

1. Buczynka 16.05.2016r. naprzeciw świetlicy

2. Gogołowice 17.05.2016r. okoloce stawu

3. Gola 18.05.2016r. okolice głównego przystanku autobusowego 
(przy kasztanie)

4. Gorzelin 15.05.2016r. plac przed świetlicą

5. Kłopotów 16.05.2016r. przy świetlicy

6. Miłoradzice 16.05.2016r. baza SKR

7. Miłosna 17.05.2016r. przy świetlicy

8. Miroszowice 16.05.2016r. plac przed spółdzielnią „Postęp”

9. Niemstów 17.05.2016r.
Niemstów: baza SKR

Łazek: przy tablicy ogłoszeń
Podgórze: przy budynku 1c

10. Osiek 19.05.2016r. plac na skrzyżowaniu ul. Św. Katarzyny  
i ul. Pieszkowskiej

11. Pieszków 16.05.2016r. parking koło świetlicy

12. Raszowa 15.05.2016r. parking koło świetlicy

13. Raszowa Mała 15.05.2016r. przy garażach (niedaleko bloków)

14. Raszówka 15.05.2016r. plac koło apteki

15. Szklary Górne 18.05.2016r. Szklary Górne: przy Ośrodku Zdrowia
Owczary: obok posesji nr 76 (droga gminna)

Zgromadzone odpady zostaną odebrane przez firmę realizującą odbiór odpadów w następnych dniach 
roboczych po dniach ustalonych w ww. harmonogramie

Harmonogram wywozu odapdów
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Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

W sobotę minęła 11 rocz-
nica śmierci Jana Pawła II. 

Uroczyście  obchodzo-
no tę uroczystość w gminie 
Lubin, w parku przypała-
cowym w Ksieginicach. Na 
początku wspominaliśmy 
bogaty życiorys Karola Woj-
tyły, odczytany przez Panią 
Marię Pluta. Mszę św. od-
prawił ksiądz proboszcz Ta-
deusz Żurek, który również 
przedstawił bogatą  twór-
czość literacką Papieża Po-
laka. Wszyscy zgromadzeni 
wspólnie z zespołem odśpie-
wali pieśni religijne, oczywi-
ście nie mogło wśród nich 

zabraknąć pieśni oazowej 
BARKA. O 21.37 rozpalo-
no ognisko, puszczono sy-
reny strażackie na znak od-
danego hołdu ukochanemu 
Lolkowi. Jak co roku inicja-
torem tego wydarzenia był 
zespół JARZĘBINA. 

Zespół serdecznie dzięku-
je wszystkim zaangażowa-
nym w organizację tej uro-
czystości, a przede wszyst-
kim:  Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Księginic, Gminne-
mu Zakładowi Usług Komu-
nalnych i Mieszkaniowych, 
Ośrodkowi Kultury Gminy 
Lubin oraz Henrykowi Nagaj.  

Ognisko papieskie w Księginicach
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Ta ważna dla wszystkich chrześcijan uroczy-
stość związana była z 1050 rocznicą Chrztu Pol-
skiego, obchodzonego w całej Polsce 14 kwietnia.

W uroczystości uczestniczyli ks. dr Bogu-
sław Wolański, dyrektor Wydziału Duszpa-
sterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej, ks. Prałat 
Wiesław Migdał proboszcz parafi i p .w. Mak-
symiliana Marii Kolbego w Lubinie, Barba-
ra Tórz, kierownik Referatu Oświaty Urzędu 
Gminy w Lubinie oraz cała społeczność przed-
szkolna. 

Z MIESZKIEM 
I DOBRAWĄ 
Inscenizacja Chrztu Polskiego wystawiona została 
w lubińskim oddziale Przedszkola  im. Jana Pawła 
II w Raszówce. Spektakl przygotowany został przez 
nauczycieli, a z wielkim zainteresowaniem obejrzały 
go zarówno przedszkolaki, jak i zaproszeni goście. 

Goście w podziękowaniu za udział w uro-
czystości otrzymali od dyrektor placówki Ka-
tarzyny Foryś pamiątkowe statuetki z wygra-
werowanym symbolem obchodzonego jubi-
leuszu, zaś nauczyciele i dzieci podziękowania 
za pracę oraz zaangażowanie w przygotowa-
nie inscenizacji.

Przedsięwzięcie wymagało dużego zaan-
gażowania od wszystkich biorących w nim 
udział, jednak zapał, werwa i chęć działania 
sprawiły, że wszystko udało się znakomicie. 

- Edukacja patriotyczna i krzewienie pa-
triotyzmu na co dzień, są wpisane w koncep-
cję naszego przedszkola. Niezmiernie ważne 
dla naszej placówki jest kształcenie najmłod-
szego pokolenia w poczuciu tożsamości na-
rodowej, przywiązania do ojczyzny, jej trady-
cji i historii. Dlatego, jako jedno z nielicznych 
przedszkoli jesteśmy dumni, że mogliśmy cele-
brować tak ważne dla naszego kraju wydarze-
nie – mówi Katarzyna Foryś, dyrektor Gmin-
nego Przedszkola. 

Całość  inscenizacji  dopełniały  stroje 
z epoki średniowieczna, wypożyczone dzięki 
uprzejmości Dyrektora Teatru im. Heleny Mo-
drzejewskiej w Legnicy.     Marta Heksel 
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- Prawie wszystkie piece w mieszkaniach 
komunalnych wymagają wymiany – mówi Wojciech 
Morajko, , kierownik ds. technicznych Gminnego 
Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 
w Księginicach. 

REGULAMIN KONKURSU
 „JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO 

– historia mojej wsi”
Wójt Gminy Lubin oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Raszówce
zapraszają mieszkańców gminy Lubin do udziału 

w konkursie

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lubin oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce. 

2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy 
Lubin.

3. Cele konkursu: 
a) rozbudzanie zainteresowań historią regionu i do-

robkiem minionych pokoleń,
b) popularyzowanie tematyki związanej z regional-

nym dziedzictwem kulturowym,
c) poznawanie historii, tradycji, kultury i legendy re-

gionu  w oparciu o wspomnienia jej mieszkańców 
oraz materiały źródłowe (fotografi e, dokumenty, 
pamiątki),

d) inspirowanie do poznania i zachowania historii 
swojej miejscowości,

4. Zasady konkursu i zadania uczestników:
a) uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy 

gminy wiejskiej Lubin,
b) sołtysi zgłaszają do konkursu 5 osobowe „dru-

żyny” – przedstawicieli mieszkańców, do zapre-
zentowania podczas uroczystej gali na przełomie 
października/listopada np. historii, legendy swojej 
miejscowości, ciekawych pamiątek, zdjęć (10 mi-
nut na prezentację zebranych materiałów danego 
sołectwa). Forma prezentacji dowolna,

c)  uczestnicy konkursu zbierają materiały źródłowe 
o swojej miejscowości znajdujące się w archiwach 
rodzinnych – dokumenty, fotografi e, zapiski, 
pamiętniki i inne pamiątki, z którymi wiążą się 
ciekawe wydarzenia, a także wywiady, wspomnie-
nia starszych mieszkańców z czasów ich młodości 
lub przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Zebrany materiał można  uzupełnić informacjami 
upowszechnionymi już np. w opracowaniach lub 
na stronach internetowych,

d) zgromadzone materiały i pamiątki stanowią wła-
sność autorów lub sołectwa,

e) udział w konkursie sołtysi zgłaszają na załączo-
nym do regulaminu formularzu, który należy 
dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce przy 
ul. Kolejowej 2 - do dnia 31. 05.2016 r. Dodatko-
we informacje można uzyskać pod nr tel. 76 844 
81 93 w godzinach pracy biblioteki.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:
Podczas uroczystej gali, w jednej z miejscowości 
gminy Lubin. W miesiącu wrześniu zaprosi-
my i powiadomimy zgłoszonych do konkursu 
uczestników o dokładnym terminie i miejscu 
zorganizowania uroczystej gali, podczas której 
nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród.

6. Postanowienia ogólne
a) organizator konkursu nie zapewnia dowozu 

na uroczystą galę,
b) komisja konkursowa nagrodzi i wyróżni naj-

ciekawsze prezentacje,
c) decyzje komisji konkursowej są ostateczne 

i nie podlegają odwołaniu,
d) udział w konkursie jest jednoznaczny z ak-

ceptacją niniejszego regulaminu 
e) organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

w regulaminie konkursu,
7. Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnicy 

oświadczają, że:
a) wyrażają zgodę na publikację informacji o wyni-

kach konkursu oraz zdjęć z uroczystej gali w lo-
kalnych mediach,

b) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich da-
nych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie 
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. 
zm.),

c) w  przypadku udziału w konkursie osób niepełno-
letnich, wymagane oświadczenie rodzica  - zgoda 
na przetwarzanie oraz publikację danych  osobo-
wych i wizerunku dziecka . 

Funkcjonariusze, któ-
rzy chwilę później pojawili 
się na  miejscu potwierdzili 
podwyższony poziom cza-
du. Wszystko wskazuje na 
to, że tym razem nie zawi-
nił przestarzały piec, bo te-
go dnia pani Renata jeszcze 
go nie rozpaliła, ale pogo-
da i słaby cug, który cofnął 
gaz. Ostrzeżenie wysłane 
przez czujnik pozwoliło na-
tychmiast opanować sytu-
ację. – Córka obserwowała 
podwyższający się wynik 
na liczniku czujnika i fak-
tycznie za chwilę się uru-
chomił. Potem zrobiłam, to 
co mówi instrukcja obsłu-
gi, natychmiast zadzwoni-
łam na straż pożarną – do-
daje pani Renata. 

Czujniki zamontowa-
ne zostały we wszystkich 
63 lokalach mieszkalnych 
należących do gminnego 
zasobu. 

- Wykonaliśmy prze-
glądy wszystkich instala-
cji kominowych, wentyla-
cyjnych , gazowych i elek-
trycznych, a dodatkowo 
zdecydowaliśmy się zain-
stalować czujniki czadu. 
To mnie, a przede wszyst-
kim mieszkańcom daje 
poczucie bezpieczeństwa. 
Wszystkie gminne miesz-
kania komunalne potrze-
bują gruntownych remon-
tów i deklaruję, że będzie-
my je systematycznie prze-
prowadzać – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Na razie na nowe wy-
mienionych zostało pięć 
przestarzałych  pieców.  
Pilnej wymiany wymaga 
sześć kolejnych w Gorzeli-
nie, Osieku, Składowicach 
i w Karczowiskach. 

- Na bieżąco monito-
rujemy sytuację w gmin-
nych mieszkaniach, na-
prawiamy to, co da się na-
prawić, ale wątpliwości nie 
pozostawia fakt, że prawie 
wszystkie piece wymaga-
ją wymiany – mówi Woj-
ciech Morajko, kierownik 
ds. technicznych Gmin-
nego Zakładu Usług Ko-

munalnych  i  Mieszka-
niowych w Księginicach. 

- Na razie w budżecie 
Gminy Lubin zabezpie-
czyliśmy środki na wymia-
nę sześciu pieców, będą-
cych w najgorszym stanie. 
Koszt jednego z nich wraz 
z instalacją to ok. 10 tys. zł. 
Chciałbym, żeby jeszcze 
w tym roku wyasygnować 
środki na pozostałe i zastą-
pić je bezpiecznymi urzą-
dzeniami, a tam gdzie bę-
dzie taka możliwość zasto-
sować ogrzewanie gazowe 
-  dodaje Tadeusz Kielana, 
wójt Gminy Lubin.   (MG) 

Gminne mieszkania komunalne wymagają pilnych remontów 

URATOWAŁ ICH 
CZUJNIK CZADU 

Dzięki jednemu z 63 czujników czadu zamontowanych w gminnych 
mieszkaniach komunalnych prawdopodobnie udało się uniknąć tragedii. 
Około godz. 19.00 czujnik włączył się, informując o podwyższonym 
poziomie czadu – cichego i bezwonnego zabójcy. Pani Renata Burknap 
z Karczowisk nie zastanawiała się i zgodnie z instrukcją wybrała numer 
straży pożarnej. 

FOT. PIEC 
- Prawie wszystkie piece w mieszkaniach 

komunalnych wymagają wymiany – mó-
wi Wojciech Morajko, , kierownik ds. tech-
nicznych Gminnego Zakładu Usług Komu-
nalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. 

- Prawie wszystkie piece w mieszkaniach 
komunalnych wymagają wymiany – mówi Wojciech 
Morajko, , kierownik ds. technicznych Gminnego 
Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

Czujniki zamontowa-
ne zostały we wszystkich 
63 lokalach mieszkalnych 
należących do gminnego 

- Wykonaliśmy prze-
Na razie na nowe wy-

mienionych zostało pięć 
munalnych  i  Mieszka-
niowych w Księginicach. 
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Nowe wiaty 
i przystanki 
Rada Gminy Lubin wskazała wstępne miejsca lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych w Gorzycy i Krzeczynie Wielkim, 
wyznaczyła także nowy przystanek w Zimnej Wodzie. 
W przypadku Gorzycy i Krzeczyna Wielkiego przystanki powstaną 
przy drogach powiatowych, dlatego wstępna lokalizacja 
zaproponowana przez Radę Gminy Lubin musi zostać 
zaakceptowana przez Radę Powiatu. 
O utworzenie dodatkowych przystanków wnioskowali mieszkańcy.  
W przypadku Gorzycy powstanie on po obu stronach drogi 
i wydłuży trasę linii komunikacyjnej nr 102 w kierunku Ogrodzisk. 
W przypadku Krzeczyna Wielkiego przystanek powstać ma po jednej 
stronie, na wysokości działki nr 163/4 naprzeciw istniejącego 
przystanku komunikacyjnego. 
W Zimnej Wodzie przystanek powstanie na drodze gminnej nr 
103044D. Samorząd deklaruje, że stanie się to w pierwszej dekadzie 
kwietnia. Umożliwi on mieszkańcom Zimnej Wody korzystanie 
z komunikacji zbiorowej do miejscowości Wiercień. Utworzenie 
dodatkowego przystanku wpłynie pozytywnie na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Nowe wiaty przystankowe stanęły natomiast w Zalesiu, Czerńcu, 
Krzeczynie Wielkim, Księginicach i Gorzycy. 
 (MG) 

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY LUBIN W 2016 ROKU
Przewodniczący Rady Gminy Lubin pełni dyżury 
w każdy wtorek
 w godzinach od 8:00 do 10:00
 w budynku Urzędu Gminy w Lubinie
 przy ul. Władysława Łokietka 6 w pok. nr 13 (II piętro).

