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GORĄCA RUNDA

Po zimowej przerwie piłkarze 
niższych lig wybiegną na boisko 
11-12 marca 2017 r. Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej ogłosił 
już terminarz rozgrywek rundy 
wiosennej, która zapowiada 
się niezwykle emocjonująco. Co 
najmniej dwa zespoły Gminy Lubin 
chcą powalczyć o awans.  Str. 23
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ŚCIEŻKA ZAMIAST 
TOROWISKA 

Nieczynne od ponad 30 lat 
torowisko na trasie Lubin – 
Chocianów zamieni się w ścieżkę 
rowerową. Na razie na odcinku 
Obora – Szklary Górne. Gmina 
Lubin zarezerwowała na ten cel 
w budżecie roku 2017 ponad 
milion złotych. Projekt zakłada 
budowę ścieżki rowerowej 
dwukierunkowej o długości ok. 
sześciu kilometrów.  Str. 9

SANEPID BADAŁ 
WODĘ 

Skargi na złą jakość wody 
w gminie, które wpływały 
w ubiegłym roku do urzędu, 
nie znalazły potwierdzenia 
w wynikach badań Sanepidu. Na 
podstawie ponad 400 pobranych 
próbek, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Lubinie 
ocenił, że w roku 2016 roku, 
woda w Gminie Lubin była 
przydatna do spożycia przez 
ludzi.  Str. 2 

Kolejny numer Wiadomości Gminnych 7 marca 2017 r.

Sołtys Roku 2016 
Gminy Lubin wybrany 
Jan Olejnik z Gorzycy został Sołtysem Roku 2016 
Gminy Lubin. Wybory odbyły się po raz pierwszy 
w nowej formule - głosowali sołtysi, radni i urzędnicy. 
Drugie miejsce w Konkursie na Sołtysa Roku 2016 
otrzymał Jerzy Tadla z Krzeczyna Wielkiego, a trzecie 
Dariusz Sędzikowski z Karczowisk. Nagrody wręczone 
zostały podczas Noworocznego Spotkania Sołtysów 
Gminy Lubin, które odbyło się w Krzeczynie Małym. 
 Str. 11

Wysoka jakość 
obsługi, przyjazna 
atmosfera oraz 
indywidualne 
podejście do klienta 
– to główne zalety 
Urzędu Gminy 
w Lubinie według 
osób, które wzięły 
udział w projekcie pn: 
„Najlepsze w mieście 
– testujemy lubińskie 
urzędy”. Projekt 
realizowały uczennice 
ze Społecznego 
Gimnazjum 
Językowego 
w Lubinie, które pod 
lupę wzięły wszystkie 
jednostki w mieście. 
Nasz urząd zdobył 
najwięcej punktów. 
 Str. 9 

URZĄD GMINY 
NAJLEPSZY

FERIE 2017 
Kuchenne czary mary, wyjazd 
na lodowisko i kręgielnię, 
zabawa karnawałowa, sanki 
w Andrzejówce – to tylko 
niektóre atrakcje przygotowane 
dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy Lubin na tegoroczne 
ferie zimowe. Bogaty program 
dla dzieci i młodzieży na czas 
zimowej przerwy przygotowały 
szkoły, Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna. Nie będzie czasu na 
nudę!  Str. 16 i 17 
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PRZYSŁOWIA 
NA LUTY 
Czasem się luty zlituje, że człek 
niby wiosnę czuje ale czasem się 
tak zżyma, że człek prawie nie 
wytrzyma. 