NAJBLIŻSZE DYŻURY RADNYCH GMINY LUBIN 

 05.05.2016 Jan Olejnik g. 14:30 – 15:30
 12.05.2016 Andrzej Olek g. 14:30 – 15:30
 02.06.2016 Sylwia Pęczkowicz–Kuduk g. 14:30 – 15:30
 09.06.2016 Robert Piekut g. 14:30 – 15:30
 16.06.2016 Barbara Skórzewska 14:30 – 15:30
 23.06.2016 Janusz Zarenkiewicz g. 14:30 – 15:30

Radni pełnią dyżury w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. 
Władysława Łokietka 6 w pok. nr 14 (II piętro). 

Kolejne dwie miejscowo-
ści Gminy Lubin mają nowe 
miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego. 
Zmiany w tych dokumen-
tach dla obrębów Kłopotów 
i Zimna Woda uchwalili rad-
ni na XXXI sesji Rady Gmi-
ny Lubin, która odbyła się w 
Składowicach.  

Zgodnie z oczekiwania-
mi mieszkańców zmiany w 
planach przewidują powięk-
szenie, w stosunku do obo-
wiązującego planu, obszaru 
przeznaczonego pod nowe 
inwestycje, głównie na za-
budowę mieszkaniową jed-

norodzinną i mieszkanio-
wo-usługową. 

Na  zmiany w planach 
przestrzennego zagospoda-
rowania mieszkańcy Gmi-

ny Lubin czekali kilkanaście 
lat. Nowe dokumenty ma 
już osiemnaście miejscowo-
ści. Teraz dołączyły do nich 
Kłopotów i Zimna Woda. 

Uchwała w tej sprawie wcho-
dzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

Zmiany w planach przy-
gotowywane są obecnie dla 
miejscowości: Osiek, Gogo-
łowice, Pieszków, Siedlce, 
Niemstów, Krzeczyn Mały, 
Lisiec i Chróstnik. Wstrzy-
mane natomiast zostały pla-
ny dla obrębów Krzeczyn 
Wielki, Obora i Raszówka 
ze względu na postępowa-
nie planistyczne celem uzy-
skania zgody Ministra Rol-
nictwa i Marszałka.  (MG)  

Nowe plany przestrzenne 
dla Kłopotowa i Zimnej Wody 

To w sumie 96 km dróg, 
które w zarząd przejmie te-
raz Gmina Lubin. Powiat za-
płaci gminie 9 tys. zł za ki-
lometr, przekaże maszyny 
i urządzenia oraz finanso-
wać będzie zatrudnienie sze-
ściu pracowników. 

Analogiczna sytuacja ma 
mieć miejsce w gminach 
Rudna i Ścinawa. 

-  Stan dróg powiatowych 
jest nam doskonale znany, 
jeździmy po nich każdego 
dnia, bo tylko tak możemy 
dotrzeć do dróg gminnych. 
9 tys. zł za kilometr w ska-
li roku na ich utrzyma-
nie – to dużo i ma-
ło. Wiele zależy od 
warunków atmos-
ferycznych. Waż-
ne, że przejmu-
jemy  również 
pracowników 
i sprzęt. Maszy-
ny  i  urządze-
nia będą mogły 
być wykorzysty-
wane przy pracach 
na  drogach  gmin-
nych. Ponadto ogłasza-
jąc przetarg na większą 
niż dotychczas ilość kilome-
trów, uzyskać możemy ko-
rzystniejsze ceny – tłumaczy 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Jeden  zarządca  dróg 
gminnych i powiatowych 
pozwoli skończyć z drogo-
wymi paradoksami, które 
miały miejsce dotychczas.

 

– Wielokrot-
nie w okre-
sie  zimo-
wym  wi-
dzieliśmy 
pług  prze-
j e ż d ż a j ą -
cy przez wieś 
z  podniesio-

ną  łyżką,  bo 
pług był powiato-

wy, a droga gminna – 
mówi Norbert Grabow-

ski, przewodniczący Rady 
Gminy Lubin.  

Umowa na utrzymanie 
dróg, zawarta zostanie na 
czas nieokreślony, z sześcio-
miesięcznym okresem wy-
powiedzenia. Jeśli wszystkie 
samorządy podejmą stosow-
ne uchwały w tej sprawie, 

porozumienie  obowiązy-
wać będzie od 1 maja 2016 r. 

 - Poza tym, to nasze dro-
gi, położone na terenie gmi-
ny, korzystają z nich w du-
żej mierze nasi mieszkańcy 
– więc podejdziemy do nich 
z sercem , a nie tylko z poczu-
ciem obowiązku – reasumuje 
wójt Tadeusz Kielan. 

  Na  XXX  Sesji  Rady 
Gminy Lubin, która odby-
ła się w Raszówce podjęto 
20 uchwał merytorycznych, 
m.in. w sprawie zmian w pla-
nach przestrzennego zago-
spodarowania, zwiększają-
cych liczbę przystanków ko-
munikacyjnych oraz przyj-
mującą „Sołecką Strategię 
Rozwoju Wsi Szklary Gór-
ne”.    (MG) 

Gmina Lubin przejęła utrzymanie dróg powiatowych 

JEDEN ZARZĄDCA 
Radni Gminy Lubin wyrazili zgodę na przejęcie od Powiatu Lubińskiego 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Oznacza to, że 
letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin  
będzie wyłączną kompetencją gminnego samorządu. 

Na XXX Sesji Rady 
Gminy Lubin, która 
odbyła się w Raszówce 
podjęto 20 uchwał 
merytorycznych. 
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W Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Krze-
czynie Wielkim, odbyły się po 
raz kolejny Powiatowo-Gmin-
ne eliminacje Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 

Turniej odbył się w dwóch 
kategoriach:  szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów. Ucznio-
wie musieli rozwiązać test, wy-
kazać się umiejętnością jazdy 
na rowerze po torze sprawno-
ściowym oraz odpowiedzieć 
na pytania  w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy.  W kon-
kursie wzięło udział osiem 
szkół podstawowych i pięć 

gimnazjów zgłoszonych z te-
renu gminy i powiatu lubiń-
skiego. Organizatorzy zapew-
nili uczestnikom i zaproszo-
nym gościom atrakcje w posta-
ci alkogogli i narkogogli, dzię-
ki którym mogli się przekonać 
o zgubnym wpływie środków 
odurzających. 

W klasyfikacji szkół podsta-
wowych najlepsza okazała się 
reprezentacja  Szkoły Podsta-
wowej im. Orła Białego w Ra-
szówce, drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Krze-
czynie Wielkim, a trzecie Szko-
ła Podstawowa  im. Henry-
ka Sienkiewicza w Siedlcach. 

W klasyfikacji szkół gimnazjal-
nych wygrało Gminne  Gim-
nazjum w Lubinie, drugie miej-
sce przypadło Gimnazjum Pu-
blicznemu w Ścinawie, a trze-
cie Gimnazjum nr 5 w Lubinie.

Indywidualnie najlepsi oka-
zali się Karol Chobot ze Szko-
ły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedlcach oraz  
Krzysztof Winnik z Gimna-
zjum w Lubinie.

Za pośrednictwem obec-
nych na imprezie przedsta-
wicieli każdej szkoły z terenu 
gminy, wręczono ufundowane 
przez Wójta kaski dla czwarto-
klasistów naszych szkół.   (JH) 

Gmina wzięła 
wszystko 

- Polecam każdemu pedago-
gowi taką wycieczkę. Na lek-
cjach w klasie nie jesteśmy w sta-
nie pokazać dzieciom procesów 
zachodzących w przyrodzie. 
W takim miejscu jak to, gdzie 
uczniowie mogą wszystko do-
tknąć, powąchać i obejrzeć lek-
cja przyrody  jest prawdziwą 

przyjemnością - mówi nauczy-
ciel Andrzej Olek.

Każdy z młodych przyrodni-
ków samodzielnie zasadził tru-
skawkę, którą potem zabrał do 
domu.

-Najciekawszą rośliną, jaką 
poznałam na dzisiejszej wyciecz-
ce jest Smocza Lilia, która jest za-

pylana przez muchy. Pani mó-
wiła, że aby je do siebie przycią-
gnąć roślina ta śmierdzi jak pa-
dlina, na szczęście podobno tyl-
ko przez trzy dni - opowiada je-
den z uczniów.

Podczas lekcji przyrody znalazł 
się czas na zabawę. Dzieci mogły 
odpocząć przy ognisku piekąc 

kiełbaski, pograć w piłkę na bo-
isku i pohuśtać się.

Zmęczeni  ale  zadowoleni 
uczniowie otrzymali dyplomy 
Najlepszego Przyrodnika i ze swo-
imi roślinkami oraz innymi pa-
miątkami pomaszerowali na au-
tobus dziękując pani Ani za cieka-
wą lekcję.  (AI) 

Warsztaty przyrodnicze  w Zagrodzie Edukacyjnej „ Szkoła w Ogrodzie” w Bukownej. 

JAK TU ŁADNIE
Po zimowym śnie w budzącym się Ogrodzie Freya, prowadzonym przez  
Annę Rawską, odbyła się pierwsza lekcja przyrody w plenerze. Uczniowie  
z koła przyrodniczego ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie przyjechali  
wraz z opiekunami na zajęcia praktyczne.
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Lidia Cesarz została sołtysem - jak 
mówi - „niechcący”. Mieszkanką 
Krzeczyna Małego jest od zaledwie 
siedmiu lat, w tym czasie czynnie 
współpracowała z  poprzednią panią 
sołtys. Podczas ostatnich wyborów 
jej kandydaturę zgłosiła właśnie 
poprzedniczka i…  została wybrana.

Pani sołtys jest osobą bardzo energiczną i ma wiele pomy-
słów na ulepszenie swojej wsi.

- Nacisk chcę położyć na działania inwestycyjne, np. chod-
nik przy sklepie czy dodatkową zatokę autobusową.  Otrzy-
małam deklarację z Gminy, dotyczącą budowy dodatkowych 
punktów oświetleniowych i chodnika. Dziury w drogach czę-
ściowo zostały naprawione – wylicza Lidia Cesarz.

- Przez 30 lat byłam kierownikiem inwestycji  i znam się na 
tym, teraz niejako traktuję to jako hobby, zajmuję się tym 
z przyjemnością - dodaje.

Od początku swojej kadencji pani sołtys wraz z Radą So-
łecką i Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowała Dzień Ko-
biet, odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70. rocznicę przyby-
cia na ziemie zachodnie Osadników, Piknik Rodzinny, Do-
żynki wreszcie charytatywne Andrzejki podczas, których 
kwestowano na remont Kościoła w Gorzycy.

W tym roku sołectwo powróciło do bliższej współpracy ze 
szkołą w Krzeczynie Wielkim i wspólnie zorganizowano 
Dzień Babci i Dziadka. W planach jest także wspólna impre-
za z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

- Moim wielkim marzeniem jest założenie stowarzyszenia, 
które  będzie działało na rzecz Krzeczyna Małego. Mając 
w ręku takie narzędzie można będzie wystąpić o środki unij-
ne, które przeznaczylibyśmy  np. na rewitalizację stawu. By-
łaby to piękna wizytówka naszej wsi. Stowarzyszenie daje 
wiele możliwości, myślę, że znajdą się wokół mnie ludzie, 
z którymi wspólnie podejmiemy się tego wyzwania - mówi pa-
ni sołtys. Pierwsi chętni już się zgłosili.

Pani Lidia jest bardzo zaangażowana w życie wsi i jak mówi 
robi to, bo lubi. 

- To co zrobimy teraz, zostanie po nas dla innych, nie mo-
żemy być bezczynni - podsumowuje pani sołtys.

Przedstawiamy gospodarzy wsi Gminy Lubin kadencji 2015 – 2019 

TWÓJ SĄSIAD
- SOŁTYS

SOŁTYS 
WSI KRZECZYN MAŁY 

SOŁTYS 
WSI OBORA   

SOŁTYS 
WSI SZKLARY GÓRNE   

Łukasz Kurowski Jest sołtysem 
drugą kadencję. Sołtysowanie przejął 
niejako „w spadku” po tacie, który 
szefował w Oborze przez sześć 
kadencji. 

- Kontynuuję  to co dwadzieścia kilka lat temu rozpoczął ta-
to, ot i cała filozofia - śmieje się pan Łukasz.

Sołtys Obory jest z zawodu i wykształcenia rolnikiem. 
Uprawia zboża, kukurydzę, rzepak. Jest mężem Karoliny i ta-
tą Mateusza. Jednak największą (zaraz po rodzinie) miłością 
pana Łukasza jest myślistwo , pasją tą zaraził już nawet swe-
go pięcioletniego synka.

- Na początku chcę wyróżnić moją wspaniałą radę sołecką, 
z którą współpracuję od roku. Bez nich trudno byłoby ogar-
nąć tę ponad tysięczną społeczność. Wiele inicjatyw wycho-
dzi od nich, sam nie dałbym rady. Cieszę się, że ich mam, 
choć nie do końca jest tak słodko, bo marzy mi się większa in-
tegracja mieszkańców. Przy tak dużej wsi, garstka aktywnych 
to trochę za mało - mówi pan Łukasz.

A w Oborze dużo się dzieje, rokrocznie Dożynki, Dzień 
Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Impreza Inte-
gracyjna, Sylwester, Mikołajki, więc pomoc sołtysowi po-
trzebna.

- Podczas pierwszej kadencji z funduszu sołeckiego dopo-
sażyliśmy świetlicę wiejską, zakupiliśmy sprzęt  do organiza-
cji imprez plenerowych, sprzęt nagłaśniający, postawiliśmy 
wiaty. Jednak jeszcze wiele przed nami. Wioska się rozbudo-
wała więc potrzebne jest utwardzenie i oświetlenie bocznych 
dróg i na tym zamierzam się skupić – mówi sołtys.

Pan Ryszard Bubnowski jest 
emerytem, zdecydował się startować 
w wyborach na sołtysa ponieważ 
chciał zaangażować się w życie wsi. 
Aktualnie pan Ryszard wraz 
z mieszkańcami kończy realizację 
zadań rozpoczętych przez swojego 
poprzednika.  

- Uporządkowaliśmy już teren przy Ośrodku Zdrowia, pla-
nujemy większe zakupy dla Koła Gospodyń Wiejskich, trzeba 
nasze panie doposażyć w brakujące w świetlicy rzeczy - mówi 
pan Ryszard.

Sołectwo podjęło współpracę ze Szkołą Podstawową, któ-
rej 20 maja zostanie nadane imię Jana Brzechwy. Szkoła bę-
dzie obchodzić swoje 70 lecie i sołectwo współfinansuje 
sztandar, którym uczniowie będą się mogli szczycić. Wspól-
nie ze Szkołą Podstawową i Ośrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym organizowanych jest wiele imprez.

- Razem z radnym zajmujemy się między innymi projekta-
mi, które mają na celu stworzenie nowych dróg wewnętrz-
nych w naszej wsi. Współpraca układa nam się bardzo do-
brze, dużo pomagają nam strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Współpracuje-
my również ze sportowcami z Unii Szklary Górne, którzy 
uczestniczą w pracach na rzecz naszej wsi. Istnieje w naszej 
miejscowości Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne, 
oni także w porozumieniu z mieszkańcami starają się pozy-
skiwać środki z różnych źródeł na realizacje swoich celów 
statutowych - opowiada sołtys.

Wielką pasją pana Ryszarda jest stolarka i majsterkowa-
nie, prawie wszystko co znajduje się w obejściu, wyszło spod 
jego ręki.

- Chciałbym, aby mieszkańcy potrafili się bardziej zinte-
grować i zaangażować w życie wsi, wtedy wszystko byłoby ła-
twiej zorganizować i wykonać - dodaje sołtys Szklar Górnych.

(oprac. Anna Ickiewicz) 
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AKCJA „ODŚMIECANIA” NIEMSTOWA ZAKOŃCZONA POWODZENIEM
Z okazji Dnia Ziemi, 
w Niemstowie dnia 
23.04.2016 r. o godz. 14.00 
rozpoczęliśmy akcję 
„odśmiecania” wsi, na którą 
mieszkańców zaprosiło 
Stowarzyszenie Nasz 
Niemstów, Radny, Sołtys, 
Rada Sołecka oraz OSP 
Niemstów.
W akcji uczestniczyło około 
pięćdziesięciu osób, w tym 
połowa to dzieci, wszystkim 
bardzo dziękujemy za 
zaangażowanie.
Niemstów był bardzo 
zaśmiecony, zebraliśmy ponad 
3 tony śmieci. Niestety nie 

było nas na tyle dużo żeby 
zajrzeć w każdy „kąt” 
miejscowości i go 
uporządkować. W utrzymaniu 
czystości muszą zaangażować 
się wszyscy mieszkańcy i to 
nie od święta, smutne jest to, 
że niektórzy żyją w innej 
świadomości i wyszydzają 
tych którzy owy porządek 
chcą utrzymywać przez cały 
czas..
Przykre. Idźmy dalej.
Po ciężkich trudach zbierania 
nieczystości udaliśmy się na 
ognisko i pieczone kiełbaski 
ufundowane przez firmę Deny. 
Nie zabrakło niespodzianek. 

Rozdawane były sadzonki 
drzew podarowane przez 
Nadleśnictwo Legnica, od 
Pana Radnego i Pana Sołtysa 
dla Pań różowe co nieco:), dla 
Panów smycze a od Daniela 
dla dzieci słodycze. 
Wszystkim Fundatorom 
bardzo dziękujemy.
Mamy nadzieję, że 
w następnym roku będzie nas 
więcej a śmieci mniej. Dbajmy 
o naszą małą kochaną 
ojczyznę. Jeszcze raz 
wszystkim dziękujemy. 

(Beata Moroch – 
Stowarzyszenie 
Nasz Niemstów) 

Raczej bez większych 
nerwów i emocji, a do tego 
w niezłych humorach – ta-
kie przynajmniej wrażenie 
sprawiali uczniowie Gmin-
nego Gimnazjum na kilka-
naście minut przed rozpo-
częciem sprawdzianu. 

- Chyba my denerwujemy 
się bardziej – żartowali na-
uczyciele, dla których to 
także był sprawdzian, tyle 
że organizacyjny, ponieważ 
tej rangi egzamin w ich pla-
cówce pisany był po raz 
pierwszy.

Wszystko odbyło się 
w zgodzie z instrukcją i zgod-
nie ze sztuką. Najpierw loso-
wanie miejsc na sali, potem 
odebranie przez przewodni-
czących zespołów, w obecno-
ści przedstawicieli zdają-
cych, materiałów egzamina-
cyjnych i w końcu początku 
sprawdzianu. 

– O wyniki jestem spokoj-
ny – mówił Mateusz Marci-
niak, dyrektor Gminnego 
Gimnazjum. 

W 2016 r. do egzaminu 
gimnazjalnego zostało 
zgłoszonych ponad 360 tys. 
uczniów z prawie 7 tys.  
szkół w całej Polsce. Roz-
wiązali oni zadania w ponad 
2 milionach arkuszy – poin-
formowała  Centralna Ko-
misja Egzaminacyjna. Na 
Dolnym Śląsku z testami 
zmierzyło się 24 tysiące 
uczniów. 

Wyniki egzaminu gimna-
zjalnego 2016 z historii, 
WOS i języka polskiego 
Centralna Komisja Egzami-
nacyjna opublikuje 17 
czerwca.  (MG)  

Egzamin gimnazjalny 2016 

HISTORYCZNY SPRAWDZIAN 
53 uczniów Gminnego Gimnazjum przystąpiło do Egzaminu Gimnazjalnego. To pierwszy w trzyletniej historii szkoły 
sprawdzian kompetencji, pisany przez uczniów ostatnich klas. 

Szóstoklasiści także pisali 
86 uczniów z Gminy Lubin przystąpiło do tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów 

prawdopodobnie ostatniego w historii.  
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Raszówce – kilka minut przed rozpoczęciem pi-

sania sprawdzianu – na zdenerwowanych nie wyglądali. Ale jak sami stwierdzili trochę 
stresu ten sprawdzian jednak im przysporzył, najbardziej obawiali się matematyki. 
Punktualnie o 9.00 rozpoczęli swój pierwszy w życiu egzamin. 

- Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale 
nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać - sprawdzianu nie 
można nie zdać. Dla nas jego wyniki są jednak bardzo ważną wskazówką, co do tego, 
które strefy edukacyjne funkcjonują dobrze, a nad którymi trzeba jeszcze popracować – 
mówi Lucyna Szudrowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszówce. 

Część pierwsza egzaminu trwała 80 minut,  a druga - 45 minut. 
W Gminie Lubin do testu szóstoklasisty przystąpiło 86 uczniów: 23 w Niemstowie, 21 

w Raszówce, 16 w Siedlcach, 15 w Krzeczynie Wielkim i 11 w Szklarach Górnych. 
Wyniki sprawdzianu uczniowie poznają dopiero w dniu zakończenia roku szkolnego.
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Piotr Ławicki przybiegł na metę z doskona-
łym czasem 20 minut i 21 sekund. Wynik nie 
jest dziełem przypadku. Piotr na co dzień tre-
nuje triathlon, a sport zajmuje ważne miejsce 
w jego życiu. Biega od 11 lat. Mieszkaniec 
Obory ma 20 lat, studiuje gospodarkę prze-
strzenną na Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 

- Bardzo się cieszę z tego wyniku, bo wygrać 
u siebie to naprawdę wielka radość i duża sa-
tysfakcja – mówi Piotr Ławicki. Zawodnik 
przyznaje, że trasa nie była łatwa. – Jedno po-
dejście było naprawdę sporym wyzwaniem, 
ale najważniejsze, że się udało – dodaje. 

Ponieważ nagrody się nie dublowały zwy-
cięstwo w kategorii Gmina Lubin przypadło 
Filipowi Śmielińskiemu ze Szklar Górnych, 
drugie miejsce zajął Dawid Rutkowski, a trze-
cie Rafał Derecznik. 

Wśród pań w kategorii Gmina Lubin trium-
fowała Magdalena Kubiak ze Szklar Górnych, 
która trasę pokonała w niewiele ponad 28 mi-
nut. Wynik jest tym bardziej imponujący, że 
pani Magda jest mamą 15 – miesięcznej có-
reczki, która nie pozostawia jej zbyt wiele cza-
su na treningi. – Staram się przynajmniej 
dwa, trzy raz w tygodniu biegać. Mogę liczyć 
na pomoc mamy, która wtedy zajmuje się mo-
ją córeczką, a jeśli nie mam innego wyjścia 
biegam z wózkiem – śmieje się pani Magdale-
na. Na metę przybiegła zmęczona, ale szczę-
śliwa. – Trzy podejścia naprawdę były trudne, 
ale się udało – dodaje. 

Drugie miejsce w kategorii pań z Gminy Lu-
bin zajęła Edyta Popielska z Miłosnej, a trze-
cie Monika Kruszelnicka z Raszówki. 

Zawodnikom pogratulował i wręczył nagro-
dy wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. – Cieszy 
mnie każda sportowa inicjatywa, a taka szcze-
gólnie, bo była jednocześnie hołdem oddanym 
Papieżowi Polakowi. Zawsze podkreślam, że 
jesteśmy sportową gminą, ale nie zdawałem 
sobie sprawy, że mamy na swoim terenie tak 
wielu doskonałych biegaczy, wszystkim ser-
decznie gratuluję – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

W Biegu Papieskim silną reprezentację 
miało Gminne Gimnazjum z dyrektorem Ma-
teuszem Marciniakiem na czele, na mecie wy-
ścigu zameldowali się także m.in. Karol Gro-
lewski, wiceprezes „Iskry” Księginice, Tomasz 
Woś i Kamil Majchrzak z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzeczynie Wielkim czy Edward 
Wolak z „Fortuny” Obora

Motywem przewodnim imprezy było 
uczczenie drugiej rocznicy kanonizacji Papie-
ża Jana Pawła II oraz 1050 rocznicy chrztu 
Polski. Trasa biegu liczyła w tym roku ok. 
6300 m. 
 (MG) 

Piotr Ławicki z Obory drugi w III Biegu Papieskim 

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II 
Mieszkaniec Gminy Lubin 
Piotr Ławicki z Obory zajął 
drugie miejsce w III Biegu 
Papieskim, zorganizowanym 
w Lubinie. W biegu 
głównym wzięło 1712 
zawodników. Gminę Lubin 
reprezentowały 54 panie 
i 77 panów. 

W Biegu Papieskim silną reprezentację miało Gminne Gimnazjum z dyrektorem 
Mateuszem Marciniakiem na czele

Piotr Ławicki przybiegł na metę jako drugi z doskonałym 
czasem 20 minut i 21 sekund.

Wśród pań w kategorii Gmina Lubin triumfowała 
Magdalena Kubiak ze Szklar Górnych. Na zdjęciu z mamą.
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WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT 
Żarówka

Wiele osób za twórcę żarówki uważa 
Thomasa Alva Edisona. Jednak przed Edi-
sonem swoimi badaniami zasłużyli się tak-
że mieszkający w Nowym Jorku niemiecki 
emigrant Henry Goebel, który zbudował 
żarówkę z włókienkiem węglowym w 1854 
roku, rosyjski fizyk mieszkający w Peters-
burgu Aleksander Łodygin, którego żarów-
ka wynaleziona w 1873 roku świeciła aż pół 
godziny oraz Joseph Wilson Swan, który 
uzyskał patent na żarówkę z włóknem 
bambusa w 1878 roku. Thomas Alva Edi-
son pojawia się znacznie później, jednak 
jego wkład w rozwój energii elektrycznej 
jest tak ogromny, iż do dziś uznawany jest 
za ojca elektryczności. Jego żarówka zosta-
ła opatentowana w 1980 r. Edison praco-
wał nad doskonaleniem żarówki. Zauwa-
żył, że wewnętrzna strona bańki pokrywa 
się ciemnym nalotem, powodowanym 
przez drobiny węgla odrywające się od roz-
żarzonego włókna węglowego i lądują na 
ściance żarówki. Trzy lata później, w celu 
zbadania tego zjawiska wtopił w bańkę do-
datkową elektrodę i przeprowadzał obser-
wacje. Pomiędzy dodatkowo wtopioną 
elektrodę a włókno żarówki włączał źródło 
napięcia szeregowo z galwanometrem. 
Stwierdził, że po przyłączeniu do wtopio-
nej elektrody dodatniego bieguna baterii 
w obwodzie płynie prąd elektryczny. Prąd 
przestaje płynąć po zamianie miejscami 
biegunów baterii. Galwanometr wykazał 
też, że im temperatura żarzącego się włók-
na była wyższa, tym większy prąd płynął 
w obwodzie. W ten sposób skonstruował 
przypadkowo urządzenie, będące prototy-
pem lampy katodowej. Edison nie widział 
wprawdzie żadnego praktycznego zastoso-
wania swojego wynalazku, ale na wszelki 
wypadek opatentował tę żarówkę z trzema 
końcówkami. Ponieważ nie można opaten-
tować zjawiska, przedmiot patentu nazwał 
„electrical indicator”. Nieznana była też 
przyczyna zjawiska, które nazywał „elek-
trycznym przenoszeniem”, a które później 
było znane jako „efekt Edisona”. Edison 
poddawał badaniom setki materiałów – od 
drutu platynowego po łodygi bambusa. 
Zrezygnował z metalu i zrobił włókna ze 
specjalnie spreparowanej zwęglonej nici 
bawełnianej. Tak wykonana żarówka świe-
ciła przez 13 i pół godziny. Między 21 a 22 
października 1879 roku druga z tych no-
wych żarówek świeciła przez 40 godzin, co 
było ogromnym sukcesem. Angielski che-
mik, Joseph Swan, wynalazł podobną ża-
rówkę. Połączył on siły z Edisonem, dzięki 
czemu zaczęli oni odnosić większe korzyści 
finansowe. W roku 1882 fabryki w Stanach 
Zjednoczonych wyprodukowały 100 tysię-
cy żarówek. 
Do roku 1900 produkcja żarówek osiągnę-
ła ponad 35 milionów. 
W 1886 roku, po udoskonaleniu żarówki, 
Edison przekonał finansistę J. P. Morgana 
i bardzo zamożną rodzinę Vanderbiltów do 

założenia przedsiębiorstwa o nazwie Edi-
son Electric Light Company, które w 1911 
roku zostało połączone z kilkunastoma fir-
mami działającymi w branży elektrycznej, 
tworząc spółkę kapitałową General Elec-
tric. Przedsiębiorstwo Edison Electric Li-
ght Company zbudowało pierwszą na świe-
cie elektrownię oraz pierwszy elektryczny, 
miejski system oświetleniowy. 
Zegar mechaniczny