****
Gdy jasne słońce w dzień grom-
niczny będzie, więcej niż przed-
tem śniegu spadnie wszędzie. 

****
Pogoda na świętego Błażeja, do-
bra wiosny nadzieja. 

****
Gdy ciepło w lutym, zimno 
w marcu bywa, długo potrwa zi-
ma, rzecz to niewątpliwa. 

****
Św. Agata w zimę bogata. 

****
Po świętej Dorocie wioska cała 
w błocie. 

****
Jak w lutym rosa pada, nocne 
przymrozki w maju zapowiada. 

****
Jak luty nastaje, śnieg jeszcze 
nie taje. 

****
Gdy w lutym mróz mocno trzy-
ma, będzie krótka zima.

****
Luty stały - latem upały.

****
Gdy w Gromniczną jest ładnie, 
dużo śniegu jeszcze spadnie 

****
Gdy 10 lutego mróz panuje, 
jeszcze 40 dni takich zwiastuje.

****
Gdy na święty Waldek deszcze, 
mrozy wrócą jeszcze 

****
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, 
to pal dobrze w kominie i miej 
kożuch suty.

****
Silne wiatry przy końcu lutego, 
spodziewaj się zatem lata ży-
znego.

****
Jeżeli ciepło w dzień świętego 
Piotra, to zima do Wielkiej Nocy 
potrwa 

****
Na święty Maciej lody wróżą 
długie chłody, a gdy płynie stru-
ga, to zima niedługa 

****
Jaka w zapustną niedzielę pogo-
da, taką też Wielkanoc poda.

To było podpalenie? 
Blisko 20 godzin trwała 

walka strażaków z ogniem. 
400 bali słomy i 200 siana 
spaliło się w stodole na te-
renie byłego PGR-u w Księ-
ginicach. W wyniku pożaru 
ucierpiał też budynek. Stra-
ty szacowane są na około 
100 tysięcy złotych. Straża-

cy podejrzewają, że było to 
podpalenie. Źródła ognia 
znajdowały się bowiem 
w kilku miejscach. 

W niedzielę 8 stycznia 
2017 r., tuż przed godziną 
14.00 służby dostały zgło-
szenie o palącym się budyn-
ku gospodarczym. W akcję 

zostało zaangażowanych 
12 jednostek PSP i OSP.

Stodoła wypełniona była 
słomą i sianem po sam 
dach. Ogień bardzo szybko 
rozprzestrzenił się. W pło-
nącym budynku zawaliła 
się więźba dachowa i runęła 
jedna ze ścian szczytowych 

stodoły. Na szczęście nikt 
nie ucierpiał.

– Nie dopuściliśmy do 
przedostania się ognia na 
drugi, przyległy budynek 
gospodarczo-magazynowy, 
dzięki czemu został on ura-
towany – mówi bryg. Ceza-
ry Olbryś, Zastępca Ko-

mendanta Powiatowego 
PSP w Lubinie. –  Po uga-
szeniu pożaru, budynek 
przekazaliśmy właścicielo-
wi wraz z zaleceniem dozo-
rowania – dodaje Cezary 
Olbryś.

Sprawą zajmuje się teraz 
policja.   (JW)  

Zła jakość 
wody w gminie, 
na którą 
uskarżali się 
mieszkańcy, była 
krótkotrwała 
i incydentalna. 
Jedynie trzy 
próbki wody 
na ponad 400 
pobranych 
budziły 
zastrzeżenia 
Sanepidu. 
Podejmowane 
działania 
naprawcze 
odniosły skutek, 
a kolejne próbki 
potwierdziły, że 
woda spełnia 
wszelkie 
kryteria.

Ocena końcowa Pań-
stwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Lu-
binie jest jednoznaczna - 
w roku 2016 woda w Gmi-
nie Lubin była zdatna do 
spożycia przez ludzi.

Podczas badania jakości 
wody Sanepid wziął pod lu-
pę 10 wodociągów siecio-
wych, które zaopatrują 
mieszkańców Gminy Lu-
bin. Do badań pobrano 

próbki wody z wodociągów 
Goli, Liśca, Siedlec, Piesz-
kowa, Niemstowa, Karczo-
wisk, Składowic, Obory, 
Bolanowa oraz z wodociągu 
Energetyki. 

Do badań mikrobiolo-
gicznych łącznie pobrano 
206 próbek, z kolei do ba-
dań fizykochemicznych – 
234 próbki. Sanepid zakwe-
stionował jedynie trzy prób-
ki. Z wodociągów Karczo-

wiska, Niemstów i Siedlce 
ze względu na pojedyncze 
przekroczenia parametrów 
bakteriologicznych oraz ze 
względu na ponadnorma-
tywną zawartość chloru 
w wodociągu Gola i mętno-
ści w wodociągu Karczowi-
ska i Obora. 