Już w XIII wieku zaczęto konstruować 
prymitywne zegary mechaniczne napędza-
ne ciężarkami zawieszonymi na sznurach 
lub łańcuchach owiniętych wokół wału. 
Opuszczające się grawitacyjnie, ciężarki 
obracały wał napędowy zegara. Wskazywa-
ły czas, wybijając głośno uderzenia 
w dzwony o określonych porach, natomiast 
nie miały tarcz ani wskazówek. Najdaw-
niejsza pewna wzmianka o takim zegarze 
pochodzi z 1286 roku. Mniej więcej tylko 
sto lat mniej, mają zachowane do dzisiaj 
tego typu mechanizmy w katedrach w Sa-
lisbury (1386) i w Rouen (1389).
Pierwszy wieżowy zegar pojawił się w Me-
diolanie w roku 1335. Miał tylko jedną, go-
dzinową wskazówkę na tarczy 12-godzin-
nej. Na wieży kościoła Mariackiego w Kra-
kowie zegar zamontowano w roku 1390. 
Najwspanialszy europejski zegar będący 
jednocześnie zegarem astronomicznym, 
skonstruował w 1364 roku w Padwie Gio-
vanni Dondi. Jego zegar miał aż siedem 
tarcz wskazujących godziny oraz położenie 
planet. W XV wieku wynaleziono w Euro-
pie zegar sprężynowy, a w XVII wieku udo-
skonalono zegar mechaniczny wyposaża-
jąc go w wahadło. Pierwszy taki zegar, na 
podstawie szkicu Galileusza został wyko-
nany i sprawdzony w 1649 roku. Niezależ-
nie od tego, w 1656 roku Christian Huy-
gens wpadł na podobny pomysł zastosowa-
nia wahadła do mechanizmu zegarowego 
i opatentował go w 1657 roku. Początkowo 
tarcza zegara zaopatrzona była w pojedyn-
czą wskazówkę pokazującą godziny. W XV 
wieku pojawiła się wskazówka minutowa, 
a około 1550 roku zaczęto eksperymento-
wać ze wskazówką sekundową, która zna-

lazła powszechne zastosowanie dopiero 
w zegarach wahadłowych. Liczne ulepsze-
nia w szczegółach konstrukcji zegarów me-
chanicznych zwiększały ich dokładność. 
W XIX wieku K.A Steinheil (1839) i A. Ba-
in (1840) skonstruowali niezależnie od sie-
bie zegar mechaniczny z napędem elek-
trycznym . W 1912 roku zaczęto nadawa-
nie przez radio dokładnych sygnałów cza-
sowych (z Wieży Eiffla w Paryżu). Obecnie 
termin „zegar mechaniczny” odnosi się 
wyłącznie do zegarów z wahadłem lub ba-
lansem, wprawianych w drgania mecha-
niczne za pośrednictwem wychwytu, nie-
zależnie od źródła energii zasilania. Naj-
starszy zegar świata znajduje się w kate-
drze w Strasburgu. Zegar pochodzi z 1547 
roku i ma tarczę podzieloną na trzy części. 
Jedna z nich wskazuje godziny i minuty, 
druga dzień i miesiąc, natomiast trzecia 
położenie planet. Punktualnie w południe 
z zegara wyskakuje kogut, który rozkłada 
skrzydła i pieje. 

Piotr Ławicki z Obory drugi w III Biegu Papieskim 

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II 

W Biegu Papieskim silną reprezentację miało Gminne Gimnazjum z dyrektorem 
Mateuszem Marciniakiem na czele

W kategorii mężczyzn z Gminy Lubin drugie miejsce 
zajął Dawid Rutkowski.  
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Pięciolecie działalności ob-
chodzi w tym roku zespół 
„Siedlecka Nuta”. Uroczy-
stość z okazji okrągłego jubi-
leuszu odbyła się 9 kwietnia 
2016 r. w Świetlicy Wiejskiej 
w Siedlcach. Wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło 
gospodarza Gminy Lubin Ta-
deusza Kielana, przewodni-

czącego Rady Gminy Norber-
ta Grabowskiego, proboszcza 
miejscowej parafii księdza Ta-
deusza Żurka, a także przed-
stawicieli Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin. 

Zespół przedstawił swoje 
osiągnięcia i realizowany 
program. Okazało się, że 
w ciągu pięciu lat działalno-
ści artystycznej w repertu-
arze zespołu znalazło się 120 
utworów i wiele różnorod-
nych projektów artystycz-
nych. 

Po prezentacji muzyczno-
słownej głos zabrali goście, 
obdarowując jubilatów pre-
zentami. Kulminacyjnym 
punktem był tort, przygoto-
wany przez jedną z matek 
chrzestnych grupy.

Całość imprezy przygoto-
wali członkowie zespołu, 
a obchody przeciągnęły się 
do późnych godzin nocnych.

(oprac. Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin) 

PREZENTUJEMY ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE GMINY LUBIN

ROZEŚMIANA 
BUKOWNA CZYLI 
TEATR AKTÓW 4

- Pomysł stworzenia teatru w tej malutkiej wiosce 
powstał sam z siebie - rozpoczyna rozmowę Iwona 
Kacperska, reżyser i kierownik. - Zaczęło się od 
organizacji Jasełek, jeszcze wtedy nie planowaliśmy 
nadawać sobie nazwy, po prostu, świetnie się 
bawiliśmy i się kręciło. Po skeczu pt.” Jak powstał 
węgiel”  zrobiło się o nas głośno więc wypadało coś 
wymyślić - dodaje.

Jubileusz „Siedleckiej Nuty” 

NASZE ZESPOŁY

„Siedlecką 
nutę” tworzą: 
Ewa i Waldemar 
Domowicz, Jolanta 
Fijałkowska, Maria Galuba, 
Małgorzata Gałka, 
Małgorzata Kochan, Irena 
Maciejowska, Maria 
Maczuga, Bogumiła Malik, 
Anna Wyraz i Stanisław 
Ryniec. Instruktorem 
zespołu jest Wojciech 
Wojtałowicz. 

Tak powstał Teatr Aktów 4 z Bu-
kownej. Skecze wystawiane są nie 
tylko podczas lokalnych uroczysto-
ści. Zespół zapraszany jest do oko-
licznych wiosek, występował nawet 
na jasełkach organizowanych przez 
KGHM.

- W skeczach ludzie się wymieniają, 
dobieramy do każdego spektaklu  ak-
torów z wioski najbardziej pasujących 
do konkretnej postaci - opowiada Ma-
ria Juraszek. - Zdarzają się nawet oso-
by z Lubina i Polkowic - dodaje.

- Pomysły na skecze czerpiemy 
z Internetu. Podglądamy inne kaba-
rety, tniemy, montujemy i z kilku 
skeczów powstaje nasz własny - 
śmieje się pani Barbara Kosobucka.

- Stroje do występów szyjemy sa-
mi, kombinujemy, lub pożyczamy 
z Legnickiego Teatru, scenografię 
również tworzymy sami.  Jest to na-
sza prywatna inicjatywa. Lubimy 
się spotykać, robimy to dla siebie 
i mieszkańców. Jeśli nas ktoś zapro-
si to chętnie pokazujemy nasze ske-
cze w innych miejscowościach - do-
daje Czesław Niemiec, sołtys Bu-
kownej.

Choć w spektaklach występuje 
wiele osób, trzon tworzy kilka najak-
tywniejszych mieszkańców: Iwona 
Kacperska, Barbara Kosobucka, 
Maria Juraszek, Czesław Niemiec, 
Bartosz Niemiec, Bogdan Cupe-
k,w Ewa Jaromin, Marta Iwaszkie-
wicz i Angelika Czesacz.

- Najgorsza jest trema przed wy-
stępem, za każdym razem tak moc-
na, że mówimy „to ostatni raz” jed-
nak po wszystkim już myślimy o no-
wym skeczu. Na Noc Świętojańską 
2016 mamy już przygotowaną nie-
spodziankę. Role rozdane, próby 
wkrótce  się rozpoczną - mówi pani 
Iwona. 

- Zapraszamy do Bukownej- do-
dają wszyscy na zakończenie.
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Grupa z Ustronia podczas zajęć nordic walking. 

W ramach zadania prowadzone 
są zajęcia na basenie obejmujące 
aerobik w wodzie oraz elementy 
nauki pływania, naukę języka an-
gielskiego w stopniu podstawo-
wym, podstawy obsługi kompute-
ra oraz zajęcia rekreacyjno-rucho-
we w terenie nordic walking. 

Propozycja Akademii Senio-
ralnej cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Zajęcia odbywają się 
w świetlicach wiejskich, w salach 
komputerowych szkół gminnych 
oraz na basenach RCS.  Na po-
szczególne zajęcia można się 
jeszcze zapisać dzwoniąc do 

OKGL, za wyjątkiem grup base-
nowych, które są już kompletne.

Zapraszamy na www.okgmi-
nalubin.pl, www.facebook.com/
okgminalubin.pl  

Ośrodek Kultury Gminy Lubin
tel. 76 845 59 86 

Konkurs wokalny ŚWIAT PIOSENKI  2016 AKADEMIA SENIORALNA GMINY LUBIN  

Harmonogram zajęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

18.00 – 19.00 
1 gr

Basen
Lubin ZSS 7

16.15-17.45 
1 gr.

Zajęcia 
komputerowe
Szklary Górne

12.00-13.30 
2 gr.

Zajęcia 
komputerowe

Osiek

17.00-18.00 
2 gr.

Basen
Lubin Ustronie 4

16.00-17.30 
 1 gr.

Nordic Walking
Ustronie

18.45-20.15 
1 gr.

Język angielski
Księginice

16.00-17.30 
3 gr.

Zajęcia 
komputerowe

Raszówka

19.00-20.30 
2 gr.

Język angielski
Osiek

18.00-19.30 
2 gr.

Nordic Walking
Obora

17.30-19.00 
3 gr.

Nordic Walking
Karczowiska

- -

AKADEMIA SENIORALNA GMINY LUBIN  
W świetlicy wiejskiej w Czerń-

cu odbył się konkurs wokalny 
ŚWIAT PIOSENKI 2016. Swo-
je talenty wokalne prezentowały 
dzieci ze szkół gminnych z miej-
scowości: Szklary Górne, Siedl-
ce, Raszówka, oraz przedszkolaki 
z Czerńca. Jury powołane przez 
organizatora w składzie: Elżbie-
ta Kuchta – nauczyciel muzyki, 
Lucyna Franczak – lider zespołu 
Lejdis, Renata Jeżak – sołtys wsi 
Czerniec przyznało nagrody i wy-
różnienia w trzech kategoriach 
wiekowych:
Kategoria I – przedszkole
  Wyróżnienie - Karina Moroch za 

piosenkę „Pory roku”
  Wyróżnienie – Weronika Marchel za 

piosenkę „Puszek Okruszek”
Kategoria II – Szkoła Podstawowa 
kl. 1-3
  I miejsce – Piotr Pączkowski za 

piosenkę „Hallelujah”
  I miejsce – Magdalena Świetłowicz za 

piosenki „Motylem byłam” oraz „Gdy 
dzieci tańczą”

Kategoria III – Szkoła 
Podstawowa kl. 4-6
  I miejsce – Aleksandra Szeliga za 

piosenki „Radość najpiękniejszych lat” 
oraz „Odbicia dwa”
  II miejsce – Aleksandra Andziak za 

piosenkę „Tylko Ty”
  III miejsce – Zespół KLEKSIAKI za 

piosenkę Chodź pomaluj mój świat”
  Wyróżnienie – Zofia Kwapisz za 

piosenkę „Zbudziłam się”
  Wyróżnienie – Martyna Ojrzanowska 

za piosenki „Szabadabada” oraz „Ja 
wysiadam”.

Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.
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Warsztaty 
artystyczne 

Podczas zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą w świetlicach 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin powstają ciekawe i niepowtarzalne 
prace wykonywane przez najmłodszych. Warsztaty prowadzą in-
struktorzy naszej placówki. Wykorzystywane techniki są inspirują-
ce i dające duże możliwości plastyczne. Ostatnio zastosowane zosta-
ły techniki: decupage, linoryt i malarska mieszana tzn. pastele olej-
ne i farby wodne.

Decoupage – słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasow-
nika „decouper” – wycinać. Jest to technika zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (prak-
tycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, 
ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. De-
coupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu 
go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie 
był wyczuwalny przy dotknięciu. 

Linoryt jest to technika grafi czna należąca do druku wypukłe-
go, również odbitka uzyskana tą techniką. Linoryt podobny jest do 
drzeworytu wzdłużnego z tą różnicą, że rysunek zamiast w drew-
nie wycina się w linoleum. Do wycinania głównie używa się dłuta. 