Jak podkreśla stacja, 
stwierdzone przekroczenia 
parametrów występowały 
krótkotrwale i incydental-

nie. W przypadku każdego 
przekroczenia zarządzający 
wodociągami natychmiast 
podejmował działania na-
prawcze, a poprawę jakości 
wody, potwierdziły pobrane 
próbki. 

Po analizie wyników ba-
dań wody, PPIS w Lubinie 
stwierdza, że w 2016 roku 
woda na terenie Gminy Lu-
bin była zdatna do spożycia 
przez ludzi.  (JW) 

Sanepid zbadał jakość wody w Gminie Lubin 

ZDATNA 
DO SPOŻYCIA 
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Czy rok 2016 – to dla Gminy Lubin dobry 
rok? Jakby go Pan ocenił w skali od 1 do 6? 

Zdecydowanie dobry , a jeśli chodzi 
o ocenę to powinni ją wystawić miesz-
kańcy. Jeśli miałbym się o nią pokusić, 
to myślę, że - bez zbytniej próżności - 
zasługujemy na „piątkę”. Udało nam 
się zrealizować wiele potrzebnych 
i ważnych społecznie inwestycji. Myślę 
głównie o drogach, bo choć były to na 
razie tylko niewielkie ich fragmenty  
– wykonaliśmy ich kilkadziesiąt. Wiele 
udało się zrobić także w zakresie 
oświetlenia, wydatkowaliśmy na ten cel 
ponad milion zł. Ogrom pracy włożyli-
śmy w rozbudowę i remonty infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej poprzez bu-
dowę i przebudowę sieci oraz przepom-
powni ścieków. Rozpoczęliśmy wymia-
nę wodomierzy, a co najważniejsze 
udało nam się ograniczyć straty produ-
kowanej wody aż o kilkanaście procent. 
Obecnie przygotowujemy się do wy-
miany hydrantów, które w większości 
są niesprawne, co stanowi poważne za-
grożenie dla życia i zdrowia mieszkań-
ców. Nasze założenia inwestycyjne wy-
konane zostały na poziomie 98 proc. 
Podsumowując rok 2016, patrzę na 
ostatnich 12 miesięcy z perspektywy te-
gorocznych wydatków, a to będzie bu-
dżet zdecydowanie inwestycyjny. Śmia-
ło można powiedzieć, że wręcz histo-
ryczny, bo nigdy wcześniej w Gminie 
Lubin nie przeznaczono takich środ-
ków na inwestycje. 

Ile według założeń budżetowych 
wynieść mają zadania inwestycyjne 
roku 2017? 

22,5 mln zł przy budżecie wynoszą-
cym 90 mln 848 tys. zł. To największy 
wydatek przyszłorocznego budżetu. 
Poprawiliśmy swój ubiegłoroczny re-
kord w zakresie wysokości środków 

przeznaczanych w Gminie Lubin na 
inwestycje dwukrotnie. Mimo tego po-
większymy tę kwotę o kolejnych kilka 
mln zł z nadwyżki budżetowej. Wyni-
ka to z potrzeb, których jest naprawdę 
wiele. W każdej miejscowości mamy 
drogi gminne i wewnętrzne, które wy-
magają natychmiastowych działań. 
Chcemy partycypować w moderniza-
cji dróg powiatowych.  Zadań jest wie-
le i chcemy się z nimi zmierzyć. By 
móc wyasygnować tak dużą kwotę na 
inwestycje niezbędny był kredyt, na 
który się zdecydowaliśmy. Wyniesie 
on 14 mln zł.  

Czy gminny budżet udźwignie 
zobowiązanie kredytowe? 

To była bardzo przemyślana decy-
zja, poprzedzona analizą finansową. 
Gminę Lubin stać na zobowiązanie 
w tej wysokości, kredyt mógłby być na-

wet trzykrotnie większy, bo nasza 
płynność finansowa jest bardzo dobra. 
Zdecydowaliśmy się jednak na kwotę, 
która zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju tzn. „bez zadyszki” po-
zwoli naszemu samorządowi spokoj-
nie funkcjonować także w latach na-
stępnych. Większy kredyt pozwoliłby 

oczywiście w jednym roku zrobić dużo 
więcej, niż to co zaplanowaliśmy, ale 
za rok, czy dwa rozwój gminy jeśli nie 
zostałby całkowicie zahamowany, to 
na pewno bardzo by zwolnił. 

Czy budżet 2017 r. jest sprawiedliwy, 
czy wszystkie miejscowości traktowane 
są jednakowo? 

Oczywiście, że tak. Bez względu na 
to, czy miejscowość jest mała czy du-
ża - żyją w niej mieszkańcy Gminy 
Lubin, a potrzeby są wszędzie. Różni 
się oczywiście skala wydatków, ale 
dzielone są w sposób równomierny. 
Prowadzę dla swoich bieżących po-
trzeb statystyki i one to potwierdzają. 

Czy Gmina Lubin sięga również po 
środki zewnętrzne? 

Złożyliśmy kilkanaście wniosków, 
dotyczących pozyskania środków ze-

wnętrznych m.in.  unijnych na zada-
nia realizowane na naszym terenie. 
Czekamy na rozstrzygnięcia. Dziś 
niestety wiemy już, iż mimo że nasz 
wniosek o dotację na modernizację 
drogi Kłopotów – Miroszowice został 
oceniony bardzo wysoko, nie może-
my liczyć na dofinansowanie, ponie-
waż w ostatniej chwil rząd zmniejszył 
pulę środków na zadania w ramach 
tzw. „schetynówek” i wypadliśmy z li-
sty. Pieniędzy z tego źródła nie otrzy-
mał także powiat lubiński m.in. na 
modernizację gminnych dróg. To boli 
i pozostawia niedosyt. 

Wracając do roku poprzedniego, co dało 
Panu największą satysfakcję? 

Cieszy mnie, że mimo wielu poczy-
nionych inwestycji, udało się zacho-
wać dotychczasowe status quo w za-
kresie wsparcia dla mieszkańców 
w postaci bezpłatnej komunikacji, 
dopłat do wody czy obniżenia podat-
ków. Dla Gminy to koszt 10 milionów 
złotych w skali roku. Niemało, ale 
z drugiej strony - to jeden z nielicz-
nych profitów, jakie daje mieszkań-
com życie w bogatej gminie, bo taką 
bez wątpienia jest Gmina Lubin. Do-
póki będzie nas na to stać, tę politykę 
będziemy kontynuować, ponieważ 
odczuwają ją we własnych portfelach 
nasi mieszkańcy. 

A czego nie udało się zrobić, co spędza 
Panu sen z oczu?  

Od początku mojej pracy w Gminie 
Lubin najbardziej martwi mnie stan 
dróg, po pierwsze dlatego, że jestem 
drogowcem, a po drugie – jest to pię-
ta achillesowa tej gminy. W tej mate-
rii miniony rok przyniósł dużo sukce-
sów, ale nie zabrakło także porażek. 

Do tych ostatnich zaliczam m.in. 
fakt, że nie udało się rozpocząć budo-
wy ulicy Zagajnikowej i dróg do niej 
prostopadłych w Osieku. Niestety 
ciągle o te drogi „walczymy”, bo nie 
jesteśmy właścicielem gruntów . Po-
święciliśmy tej sprawie wiele czasu 
i zaangażowania, włącznie ze zmianą 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, by móc ją zakwalifikować do  
publicznych dróg gminnych, co po-
zwoli nam skorzystać z tzw. specusta-
wy i wykupić od właścicieli grunty na-
wet, jeśli nadal się będą temu sprzeci-
wiać. 

Nie jestem także zadowolony z in-
westycji na ulicy Koralowej w Obo-
rze. Ma ona zaledwie 3 metry szero-
kości i auta nie są w stanie się tam 
minąć. W tej sprawie nie powiedzie-
liśmy jeszcze ostatniego słowa i bę-
dziemy dążyć do jej poszerzenia. 