 (oprac. OKGL) 

Ruszyła Akademia Senioralna Gminy Lubin

ZAWSZE 
AKTYWNI 
Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu pt. „Akademia 
Senioralna Gminy Lubin”, którego głównym założeniem  
jest upowszechnianie aktywności osób po 50 roku życia. 
Uczestniczyć w nim mogą osoby, które mieszkają na terenie 
gminy. Projekt sfinansowany jest w całości ze środków  Gminy 
Lubin, a zlecony do realizacji Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin. 
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Uczniowie z Krzeczyna 
Wielkiego w „Zielonej Szkole”
Tradycyjnie już, jak co roku, uczniowie klas drugich i trzeciej wraz 
z opiekunami wzięli udział w „Zielonej Szkole”. Dzieci zwiedziły 
urocze i ciekawe zakątki Kotliny Kłodzkiej. Dom Wczasów 
Dziecięcych „Green Rest” w Polanicy Zdroju zorganizował 
wspaniały pobyt z bardzo bogatym programem edukacji 
przyrodniczej i regionalnej oraz wiele wycieczek do interesujących 
miejsc. 
Uczniowie z Krzeczyna Wielkiego odwiedzili m.in. Kudowę Zdrój, 
a w niej Kaplicę Czaszek, Muzeum Zabawek oraz Szlak Ginących 
Zawodów, gdzie dzieci własnoręcznie wykonały gliniane naczynia. 
W  Dusznikach Zdrój uczestnicy „Zielonej Szkoły” odwiedzili Pijalnię 
Zdrojową, Dworek im. Fryderyka Chopina oraz czerpali papier 
w Muzeum Papiernictwa. Wyjazd obfitował w wiele innych 
ciekawych zajęć i zabaw. Uczniowie poprzez wycieczki, spacery 
i zabawy zdobyli nową wiedzę, poznali nowe miejsca oraz odpoczęli 
wśród pięknie rozwijającej się w tym czasie przyrody. Z bardzo 
miłymi wspomnieniami wrócili do domów.   (AR) 

Rycerze książek  
z Krzeczyna Wielkiego
Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki odbyło się 
w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Przeszli je 
uczniowie klas I „a” i I „b”. 
- Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych 
uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania 
książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania  
- mówi Elżbieta Młynek, dyrektor SP w Krzeczynie Wielkim. 
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona 
czytelników biblioteki.
Zanim jednak pierwszaki złożyły przyrzeczenie, obejrzały 
program artystyczny, przygotowany specjalnie na tę okazję. 
Dzieci poznały  zasady zachowania w  bibliotece, sposób 
wypożyczania i właściwego dbania o książki. Następnie 
wykazały się znajomością bajek i baśni odgadując zagadki. 
Najważniejszym momentem tego spotkania, było uroczyste 
pasowanie na czytelników. Odświętnie ubrane pierwszaki 
głośno przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać 
z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po 
przyrzeczeniu przyszli czytelnicy zostali pasowani na rycerzy 
książek.  (AR) 

„Talenciaki” z Siedlec na podium  
Klub 4H „Talenciaki” ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach zdobył  
II miejsce w wojewódzkim konkursie na „Najładniejszy koszyczek 
wielkanocny”. 
Konkurs miał na celu pobudzenie inwencji twórczej wśród dzieci, 
poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz zaprezentowanie 
ich dorobku artystycznego. W konkursie wzięły udział 24 kluby 
edukacyjne 4H. Konkurencja była duża, ale wkład pracy 
klubowiczów został nagrodzony i  koszyczek „Talenciaków” znalazł 
się na II miejscu.   (oprac. SP w Siedlcach) 

Cała  społeczność  uczniow-
ska Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Niemstowie  wzięła 
udział w wycieczce do Zamku Książ!

Uczniowie zwiedzali piękne kom-
naty, podziwiali wystrój, bogactwo 
kolorów, piękne meble i olbrzymie 
portrety, wiszące w każdym po-

mieszczeniu. Największe wrażenie 
wywarła na wszystkich sala balowa 
i opowieść związana z tą komnatą. 
Wszyscy podziwiali kominki, które 
były w każdej komnacie, a ich budo-
wa i  kształt w niczym nie przypomi-
nają współczesnych. Piękne malowi-
dła, tapety i kolorystyka ścian, i sufi-
tów, przyprawiała niektórych o lek-
ki zawrót głowy. 

Pani przewodnik bardzo dokład-
nie opowiedziała też  dzieje poszcze-
gólnych  właścicieli zamku, którzy 
mieszkali w nim aż do czasów woj-
ny.

Ale to nie wszystko. Widok ta-
rasów i całego zamku wywarł na 
uczniach ogromne wrażenie! Szko-
da, że fontanny jeszcze nie działa-
ją, bo byłyby uzupełnieniem cało-
ści KSIĄŻĄCEGO ZAMKU!

Wycieczka była udana pod wzglę-
dem historycznym i turystycznym. 
 (PW)  

Niezapomniana wizyta w Zamku Książ 

Najświeższy z nich to III 
miejsce na szczeblu powiato-
wym i zakwalifikowanie się 
do finału wojewódzkiego 
uczennicy klasy IV Zofii 
Gorczycy w XVIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci 
i Młodzieży pod hasłem 
„W trosce o nasze bezpie-
czeństwo”. 

W ubiegłym tygodniu 
W Powiatowo-Gminnym 
Turnieju „Rugby Tag”, 
w którym  wzięło udział sześć 
zespołów z powiatu lubiń-
skiego, najlepsza okazała się 
reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego 
w Raszówce.

W marcu sukces odniosła 
również uczennica klasy VI 
Natalia Oknińska, zdobywa-
jąc wyróżnienie w kategorii 
poezji śpiewanej w elimina-
cjach powiatowych XVI Re-
gionalnego i XXI Dolnoślą-
skiego Konkursu Recytator-
skiego Szkół Podstawowych 
PEGAZIK.

W finale V Limesowego 
Konkursu Matematycznego 
spotkało się 43 uczniów z 11 
szkół powiatu lubińskiego.  
Cała czwórka reprezentan-
tów szkoły w Raszówce 
uplasowała się w pierwszej 
dziesiątce.  Magdalena Sie-
radzka zajęła II miejsce, Na-
talia Oknińska – V miejsce, 
a Mateusz Leleń i Jakub 
Surmiak otrzymali tytuł fi-
nalisty.

Natomiast czteroosobowa 
drużyna zdobyła III miejsce 

wśród 11 szkół podstawo-
wych miasta Lubin i Gminy 
Lubin w II Międzyszkolnym 
Interdyscyplinarnym Kon-
kursie „KAROLIADA”, or-
ganizowanym przez Gimna-
zjum nr IV im. Jana Pawła II 
w Lubinie. Motto konkursu 
to słowa św. JP II „Nie bój 
się, nie lękaj! Wypłyń na głę-
bię.” Dziewczyny z drużyny 

w składzie: Natalia Okniń-
ska, Magda Sieradzka, Kasia 
Rogalska i Ada Chojnacka 
z klasy VI świetnie poradziły 
sobie z zadaniami łączącymi 
wiedzę z zakresu języka pol-
skiego, matematyki, przyro-
dy i języka angielskiego, 
w tym z praktycznymi inter-
dyscyplinarnymi problema-
mi. 

Klasa IVa zakończyła kon-
kurs 3. edycji programu  
„Bezpieczniki TAURONA 
włącz dla dobra dziecka”. 
Dzieci zmagały się na eduka-
cyjnej platformie online w  
„Krainie TAURONKA” od 
30 października 2015r. do 
28 lutego 2016r. Przez ten 
czas uczniowie rozwiązywali 
quizy, grali w edukacyjne 
gry, wykonywali prace pla-
styczno-techniczne, miedzy 
innymi  witraże związane 
z elektrycznością, makietę 
z krainą TAURONKA, two-
rzyli wspólnie komiks.  Zdo-
bywali sukcesywnie punkty 
i wytrwale dążyli do zwycię-
stwa. Na 78 szkół zdobyli 31 
miejsce, ale jest to sukces 
podwójny – byli jedyną poje-
dynczą klasą, która podjęła 
się tego zadania, poza tym 
tylko 8. uczniom udało się 
zalogować do konkursu i to 
dzięki ich pracy uplasowali 
się tak wysoko.

Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Raszówce 
zdobyła też ZŁOTY CERTY-
FIKAT za wdrażanie najlep-
szych praktyk profilaktycz-
nych w szkołach i na terenie 
Samorządu  w ramach pro-
gramu ZACHOWAJ 
TRZEŹWY UMYSŁ 2001 – 
2015. 

To są sukcesy tylko z ostat-
nich dwóch miesięcy! Pozo-
stałe można znaleźć na stro-
nie szkoły www.spraszowka.
edu.pl. 

 Lucyna Szudrowicz

SUKCESY UCZNIÓW 
Z RASZÓWKI
Szereg sukcesów odnieśli w ostatnim czasie uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.



1⁷LUDZIE

Uzdolniony 
filmowiec 

MATEUSZ PANDZIERSKI, uczeń 
Gminnego Gimnazjum w Lubinie został 
jednym z laureatów VI Dolnośląskiej Gali  
Talentów organizowanej corocznie przez 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Młody artysta zaprezentował swój  autor-
ski film pt. „Każdy Etap…”, który samo-
dzielnie wyreżyserował i zmontował w opar-
ciu o własny scenariusz. W filmie zagrali ak-
torzy, których Mateusz sam wytypował spo-
śród swoich kolegów i koleżanek ze szkoły, 
r odziny oraz przypadkowo poznanych ludzi 
i namówił do udziału w projekcie. 

Uroczystość odbyła się w Auli Forum Ze-
społu Szkół w Polkowicach. Pokaz 5-minu-
towego filmu odbył się w kompletnej ciszy, 
przy zgaszonych światłach, a przesłanie fil-
mu głęboko zapisało się w sercach wszyst-
kim zgromadzonym w auli. 

Reprezentant Gminnego Gimnazjum w Lu-
binie znalazł się wśród pięciu uczestników Ga-
li wybranych spośród 22 z rejonu legnickiego, 
którzy wzięli udział w prezentacjach i został 
nominowany do udziału w Gali finałowej, 
w czasie której zaprezentują się najlepsi  z całe-
go Dolnego Śląska. Gala ta  odbędzie się 
w maju 2016 r.  gimnazjumgl.superszkolna.pl 

Uczestnicy eliminacji po-
wiatowych 39. Ogólnopol-
skiego Turnieju „Młodzież 
zapobiega pożarom” musie-
li się zmierzyć z bardzo trud-
nym testem. Składał się on 
z 25 pytań, sprawdzających 
znajomość przepisów prze-
ciwpożarowych i zasad po-
stępowania na wypadek po-
żaru, a także praktyczne 
umiejętności posługiwania 

się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzę na temat 
techniki pożarniczej, orga-
nizacji ochrony przeciwpo-
żarowej oraz historii i trady-
cji ruchu strażackiego. 

Rywalizacja zakończyła 
się wielkim sukcesem Pawła, 
który zajął pierwsze miejsce 
w swojej grupie wiekowej 
i powtórzył wygraną z ubie-

głego roku. Jako zwycięzca 
w swojej kategorii wiekowej 
będzie reprezentował nasz 
powiat, Gminę Lubin i Szko-
łę Podstawową w Niemsto-
wie na eliminacjach woje-
wódzkich, które odbędą się 
26 kwietnia w Strzelinie. 
Trzymamy kciuki za Pawła 
i życzymy dalszych sukce-
sów. 
 (oprac. SP Niemstów) 

Triumf na scenie 
Dnia 18.03.2016r. w Mło-

dzieżowym Domu Kultury 
w Lubinie odbyły się elimi-
nacje powiatowe XVI Regio-
nalnego Konkursu Recyta-
torskiego Szkół Podstawo-
wych. Basia – reprezentant-
ka Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim  i jed-
nocześnie Gminy Lubin, za-
chwyciła wszystkich dojrza-
łą prezentacją mało znanego 
utworu z dozą perfekcyjnie 
wyrażonych emocji, robiąc 
tym samym wrażenie na słu-
chaczach, jak również jury.

Jury przyznało nagrody 
pięciu uczestnikom, którzy 
będą reprezentować powiat 
na konkursie w Kątach Wro-
cławskich i dwie nagrody 
uczniom, którzy pojadą do 
Kłodzka. Wśród tej małej 
grupy nagrodzonych, znala-
zła się także nasza uczenni-
ca, która reprezentować bę-
dzie szkołę, jak również 
gminę w finale wojewódz-
kim w Kątach Wrocław-
skich, który odbędzie się 
w maju. Opiekunem ar-
tystycznym Basi była 
pani Małgorzata 
Szeliga, a konsulta-
cji muzycznych 
udzielił pan Kamil 
Lis.

Niecały mie-
siąc później, bo 
12 kwietnia 2016 
roku Basia Krac, 
przygotowana pod 
kierunkiem p. Kamila Lisa, 
wyśpiewała 1 miejsce 
w Gminnym Konkursie 

„Sing Star” zorganizowa-
nym przez Szkołę Podstawo-
wą nr 14 w Lubinie. Był to 
konkurs skierowany do 
uczniów klas IV-VI, którego 
celem, oprócz prezentacji 
umiejętności językowych 
i wokalnych, było propago-
wanie nauki języka an-
gielskiego poprzez 
muzykę i zaba-
wę. Reprezen-
tantka naszej 

szkoły, a tym samym Gminy 
Lubin, zdobywając najwyż-
sze miejsce na podium dum-
nie reprezentowała naszą 
społeczność szkolną.

Dziękujemy, gratulujemy 
i życzymy dalszych sukce-
sów.  (oprac. SP 

w Krzeczynie Wielkim) 

nalnego Konkursu Recyta-
torskiego Szkół Podstawo-
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ka Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim  i jed-
nocześnie Gminy Lubin, za-
chwyciła wszystkich dojrza-
łą prezentacją mało znanego 
utworu z dozą perfekcyjnie 
wyrażonych emocji, robiąc 
tym samym wrażenie na słu-
chaczach, jak również jury.
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na konkursie w Kątach Wro-
cławskich i dwie nagrody 
uczniom, którzy pojadą do 
Kłodzka. Wśród tej małej 
grupy nagrodzonych, znala-
zła się także nasza uczenni-
ca, która reprezentować bę-
dzie szkołę, jak również 
gminę w finale wojewódz-
kim w Kątach Wrocław-
skich, który odbędzie się 
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w Gminnym Konkursie 

uczniów klas IV-VI, którego 
celem, oprócz prezentacji 
umiejętności językowych 
i wokalnych, było propago-
wanie nauki języka an-
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w Krzeczynie Wielkim) 

Na szczeblu gminnym 

Jakim symbolem ozna-
czony jest samochód ga-
śniczy ciężki z autopom-
pą? Jaki narząd jest naj-
bardziej wrażliwy na nie-
dotlenienie? Od którego 
roku działa Krajowy sys-
tem ratowniczy-gaśniczy? 
To tylko niektóre pytania, 
na które musieli odpowie-
dzieć uczestnicy gmin-
nych eliminacji  Ogólno-
polskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej  „Mło-
dzież zapobiega poża-
rom”. Zwycięzca Paweł 

Polański uzyskał maksy-
malną ilość punktów. Na 
drugim miejscu uplaso-
wała się Barbara Krac ze 
Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim, 
a na trzecim Adrianna 
Chojnacka z SP w Ra-
szówce.  Komisja konkur-
sowa w składzie: druh 
Grzegorz Obara, prezes 
Zarządu Gminnego 
ZOSP RP, Marek Maślej, 
Komendant Gminny oraz 
Bogusława Kotlarska 
z Urzędu Gminy w Lubi-

nie poziom konkursu oce-
niła bardzo wysoko. 