Prawie 7 mln zł w tegorocznym 
budżecie Gminy Lubin przeznaczonych 
jest remonty dróg powiatowych. Gmina 
partycypować będzie w tym zadaniu na 
poziomie ponad 60 proc., choć to 
inwestycje, które leżą w gestii 
samorządu powiatowego. 

Tego nie zaliczam do porażek, mo-
gę wręcz powiedzieć, że jestem z tego 
zadowolony. Cieszę się, że nas na to 
stać, że możemy sobie na to pozwolić. 
W przypadku gdybyśmy nie zdecydo-
wali się na współfinansowanie tych 
inwestycji, nie rozpoczęłyby się one 
przez najbliższych kilkadziesiąt lat, 
bo powiat nie ma takich pieniędzy. Są 
to najbardziej oczekiwane zadania 
w Gminie Lubin, których już nie tylko 
domagają się, ale o które błagają 
mieszkańcy. Myślę o powiatowych 
drogach  w Księginicach, Składowi-

cach, Miłoradzicach, Raszówce, Nie-
mstowie, Czerńcu i Szklarach Gór-
nych. Bez naszych pieniędzy te inwe-
stycje nie ruszą, a potrzeba ich wyko-
nania jest wręcz paląca, tam od lat 
pięćdziesiątych nie robiono prawie 
nic. 

Można powiedzieć, że Gmina Lubin pod 
względem infrastruktury drogowej 
zmienia oblicze? 

Mam nadzieję, że tak. Nie prowa-
dzimy oczywiście prac na taką skalę 
jak budowana – także na naszym te-
renie – S „trójka”, ale wierzę, że ma-
łymi kroczkami, krótkim odcinkami 
w wielu miejscowościach, za klika lat 
obudzimy się nowej, lepszej drogo-
wej rzeczywistości Gminy Lubin. 

Dziękuję za rozmowę 

BILANS ZYSKÓW 
I STRAT Były sukcesy, ale nie zabrakło także porażek i potknięć. Które z zadań można 

zapisać po stronie zysków, a które po stronie strat? Jaki będzie rok 2017? Na 
co liczyć mogą mieszkańcy, czego powinni się obawiać, a z czego cieszyć… 
z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem rozmawia Agnieszka Kanclerz

 - GDYBYŚMY NIE DOFINANSOWALI MODERNIZACJI DRÓG POWIATOWYCH NA 
TERENIE GMINY, NA ICH REMONTY TRZEBA BYŁOBY CZEKAĆ KOLEJNYCH KIL-
KADZIESIĄT LAT – MÓWI TADEUSZ KIELAN.  

- W 2016 r. udało nam 
się zrealizować wiele 
potrzebnych i ważnych 
społecznie inwestycji. 
Patrząc na tegoroczny budżet 
wierzę, że dalej zmierzać 
będziemy w kierunku zmiany 
drogowej rzeczywistości 
Gminy Lubin. 

W 2017 roku Gmina Lubin na inwestycje zamierza wydać 22, 5 mln zł. To największa kwota 
przeznaczona na drogi w historii tego samorządu. 
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NIŻSZE PODATKI: ROLNY I OD NIERUCHOMOŚCI KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017 ROKU
Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej:

mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
mężczyzn urodzonych w latach 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej; 
kobiety urodzone w latach 1993 – 1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej).
Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy 
miesiące na terenie Gminy Lubin.
Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy      ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:
15-20 marca 2017 roku - mężczyźni, 
24 marca 2017 roku - kobiety.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia 
się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. 
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku.

Wójt Gminy
Lubin, dnia 13 stycznia 2017 r.  

/-/ Tadeusz Kielan 

500+ w Gminie Lubin 
W Gminie Lubin od dnia uruchomienia Rządowego Programu „Rodzina 500+” tj. od 01 kwietnia 
2016r liczba rodzin korzystających ze świadczenia 500+ wynosi 1187.
W okresie ostatnich trzech miesięcy odnotowano w gminie wzrost liczby przyznanych zasiłków, w 
szczególności na drugie i kolejne dziecko. 
Wypłaty świadczeń wychowawczych GOPS Księginice realizuje niezwłocznie po otrzymaniu 
dotacji. Świadczenia są przekazywane rodzinom do ostatniego dnia miesiąca.
Ponadto informujemy, że od stycznia 2017r. GOPS Księginice jest realizatorem ustawy z dnia 04 
listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

Uważaj Czad - cichy zabójca
Nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy 
i „nie dusi w gardle”….ale jest silnie trujący, palny 
i wybuchowy- już niewielkie stężenie CO w powietrzu 
jest śmiertelne dla człowieka!!!!
Co roku w okresie sezonu grzewczego nasilają się 
przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla, czyli czadem. 
Najczęściej tlenek węgla wydziela się na skutek 
nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych – 
złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich 
eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu 
w pomieszczeniu, może być także niewłaściwie 
działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.
Objawami zatrucia czadem jest: ból głowy, mdłości, 
wymioty, osłabienie mięśni, apatia, zapaść, utrata 
przytomności. 
Objawy te mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu 
czadem i są często mylone z grypą lub zatruciem 
pokarmowym. 

W przypadku zatrucia czadem:  natychmiast przewietrz 
pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zadzwoń po 
służby ratownicze:
Numery alarmowe: 
pogotowie ratunkowe: 999
straż pożarna: 998, 112
Aby zapobiec zatruciu:
- dokonuj okresowych czyszczeń przewodów 
kominowych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych 
zgromadzoną w osadniku,
- kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych, 
w pomieszczeniach, w których występuje spalanie 
paliwa 
- zapewnij skuteczną wentylację;
- nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach oraz od 
przewodów wentylacyjnych;
- wyposaż mieszkanie w bateryjne czujniki dymu, tlenku 
węgla i gazu.  (PSP/AH) Wójt Gminy Lubin zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na realizację zadania dot. usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Dla mieszkańców gminy, którzy chcą bezpłatnie pozbyć się takich wyrobów ze swoich 
nieruchomości oznacza to, że mogą już składać stosowne deklaracje. Termin przyjmowania dokumentów mija 
30 stycznia br.
Osoby, które są zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych powinny złożyć deklarację uczestnictwa 
w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin. Deklarację 
taką może złożyć osoba, która posiada tytuł prawny do danej nieruchomości.
Dokumenty można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin) 
najpóźniej do godziny 15.30, 30 stycznia br.
Złożenie deklaracji nie gwarantuje jednak udziału w programie. Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. 
zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów 
zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Lubin.
Szczegółowe zasady związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy 
Lubin określone zostaną w terminie późniejszym, po ustaleniu (na podstawie złożonych deklaracji) 
zapotrzebowania w tym zakresie oraz możliwości finansowych Gminy.

UWAGA:
W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu, nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania 
nowego pokrycia dachowego. Koszty te musi pokryć we własnym zakresie właściciel nieruchomości. 
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
w Lubinie (ul. W. Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 11) bądź telefonicznie pod nr: 76/84-03-127. 

W 2017 roku w Gminie Lubin obowiązywać będą niższe podatki od nieruchomości oraz podatek rolny. 
W przypadku gdy osoba fizyczna jest właścicielem działki o powierzchni 10 arów, sklasyfikowanej w ewidencji 
gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe (symbol „B”), zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
o powierzchni użytkowej 100,00 m² oraz garażem wolno stojącym o powierzchni użytkowej 25,00 m², podatek 
od nieruchomości na rok 2017 będzie mniejszy o 80,00 zł, w porównaniu z rokiem 2016r.

Przedmiot opodatkowani

Podatek od 
nieruchomości za rok 
2016 wg stawek 
uchwalonych przez Radę 
Gminy Lubin

Podatek od 
nieruchomości za rok 
2017 wg stawek 
uchwalonych przez Radę 
Gminy Lubin

Podatek od 
nieruchomości za rok 
2017 wg stawek 
ogłoszonych przez 
Ministra Finansów

Grunt 400,00 zł 320,00 zł 470,00 zł
Budynek mieszkalny 0,00 zł 0,00 zł 75,00 zł
Garaż 0,00 zł 0,00 zł 190,50 zł
Razem 400,00 zł 320,00 zł 736,00 zł