Czwarte miejsce 
w gminnym konkursie 
wiedzy pożarniczej zajęła 
Natalia Oknińska z Ra-
szówki, piąte Ewelina Or-
dowska z Krzeczyna Wiel-
kiego, szóste Michał Ku-
charski ze Szklar Gór-
nych, siódme Dawid He-
rejczak z Niemstowa, 
a ósme Aleksander Chor-
chol ze Szklar Górnych. 

Wszyscy uczestnicy 
Gminnego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej otrzymali 
nagrody rzeczowe, które 
wręczył im wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan, w obec-
ności Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubinie bryga-
diera Marka Kamińskiego, 
zwiedzili także Komendę 
Powiatową Straży Pożarnej 
w Lubinie.  

 (MG) 

Paweł Polański z Siedlec zwycięzcą konkursu 
gminnego i powiatowego 

MISTRZ WIEDZY 
POŻARNICZEJ 
W zakresie wiedzy pożarniczej nie ma sobie równych 
w Gminie Lubin i Powiecie Lubińskim. Paweł Polański 
ze Szkoły Podstawowej w Niemstowie najpierw wygrał 
konkurs na szczeblu gminnym, teraz powtórzył sukces 
w konkursie powiatowym i to drugi rok z rzędu. 
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Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do przegląd-
nięcia swoich prywatnych 
archiwów i podjęcia próby 
odszukania zdjęć, wycin-
ków prasowych i innych pa-
miątek, które przedstawiają 
historię naszej wsi.

To już drugie spotkanie, 
które odbyło się w bibliotece 
z cyku „Ocalić od zapo-
mnienia”. 

Zaproszone zostały se-
niorki, mieszkanki Nie-
mstowa: Anna Apanel, Stef-
nia Grajewska, Eugenia 

Jamroga, Ewa Kiec, Irena 
Plata, Kazimiera Taras i Ma-
ria Warych. W spotkaniu 
udział wzięli także członko-
wie Stowarzyszenia „Nasz 
Niemstów” oraz sołtys Józef 
Kostanowicz i radny Gminy 
Lubin Andrzej Olek. 

Seniorki przywitała bi-
bliotekarka Urszula Kurow-
ska. 

- Chcemy abyście opowie-
dzieli nam o codziennym ży-
ciu naszych dziadków, o hi-
storii waszych rodzin, a tak-

że przedstawili obraz tam-
tych lat z Waszej młodości. 
Chcemy głębiej poznać lo-
kalną, czyli niemstowską hi-
storię. Nasze spotkanie bę-
dzie okazją do wspomnień 
i refleksji nad przemijają-
cym czasem. To wy seniorzy 
podtrzymujecie tradycję, 
pielęgnujecie pamiątki 
i wspomnienia – jesteście 
bardzo ważni w życiu ro-
dzinnym i społecznym – 
mówiła podczas spotkania 
Urszula Kurowska. 

Następnie, przy herbacie 
i słodkim poczęstunku, to-
czyła się żywa dyskusja. 
Wszyscy obejrzeli pokaz 

zdjęć przedstawiający Nie-
mstów przed 1945 rokiem, 
przygotowany przez pana 
Krzysztofa Żołędziewskie-
go. Zaproszeni goście chęt-
nie udzielali odpowiedzi na 
liczne pytania.

Na koniec seniorki otrzy-
mały kwiaty i pamiątkowe 
dyplomy. W spotkaniu 
udział wzięło 15 osób.

Wszystkie historie i zdję-
cia przekazane na spotkaniu 
zostaną opracowane, zeska-
nowane przez członków Sto-
warzyszenia i udostępnione 
wszystkim mieszkańcom 
w naszej bibliotece i na stro-
nie internetowej.   (UK) 

MŁODZI ZDOLNI

W hołdzie 
Ofiarom 
Katastrofy 
Smoleńskiej 

Minęła szósta rocznica Katastrofy 
Smoleńskiej, najtragiczniejszego 
wydarzenia w powojennej historii 
Polski. 

10 kwietnia 2010 r. na pokładzie 
rządowego samolotu, który rozbił się 
w Smoleńsku znajdowało się 96 osób 
wśród nich: prezydent RP Lech Ka-
czyński z małżonką, ostatni prezy-
dent RP na uchodźstwie Ryszard Ka-
czorowski, wicemarszałkowie Sejmu 
i Senatu , grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancela-
rii Prezydenta, szefowie instytucji 
państwowych, duchowni, przedsta-
wiciele ministerstw, organizacji 
kombatanckich i społecznych oraz 
osoby towarzyszące, stanowiący de-
legację polską na uroczystości zwią-
zane z obchodami 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, a także załoga 
samolotu. 

Była to największa pod względem 
liczby ofiar katastrofa w dziejach 
polskich Sił Powietrznych. Nie prze-
żyła jej żadna z osób obecnych na po-
kładzie.

W hołdzie Ofiarom Katastrofy 
Smoleńskiej, kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą to tragiczne wydarzenie 
złożyli wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan oraz przewodniczący Rady 
Gminy Norbert Grabowski. 

- Choć minęło sześć lat od kata-
strofy na lotnisku Siewiernyj pod 
Smoleńskiem, to z całą pewnością 
czas nie zatrze wspomnień o tej tra-
gedii. Polska straciła wybitnych mę-
żów stanu, którym szacunek i pa-
mięć winni będziemy zawsze – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
 (MG) 

 Mieszkańcy Niemstowa piszą historię swojej miejscowości  

OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA

 ZABYTKI GMINY LUBIN 
Lisiec
Obecna miejscowość Lisiec obejmuje obszary dwóch 
dawnych wsi: Lindhardt (część północna obecnej wsi) 

i Fuchsmühl (część południowa). W dokumencie z 1353 
r. dotyczącym kupna dobra w Bukownej została 
wymieniona osada granicząca z tamtejszym majątkiem, 
zwana Lintberg. Kolejna wzmianka pochodzi z 28 lipca 

1409 r., kiedy to książę Wacław I sprzedał swoje dobro 
Lynthard Hansowi Gawen. Pierwsze dostępne 
informacje o osadzie Fuchsmühl pochodzą ze spisu 
z 1613 r. W 1737 r. majątek zakupiony został przez 
benedyktynów z Legnickiego Pola. W 1789 r. w części 
południowej Fuchsmühl funkcjonowały dwa pańskie 
folwarki oraz 5 gospodarstw zagrodniczych i 5 
chałupniczych. W części Lindhardt natomiast znajdował 
się folwark i karczma – osadę zamieszkiwało 13 
zagrodników i 13 chałupników. 

PAŁAC
Jedynym obiektem o charakterze zabytkowym 
zachowanym we wsi jest założenie pałacowo-parkowe, 
którego początki sięgają XVIII wieku, kiedy to majątek 
zarządzany był jeszcze przez zakon benedyktynów 
w Legnickim Polu. W 1831 roku majątek nabyła rodzina 
von Raumer, dla której w 1839 roku wzniesiono pałac, 
a przy nim założono postromantyczny park. Pod 
względem architektonicznym całość nawiązuje do 
neogotyku angielskiego.  

To zadanie, ale i wspólny cel będący zarazem nazwą cyklu spotkań z najstarszymi 
mieszkańcami Niemstowa. Z inicjatywy biblioteki w Niemstowie i nowo powstającego 
Stowarzyszenia „Nasz Niemstów” powstał projekt, którego celem jest zbieranie 
informacji na temat historii wsi. 
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Współpraca byłych i obec-
nych mieszkańców Bukow-
nej trwa od kilku lat. Rozpo-
częła się od wizyty Waltera 
Bruninga w jednej z pobli-
skich szkół. Opowiadał  
wówczas o swoim dzieciń-
stwie spędzonym  właśnie 
w Bukownej. Nie zawahał się 
zapytać czy może ją odwie-
dzić, by zobaczyć swój ro-
dzinny dom. Na odpowiedź 
nie musiał długo czekać. Po 
telefonie w tej prawie, sołtys 
Czesław Niemiec wsiadł na 
rower i kilkanaście minut 
późnej był na miejscu. A, że 
dobrze włada niemieckim, 
natychmiast zawiązała się 

współpraca, która trwa do 
dziś i nadal się rozwija. 

Podczas ostatniej wizyty, 
oprócz Waltera Bruninga, 
Bukowną odwiedził, również 
były mieszkaniec tej miejsco-
wości, Herman Specht. Przy-
jechał z siostrą, córką, zię-
ciem i wnukami. W czasie  
integracyjnego spotkania 
w świetlicy wiejskiej goście 
opowiedzieli swoje historie 
i podzielili się wspomnienia-
mi. Przekazali także sprzęt 
rehabilitacyjny, który za po-
średnictwem Stowarzysze-
nia „Bukowna wczoraj, dziś 
i jutro” nieodpłatnie wypoży-
czony zostanie potrzebują-

cym mieszkańcom. 
W spotkaniu w Bukownej 

uczestniczyli mieszkańcy 
wsi, a także m.in. ksiądz pro-
boszcz Andrzej Tomaszew-
ski, wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan, przewodniczący 
Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski, radny Paweł Łu-
kasiewicz oraz starosta lu-
biński Adam Myrda. 

- Mimo przewrotnie po-
przeplatanej historii, potra-
filiście państwo znaleźć 
wspólny język, przełamać 
stereotypy, a nawet zawiązać 
przyjaźnie. Wizyta nie tylko 
byłych mieszkańców, ale tak-
że ich dzieci i wnuków, to 

WYDARZENIA

Bukowną odwiedzili jej dawni mieszkańcy 

Z OTWARTYMI SERCAMI 
Choć nie była to ich pierwsza wizyta, jak zwykle dostarczyła wielu wzruszeń i przywołała wspomnienia. Bukowną odwiedzili jej 
dawni mieszkańcy, dziś żyjący za zachodnią granicą. Niemieccy goście po raz kolejny  przywieźli w prezencie sprzęt rehabilitacyjny, 
z którego korzystać będą nie tylko mieszkańcy Bukownej, ale także okolicznych miejscowości. 

ofi cjalna strona Gminy Lubin www.ug.lubin.pl 

Podczas ostatniej wizyty z byłym mieszkańcem Bukownej Hermanem  Spechtem przyjechali także jego 
najbliżsi m.in. córka z zięciem i wnukami.

Jak zwykle wyjątkowy koncert dał zespół 
„Swojska Nuta” z Bukownej. 
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szansa na to, że ta współpra-
ca przetrwa i że kontynuowa-
na będzie przez kolejne poko-
lenia, co jest bardzo ważne 
dla naszej historii, ale i teraź-
niejszości. Jak widać, za 
otwarte serca bukowian, go-
ście również odpowiedzieli 
sercem – mówił podczas spo-
tkania Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.  

Podczas uroczystego spo-
tkania, jak zwykle wyjątkowy 

koncert, dał zespół „Swojska 
Nuta” pod kierownictwem 
Anny Rawskiej. Organizato-
rem i gospodarzem spotka-
nia był sołtys Bukownej Cze-
sław Niemiec, który wszyst-
kie panie obdarował kwiata-
mi z okazji minionego Dnia 
Kobiet. 

Niemieccy goście podczas 
wizyty w Polsce zwiedzili Bo-
lesławiec, Wrocław i Oświę-
cim.   (MG) 
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Bajkowe postaci ożyły i po-
jawiły się wśród dzieci. Była 
Śnieżka, zła macocha, kra-
snoludek, królewicz, zwier-
ciadło oraz gajowy. W bajko-
wych bohaterów  wcieliły się 
panie nauczycielki, które 
dwa dni wcześniej wystawia-

ły teatralną wersję Królewny 
Śnieżki.

Dzieci z wielkim przeję-
ciem słuchały bajki. Na ko-
niec  przedszkolaki wręczyły 
panu wójtowi pamiątkową, 
czarodziejską zakładkę do 
książki, na której naklejone 

były prace dzieci wraz po-
dziękowaniami, za co szef 
gminnego samorządu zre-
wanżował się słodyczami.  

- Jeśli sprawiłem dzieciom 
choć trochę frajdy, to bardzo 
się z tego cieszę, bo mnie czy-
tanie im dało wiele radości. 

Myślę, że akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom”, to napraw-
dę doskonały projekt, który 
trzeba rozwijać i wspierać – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.  

- Czytanie dzieciom jest nie-
zmiernie ważne dla ich prawi-

dłowego 
rozwoju 
i funkcjonowania, 
dlatego tak dużą wagę 
przywiązujemy do upo-
wszechniania czytelnictwa 
w naszych placówkach. Dzię-
kuję panu wójtowi, za to, że 
swoją obecnością wsparł na-
sze działania w tym zakresie – 
dodała Katarzyna Foryś, dy-
rektor gminnego przedszkola. 

Cała Polska czyta 
dzieciom - to kam-

pania społecz-
na, rozpoczęta 

w czerwcu 
2001 r. Ma na 
celu propa-
gowanie co-
dziennego 

czytania dzie-
ciom, jako sku-

tecznej metody 
wspomagania ich 

wszechstron-
nego rozwo-

ju – psy-
chiczne-
go, umy-
słowe-
go, spo-
łeczne-
go i mo-

ralnego – 
oraz bu-

dowania za-
sobów we-

wnętrznych 
dziecka: kompetencji 

emocjonalnych i intelektual-
nych. Fundacja, która zapo-
czątkowała tę akcję przeko-
nuje, że czytanie – 20 minut 
dziennie. Codziennie! – jest 
mądrym sposobem spędza-
nia czasu z dzieckiem i naj-
lepszą inwestycją w jego 
przyszłość.  (MH/MG) 

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Wójt Gminy Lubin z wizytą u przedszkolaków 

CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM!  

Ogólnopolska akcja „Cala Polska czyta dzieciom”, 
a także obchodzony niedawno Międzynarodowy 
Dzień Teatru Książki były okazją do złożenia 
wizyty przedszkolakom przez wójta Gminy Lubin. 
Tadeusz Kielan, który gościł w lubińskim oddziale 
Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce 
przeczytał dzieciom „Królewnę Śnieżkę”, a panie 
nauczycielki zadbały o odpowiednią scenografię. 

W Przedszkolu im. Jana 
Pawła II w Raszówce i Od-
dziale Zamiejscowym w Lu-
binie obchodzony był Świa-
towy Dzień Wody. 

Z tej okazji zorganizowane 
zostały warsztaty pt. „Woda 
potrzebna nie tylko do picia, 
bez niej nie byłoby życia”. Po-
prowadziła je nauczycielka 
Lucyna Wolska. Dzieci miały 
możliwość obcowania, do-
świadczania i zabawy z wodą: 
poznały jej właściwości za 
pomocą rożnych 
zmysłów: smaku, 
węchu, wzroku, do-
tyku. Uczestniczyły 
w różnych doświad-
czeniach i zaba-
wach badawczych, 
przyjrzały się m.in. 
zjawisku krystaliza-
cji. Maluchy za po-
mocą folii malar-
skiej „tworzyły” własne mo-
rze (wg metody aktywnego 
słuchania B. Straus). Jednak 
największym zainteresowa-

niem cieszyła się „wodna 
harfa.” Dzieci z wielkim zain-
teresowaniem obserwowały 
i słuchały jakie dźwięki wyda-

je puste lub napełnione na-
czynie z wodą, same próbo-
wały tworzyć muzykę.

Gminne Przedszkole w Ra-
szówce i jego oddział w Lubi-
nie od początku roku szkol-
nego zaangażowane są 
w działania proekologiczne 
i prozdrowotne, w szczegól-
ności te związane ze znacze-
niem wody dla życia człowie-
ka i wynikającej z tego potrze-

by jej oszczędzania. Realizo-
wany od 1 września 2015 r. 
projekt edukacyjny „Mamo, 
tato wolę wodę” przyczynia 
się do wyrabiania nawyku pi-
cia wody oraz poszerza zasób 
wiedzy dzieci na temat obie-
gu wody w przyrodzie, jej 
znaczenia dla każdego z nas 
oraz potrzeby dbania 
i oszczędzania wody.
 Marta Heksel 

„Mamo, tato wolę wodę”
Lekcje biblioteczne dla 

przedszkolaków odbyły się 
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Raszówce. Uczestniczyły 
w nich dwie grupy wychowan-
ków miejscowego Przedszkola 
im. Jana Pawła II.  

„Kłopot” to oczywiście au-
torska książka Iwony Chmie-
lewskiej. Dziewczynka pra-
suje haftowany obrus, cenną 
pamiątkę po babci. Zamyśla 
się i na białym płótnie po-
wstaje ślad spalonego żelaz-
ka. To prawdziwy kłopot. 
Niedługo wróci mama.

To książka, która w kilkuna-
stu zdaniach i obrazach mie-
ści więcej niż niejedna po-
wieść. Prawdziwy majstersz-
tyk! Podczas zajęć dzieci wy-
słuchały historii opowiedzia-
nej w książce. Z zainteresowa-
niem przyglądały się i komen-
towały zawarte w niej ilustra-
cje. Książka wzbudziła cieka-
wość i przykuła uwagę małych 
słuchaczy. 

Ilustracje zawarte w opo-
wiadaniu ”Kłopot” były in-

spiracją do stworzenia przez 
dzieci obrazków według wła-
snego pomysłu. W ten spo-
sób powstały dwie książki ze 
spotkań obu grup. Pomysły 
na tytuł będą powstawały 
w Przedszkolu.   IT

„Kłopot” w bibliotece
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Międzynarodowy Dzień 
Książki w Gminie Lubin 

„Historia pewnego statku” – książka Zofii 
Staneckiej była motywem przewodnim zajęć 
czytelniczych, zorganizowanych z okazji 
Międzynarodowego Dnia Książki w bibliotece 
w Oborze. Wzięli w nich udział uczniowie klasy 
drugiej Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych. 
Dzięki historii opowiedzianej na kartach książki 
dzieci poznały fakty dotyczące rejsu legendarnego 
Titanica, który wypłynął 12 kwietnia 1912 roku 
z angielskiego portu w Southampton i którego 
pasażerką była między innymi bohaterka książki - 
7 letnia wówczas Ewa Hart z rodzicami.  (UM)

Nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę 
się nabywa. Nawyk czytania i miłość  do książek 
powstaje już w dzieciństwie. Dzieci, którym rodzice 
od najmłodszych lat czytają, będą sięgały po książki 
w przyszłości. I takie było główne przesłanie 
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w 
bibliotece w Miłoradzicach, która przygotowała 
specjalne zajęcia czytelnicze dla dzieci z Punktu 
Przedszkolnego. Uczestnicy zajęć zapoznali się ze 
źródłem pochodzenia tego święta, podzielili się 
informacjami na temat swoich ulubionych książek 
oraz postaci bajkowych. Wysłuchali uważnie utworu 
„Królowa Śniegu”, po czym wspólnie odtworzyliśmy 
jego treść oraz przedyskutowaliśmy pojęcia: „postać 
dobra i zła”.  (RM) 

Znakomita książka Iwony Chmielewskiej 
„W kieszonce” towarzyszyła obchodom 
Międzynarodowego Dnia Książki w bibliotece 
w Niemstowie. W spotkaniu  tej okazji wzięły 
udział maluch z miejscowego przedszkola. 
Po uważnym wysłuchaniu tekstu i obejrzeniu 
tajemniczych ilustracji dzieci otrzymały 
kartki z wydrukowanymi kieszonkami i mogły 
namalować swoje „ukryte skarby” w kieszonce, 
a były to lale, koty, autka i słoneczko... Czas 
upłynął szybko. W bibliotece było miło, wesoło 
i słodko.  (UK) 

Ta  niesamowita  noc 
pełna atrakcji miała miej-
sce w księginickim pałacu 
z piątku na sobotę 18 mar-
ca. Detektywistyczne za-
gadki,  uczniowie starszych 
klas Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Sie-
dlcach oraz harcerze z Ra-
szówki, rozwiązywali „pod 
okiem” znanego pisarza 
książek kryminalnych dla 
dzieci, młodzieży i doro-
słych – Dariusza Rekosza.

Podczas wspólnej zaba-
wy każdy uczestnik posłu-
giwał  się wylosowanym 
pseudonimem, rzadko spo-
tykanym w dzisiejszych 
czasach imieniem np. Bo-
nawentura, Adelajda czy 
Filomena. Później rozpo-
częła się prawdziwa burza 
mózgów do późnych go-
dzin nocnych – były szyfry, 
zagadki, krzyżówki, sporzą-
dzanie portretów pamię-
ciowych. Praca odbywała 
się w grupach i indywidu-
alnie. Dzieci współpraco-
wały, rywalizowały i świet-
nie się bawiły. Odgadywa-

ły tytuły książek na pod-
stawie wyświetlanych frag-
mentów ilustracji na ekra-

nie, rysowały pomnik ry-
cerza po wysłuchaniu czy-
tanego fragmentu książki – 
a więc zadania wykonywa-
ne przez policję kryminal-
ną. Rywalizujące ze sobą 
grupy układały dla siebie 

nawzajem krzyżówki. Za-
bawa zakończyła się oko-
ło godz. 4.00. Kiedy wszy-
scy rozłożyli swoje śpiwo-
ry i karimaty przyszedł czas 
na sen.

Na zakończenie, po po-
rannym śniadaniu, każdy 
„detektyw” otrzymał Cer-
tyfikat udziału w impre-
zie z autografem pana Da-
riusza Rekosza. Dzieci mia-
ły też możliwość zakupu 
książki. 
 (WO)  

Noc detektywów w Księginicach
 FO

T. 
IT

W warsztatach Pisania 
scenariuszy filmowych 
wzięli udział uczniowie 
Gimnazjum w Lubinie. 
Podczas spotkania Zbi-
gniew Masternak opowie-
dział jak rozpoczęła się jego 
kariera pisarska, dużo mó-
wił o pracy przy filmie, za-
chęcając młodych uczestni-
ków do próbowania swoich 
sił w różnych dziedzinach. 
Zwrócił uwagę na to, że 
warto wierzyć w marzenia 
i dążyć do obranego celu 
bez względu na to, czy po-
chodzi się z dużego miasta 
czy małej miejscowości.

Główną częścią spotka-
nia było pisanie przez mło-
dych uczestników scenariu-

szy do filmu, którego akcja 
miałaby się rozgrywać 
w jednej z miejscowości na-
szej gminy. Po zaprezento-
waniu przez gimnazjalistów 
powstałych pomysłów na 
film scenarzysta zrecenzo-
wał każdy i wybrał kilka naj-
lepszych, za które obecna 
na spotkaniu pani polonist-
ka obiecała „wstawić szóst-
ki”. 

Zbigniew Masternak jest 
autorem kilku książek, 
obecnie pracuje nad auto-
biograficznym cyklem po-
wieściowym pt. „Księstwo”. 
Na podstawie trzech jego 
książek „Chmurołap” 
(2006), „Niech żyje wol-
ność” (2006), „Scyzoryk” 

(2008), reż. Andrzej Barań-
ski nakręcił film „Księstwo” 
(premiera światowa na 46. 
MFF w Karlovych Varach 
2011). W 2011 r. powieści 
zostały wydane w jednej 
książce jako „Księstwo. 
Trylogia młodzieńcza”, 

wraz z fotosami z planu fil-
mowego. W 2014 r. ukazała 
się księga czwarta cyklu pt. 
„Nędzole”. W 2012 r. cykl 
powieściowy „Księstwo” 
zdobył Nagrodę im. W. Or-
kana.
 IT

Warsztaty pisania scenariuszy filmowych w bibliotece w Oborze

WARTO MIEĆ MARZENIA 
23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Gminna 
Biblioteka Publiczna w Raszówce zaprosiła Zbigniewa Masternaka - prozaika, scenarzystę 
filmowego, reportażystę oraz kapitana Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej. 
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Ponad 70 zawodników wzięło udział w I Powiatowo-Gminnym Turnieju 
„Rugby Tag”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie. Zawody 
zorganizowane zostały przez Gminę Lubin i Lubiński Kluby Rugbistów. Pierwsze 
miejsce w turnieju wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Raszówce. 

I Powiatowo-Gminny Turniej „Rugby Tag”

Piąte urodziny Akademii Piłkarskiej Żaczek
 Wiele atrakcji czekało na 

młodych piłkarzy podczas 
imprezy zorganizowanej 
z okazji 5. urodzin Akademii 
Piłkarskiej Żaczek na boisku 
przy KEN w Lubinie. 
Uczestnicy imprezy mogli 
wykazać się swoimi umiejęt-
nościami piłkarskimi przed 
rodzicami i idolami z Zagłę-
bia Lubin, którzy odwiedzili 
swych przyszłych następ-
ców.

Podczas zabawy, autogra-
fy rozdawali Jarosław Kubic-

ki, Lubomir Guldan, Łukasz 
Janoszka i Adrian Błąd. 
Choć na początku pogoda 
nie rozpieszczała małych 
sportowców (przez chwilę 
padał nawet drobny grad) 
nikt się nie skarżył, wręcz 
przeciwnie, całe rodziny roz-
grywały mecze i bawiły się 
na kolorowych dmuchań-
cach.

Akademia Piłkarska Ża-
czek powstała pięć lat temu 
z inicjatywy Piotra Bałucia-
ka i Krzysztofa Kotlarskiego.

- Zaczynaliśmy z garstką 
dzieci i wtedy też padał 
deszcz, dziś do struktur na-
leży 130 dzieci z Lubina i aż 
250 młodych piłkarzy z tere-
nu Gminy Lubin, która 
wspiera aktywnie nasze 
działania – mówi Piotr Bału-
ciak.

Loteria fantowa, ciasto, 
konkursy, to tylko niektóre 
z atrakcji jakie przygotowała 
Akademia wspólnie z Gminą 
Lubin.
 (AI) 

Ten nadal nieco niszowy sport w po-
wiecie lubińskim staje się coraz bardziej 
popularny. To zasługa Klubu Rugbistów 
„Miedziowi Lubin”, który wychodzi 
z szeroką ofertą skierowaną do dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

W Powiatowo-Gminnym Turnieju 
„Rugby Tag” wzięło udział sześć zespo-
łów.  Najlepsza okazała się reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej w Raszówce, na 
drugim miejscu uplasowała drużyna SP 

nr 12 w Lubinie, a na trzecim SP w Nie-
mstowie. 

Za najlepszą zawodniczkę turnieju 
uznana została Nikola Polańska z SP 
w Niemstowie, a za najlepszego zawodni-
ka Mateusz Sroka z SP nr 14 w Lubinie. 

Na zakończenie turnieju drużyny 
otrzymały nagrody w postaci sprzętu do 
rugby ufundowanego przez Urząd Gmi-
ny w Lubinie. Sędzią głównym turnieju 
był Tomasz Nimczyk.  (oprac. JT) 

RASZÓWKA 
NAJLEPSZA! 

Wójt pogratulował 
sukcesu łyżwiarce 
Kai Ziomek z Obory 

Kaja Ziomek z Obory brązową medalistką Mistrzostw 
Świata Juniorów w Łyżwiarstwie. Miejsce na podium wy-
walczyła w biegu drużynowym, podczas zawodów, które ro-
zegrane zostały w Changchun w Chinach, występując 
w barwach MKS Cuprum Lubin. 

Kaja Ziomek także indywidualnie osiągnęła bardzo dobre 
wyniki. Rywalizując z rocznikowo starszymi zawodnikami 
na 500 metrów była dziewiąta (40,14 sek.), a do brązu za-
brakło jej tylko 0,35 sekundy. W biegu na 1000 metrów 
uplasowała się na trzynastej pozycji (1,21,02 sek.).

Ostatnich sukcesów pogratulował młodej panczenistce 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 

- Rozwój sportu to jeden z naszych priorytetów, dlatego 
każdy sukces naszych mieszkańców, tym bardziej tak spek-
takularny jak Kai, cieszy nas ogromnie. Myślę, że to dosko-
nały impuls dla młodych ludzi, by postawili na sport lub 
przynajmniej poświęcili mu znaczną część swojego wolne-
go czasu – mówi Tadeusz Kielan. Szef gminnego samorzą-
du pogratulował łyżwiarce osiągniętych wyników i życzył 
dalszych sukcesów. 

Kaja Ziomek rozpoczęła swoją przygodę z łyżwiarstwem 
w 2007 r. w Zespole Szkół  Sportowych w Lubinie i klubie 
MKS Cuprum Lubin. W swoim sportowej karierze wielo-
krotnie stawała na podium. 

Srebrny medal w sprincie drużynowym w Pucharze Świa-
ta juniorów w Groningen, 2. miejsce na dystansie 1000 m 
w Pucharze Świata Juniorów we włoskim Baselga di Pine – 
to tylko niektóre sukcesy Kai.  Jest także rekordzistką Polski 
juniorów na dystansie 500 m. W tym roku kończy naukę 
w Zakopanem. Gratulujemy i trzymamy kciuki życząc ko-
lejnych sukcesów.    (MG) 

Klasyfikacja końcowa
SP-Raszówka   5-13
SP-12 Lubin    5-11
SP- Niemstów  5-7   
SP-14 Lubin  5-6
SP-5 Lubin  5-6
SP-Krzeczyn Wielki   5-0
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Iskra Księginice, pro-
wadząca przez całe spo-
tkanie pozwoliła wyrów-
nać Konfeksowi Legnica 
dopiero w ostatniej mi-
nucie doliczonego czasu. 
Szkoda bo trzy punkty 
były blisko. Niemniej 
jednak ten remis pozwo-
lił księginickiej Iskrze 
uplasować się na 10. 
miejscu w tabeli legnic-
kiej grupy Klasy Okręgo-
wej. Wynik spotkania już 
na początku otworzył 
Maciej Srebniak, który 
po dobrej akcji wykoń-
czył podanie Łodeja. 
W dalszej części gry 
Iskra skupiła się na kon-
sekwentnej grze w defen-
sywie, co bardzo dobrze 
wychodziło, aż do 90. 
minuty. Wtedy to do pro-
stopadłego podania wy-
szedł napastnik gości 

i umieścił piłkę w bram-
ce. Iskra jeszcze miała 
swoją szansę, ale w doli-
czonym czasie gry strzał 
Srebniaka z linii bram-
kowej wybił obrońca 
z Legnicy. Dobry mecz 
w wykonaniu miejsco-
wych, którzy o mały 
włos, a pokonaliby fawo-
ryzowanego rywala. Ty-
tuł MVP otrzymał Maciej 
Srebniak, a nagrody wrę-
czyli mu wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan oraz 
prezes „Iskry” Mieczy-
sław Lodziński. 

A – KLASA 
Niestety minionego 

weekendu do udanych nie 
zaliczy Unia Miłoradzice. 
Zespół przegrał na wyjeź-
dzie z Relaksem Szklary 
Dolne 5:3. Obecnie zaj-
muje 13. miejsce w tabeli. 

B- KLASA 
Do starcia lidera i wi-

celidera tabeli II legnic-
kiej grupy B-Klasy do-
szło na stadionie w Obo-
rze. Występująca w roli 
gospodarza Unia Szkla-
ry Górne musiała uznać 
wyższość Zametu II 
Przemków, któremu 
uległa 2:1. Pierwsza po-
łowa tego pojedynku 
wróżyła jeszcze gorszy 
scenariusz, ponieważ po 
45 minutach Zamet pro-
wadził 2:0. W drugiej 
połowie Unii udało się 
jednak zdobyć honoro-
wą bramkę. 

Zwycięstwo odniosła 
natomiast Fortuna Obo-
ra, która w tabeli deptała 
po piętach Unii Szklary 
Górne, pokonując Pło-
mień Nieszczyce 5:1. Te-
raz to ona zajmuje dru-

gie miejsce w tabeli, 
Unia spadła na trzecie, 
a liderem pozostaje Za-
met II Przemków. 

W gminnych derbach, 
które rozegrane zostały 
na boisku w Kłopotowie 
miejscowy Transporto-
wiec uległ Victorii Nie-
mstów-Siedlce 3:1. Po-
czątek spotkania należał 
do gospodarzy, po cel-
nym strzale w 32. minu-
cie Mateusza Olszew-
skiego. Wynik mógł się 
przestawiać jeszcze le-
piej, gdyby Dawid No-
wak wykorzystał podyk-
towanego w 15. minucie 
karnego. Choć wykonał 
naprawdę dobry strzał 
poprzeczka przeszkodzi-
ła w jego skuteczności. 
Goście nie dawali za wy-
graną i w 42. minucie 
Damian Moroch dopro-
wadził do wyrównania. 
Zmiana stron okazała się 
dla gospodarzy fatalna. 
W 51. minucie gola zdo-
bywa Tomasz Ryniec, 
a niedługo później Mi-
chał Matkowski. Mecz 
kończy się wynikiem 3:1 
dla Victorii Niemstów-
-Siedlce. 

Tytuł MVP – najbar-
dziej wartościowego gra-
cza meczu otrzymał Da-
mian Moroch. Nagrody 
wręczyli mu wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan 
oraz radny Gminy Lu-
bin, a jednocześnie za-
wodnik Transportowca 
Patryk Jarkowiec. 

Ostatnia kolejka wyjąt-
kowo pechowo zakończy-
ła się dla Huzara Raszów-
ka, który uległ na wyjeź-
dzie Iskrze Kochlice 9:0. 
 (Karol Grolewski/MG) 

SPORT

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Odra Ścinawa 21 18 2 1 56 102:13
2. Sparta Rudna 21 17 2 2 53 92:25
3. KS Legnickie Pole 21 16 0 5 48 72:29
4. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 21 15 2 4 47 97:30
5. Sparta Parszowice 21 13 3 5 42 65:33
6. Zryw Kłębanowice 21 11 2 8 35 49:47
7. Górnik Lubin 21 8 5 8 29 47:52
8. Błękitni Koskowice 21 9 1 11 28 61:72
9. Czarni Dziewień 21 7 3 11 24 36:61
10. Orzeł Mikołajowice 21 6 4 11 22 38:51
11. Relaks Szklary Dolne 21 7 1 13 22 39:78
12. Mewa Kunice 21 6 4 11 22 34:63
13. Unia Miłoradzice 21 5 2 14 17 32:72
14. Albatros Jaśkowice 21 5 1 15 16 32:80
15. Zjednoczeni Snowidza 21 2 1 18 7 19:94
16. Arka Trzebnice 21 6 1 14 19 43:58

Kolejka 21: 
Górnik Lubin – Albatros Jaśkowice 3:0
Odra Ścinawa – Dąb Stowarzyszenie Siedliska 4:0
Błękitni Koskowice – Czarni Dziewień 5:1
Zryw Kłębanowice – Sparta Parszowice 5:1

Relaks Szklary Dolne – Unia Miłoradzice 5:3
Mewa Kunice – KS Legnickie Pole 1:9
Orzeł Mikołajowice – Zjednoczeni Snowidza 6:0
Sparta Rudna – Arka Trzebnica 3:0 (wo) 

Tytuł MVP – najbardziej wartościowego gracza podczas meczu 
Transportowca i Victorii otrzymał Damian Moroch. Nagrody wręczyli mu 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz radny Gminy Lubin, a jednocześnie 
zawodnik Transportowca Patryk Jarkowiec. 

Iskra Księginice, prowadząca przez całe 
spotkanie pozwoliła wyrównać Konfeksowi 
Legnica dopiero w ostatniej minucie doliczonego 
czasu.

W gminnych derbach, które rozegrane 
zostały na boisku w Kłopotowie 
miejscowy Transportowiec uległ Victorii 
Niemstów-Siedlce 3:1. 

 PIŁKA NOŻNA 

ZMIANY W TABELI 
B – KLASY 
Jedno zwycięstwo, jeden remis, trzy porażki, a w gminnych 
derbach punkty dla Victorii Niemstów – Siedlce, tak – w skrócie 
– przedstawia się sportowy bilans ostatniej kolejki piłkarskich 
Gminy Lubin. 

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

Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Zamet II Przemków 16 12 1 3 37 57:28
2. Fortuna Obora 16 11 2 3 35 65:29
3. Unia Szklary Górne 16 11 1 4 34 46:20
4. Amator Wierzchowice 15 10 0 5 30 48:23
5. Kryształ Chocianowiec 16 8 4 4 28 43:40
6. Hajduk Kłobuczyn 15 6 6 3 24 40:22
7. Kalina Sobin 16 7 2 7 23 56:35
8. Victoria Niemstów 16 7 2 7 23 51:47
9. Perła Potoczek 15 6 2 7 20 36:37
10. LZS Nowa Wieś Lubińska 16 3 3 10 12 29:45
11. LZS Koźlice 15 3 2 10 11 27:39
12. Transportowiec Kłopotów 16 2 2 12 8 26:89
13. Płomień Nieszczyce 16 2 1 13 7 23:93

Kolejka 17: 
LZS Koźlice – Amator Wierzchowice 1:3
Perła Potoczek – Kryształ Chocianowiec 3:5
LZS Nowa Wieś Lubińska – Kalina Sobin 3:1

Płomień Nieszczyce – Fortuna Obora 1:5
Unia Szklary Górne – Zamet II Przemków 1:2
Transportowiec Kłopotów – Victoria Niemstów 1:3

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Czarni II Rokitki 17 14 2 1 44 76:17
2. Mewa Goliszów 17 13 1 3 40 60:25
3. Ikar Miłogostowice 17 12 3 2 39 77:13
4. Płomień Michów 17 12 2 3 38 75:18
5. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 17 12 1 4 37 80:31
6. Orlik Okmiany 17 10 1 6 31 77:36
7. Iskra II Kochlice 17 8 2 7 26 82:30
8. Gryf Olimpia Krotoszyce 17 8 1 8 25 49:56
9. Czarni Miłkowice 17 7 2 8 23 64:56
10. Huzar Raszówka 17 4 3 10 15 37:65
11. Lubiatowianka Lubiatów 17 3 0 14 9 45:118
12. Sokół II Krzywa (k. Legnicy) 17 3 0 14 9 20:86
13. Iskra Niedźwiedzice 17 2 0 15 6 17:143
14. LZS Biała (k. Legnicy) 17 1 2 14 5 30:95

Kolejka 17: 
Gryf Olimpia Krotoszyce – Lubiatowianka Lubiatów 5:1
Ikar Miłogostowice – Czarni Miłkowice 5:1
Iskra II Kochlice – Huzar Raszówka 9:0
Iskra Niedźwiedzice – Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 0:12

LZS Biała (k. Legnicy) – Czarni II Rokitki 0:7
Mewa Goliszów – Sokół II Krzywa (k. Legnicy) 6:1
Orlik Okmiany – Płomień Michów 1:1

KLASA OKRĘGOWA 2015/2016, OKRĘG LEGNICA
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Sparta Grębocice 21 15 3 3 48 69:25
2. Orla Wąsosz 21 12 5 4 41 47:20
3. Stal Chocianów 21 12 4 5 40 54:30
4. Zamet Przemków 21 11 5 5 38 42:25
5. Prochowiczanka Prochowice 21 12 2 7 38 42:34
6. Konfeks Legnica 21 10 4 7 34 45:26
7. Kaczawa Bieniowice 21 10 3 8 33 29:33
8. Kuźnia Jawor 21 10 0 11 30 33:43
9. Rodło Granowice 21 8 5 8 29 30:35
10. Iskra Księginice 21 8 3 10 27 40:46
11. Czarni Rokitki 21 7 5 9 26 26:30
12. Odra Chobienia 21 7 5 9 26 37:39
13. Górnik Złotoryja 21 5 7 9 22 32:38
14. Iskra Kochlice 21 5 3 13 18 35:47
15. Grom Gromadzyń-Wielowieś 21 5 2 14 17 28:57
16. Chojnowianka Chojnów 21 2 2 17 8 22:83

Kolejka 21: 
Iskra Księginice – Konfeks Legnica 1:1
Kuźnia Jawor – Iskra Kochlice 1:0
Chojnowianka Chojnów – Zamet Przemków 2:1
Kaczawa Bieniowice – Górnik Złotoryja 2:1

Odra Chobienia – Czarni Rokitki 0:1
Orla Wąsocz – Grom Gromadzyń-Wielowieś 5:0
Prochowiczanka Prochowice – Stal Chocianów 0:0
Rodło Granowice – Sparta Grębocice 0:5

Fot.MVP 
FOT. ISKRA
FOT. TRANSPOR-

TOWIEC



²4 ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych

���IE����J �IĘ!���IE����J �IĘ!

Hasło krzyżówki z numeru 1/2016 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „Talent dodaje urodzie blasku”. 
Nagrodę otrzymuje pani Józefa Bartosz z Raszówki. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. 
Łokietka 6, pokój nr 5 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.
pl lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59 – 300 Lubin. 
Na odpowiedzi czekamy do 15 maja 2016 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

- Dzień dobry. Czy to Państwo organizują 
konkurs jasnowidzów?
- Tak, ale zapisy zaczynamy dopiero w przy-
szłym tygodniu.
- Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale przysze-
dłem odebrać pierwszą nagrodę.

*** 
Środek nocy. Gliniarz zatrzymuje samo-

chód:
- Wie pan, jakimi zakosami jedzie pański sa-
mochód?
- Panie władzo, przepraszam. Wypiłem pół li-
tra...
- To jeszcze nie powód, żeby dawać żonie pro-
wadzić! 

*** 
U wspólnych znajomych Kowalski poznał 

miłą panią.
- Ilekroć pan się uśmiecha, mam ochotę za-
prosić pana do siebie.
- Pani mi pochlebia.
- Och, pan mnie źle zrozumiał.
- Ja jestem dentystką. 

*** 
Jak pan może puszczać psa bez kagańca?!

- Ale wie pani, mnie go żal. Chory jest bieda-
czek, niedługo umrze, niech się chociaż nacie-
szy.
- A na co choruje?
- Na wściekliznę. 

*** 

Facet chce się pozbyć kota więc wywozi go 

cztery ulice dalej.

Pr zychodzi do domu, a kot siedzi na wersal-

ce . Wywozi go jeszcze raz. Ale kot znów wra-

ca!

Facet wywozi go więc za miasto. Po chwili 

dzwoni do domu do żony i mówi : 

 - Jest z tobą kot?

 Na to żona :

 - Jest , a co? 

 - Daj go do telefonu bo się zgubiłem. 

*** 
 Kumpel do kumpla: 

- Wygrałem milion złotych w totka! 
- Gratulacje! A co na  to twoja żona? 
- Odebrało jej mowę! 
- Zazdroszczę ci. Tyle szczęścia na raz... 

*** 
Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna 

powinien zachować zimną krew w sytuacjach 
dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzien-
niczek, czy rachunek za nowe futro mamy? 