Mieszkaniec Gminy Lubin zapłaci w 2017r. podatek od nieruchomości o 20 % mniejszy w stosunku do roku 
2016 oraz o 57 % mniejszy w stosunku do podatku obliczonego wg stawek ogłoszonych przez Ministra 
Finansów.\
W przypadku gdy osoba fizyczna jest właścicielem działki o powierzchni 10 arów, sklasyfikowanej w ewidencji 
gruntów i budynków jako grunty rolne np. grunty orne klasy IVa (RIVa) podatek rolny na rok 2017 będzie 
mniejszy o 2,00 zł, w porównaniu z rokiem 2016. 

Przedmiot opodatkowani

Podatek rolny za rok 
2016 wg stawki 
uchwalonej przez Radę 
Gminy Lubin

Podatek rolny za rok 
2017 wg stawki 
uchwalonej przez Radę 
Gminy Lubin

Podatek rolny za rok 
2017 wg stawki 
ogłoszonych przez 
Prezesa GUS

Grunt 22,00 zł 20,00 zł 26,00 zł
Razem 22,00 zł 20,00 zł 26,00 zł

Natomiast gdy osoba fizyczna jest właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 1 ha 10 arów, sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów i budynków np. jako grunty orne klasy IVa (RIVa) podatek rolny na rok 2017 będzie 
mniejszy o 8,00 zł, w porównaniu z rokiem 2016. 

Przedmiot opodatkowani

Podatek rolny za rok 
2016 wg stawki 
uchwalonej przez Radę 
Gminy Lubin

Podatek rolny za rok 
2017 wg stawki 
uchwalonej przez Radę 
Gminy Lubin

Podatek rolny za rok 
2017 wg stawki 
ogłoszonych przez 
Prezesa GUS

Grunt 118,00 zł 110,00 zł 144,21 zł
Razem 118,00 zł 110,00 zł 144,00 zł

Mieszkaniec Gminy Lubin posiadający gospodarstwo rolne zapłaci w 2017 r. podatek rolny o 7 % mniejszy 
w stosunku do roku 2016 oraz o 24 % mniejszy w stosunku do podatku obliczonego wg stawek ogłoszonych 
przez Prezesa GUS.

Wnioski dotyczące 
usuwania azbestu  
do 30 stycznia! 

CO TO JEST TLENEK WÆGLA?

JAKIE SÀ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WÆGLA?

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
truj¹cym gazem. Dostaje siê do organizmu przez 
uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do 
krwiobiegu. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narz¹dów.
Jeœli uýywasz wægla i drewna, dokonuj okresowych 
przegl¹dów nie rzadziej niý raz na trzy miesiàce. Gdy 
uýywamy gazu ziemnego czy oleju opaùowego – nie 
rzadziej niý raz na póù roku. Zarzàdca budynku lub 
wùaúciciel ma obowiàzek m.in. przeglàdu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niý raz w roku.

�ból gùowy,
�ogólne zmæczenie,
�dusznoúci,
�trudnoúci z oddychaniem, oddech przyspieszony, 

nieregularny,
�sennoúã,
�nudnoúci.
Osùabienie i znuýenie, które czuje zaczadzony, a tak¿e 
zaburzenia orientacji i zdolnoúci oceny zagroýenia 
powodujà, ýe jest on caùkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoúã 
i – jeúli nikt nie przyjdzie mu z pomocà – umiera.

JAK RATOWAÃ ZACZADZONEGO?

CO ZROBIÃ, ABY BYÃ BEZPIECZNYM?

Naleýy zapewniã mu dopùyw úwieýego powietrza:
�natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze-

nia usunàã truciznæ,
�jak najszybciej wynieú go na úwieýe powietrze,
�rozluênij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale 

nie rozbieraj go, gdyý nie moýna doprowadziã do 
jego przemarzniæcia.

Jeúli po wyniesieniu na úwieýe powietrze zaczadzony 
nie oddycha, niezwùocznie przystàp do wykonania 
sztucznego oddychania  i masaýu serca.
Wezwij sùuýby ratownicze: 

�zapewnij prawidùowà wentylacjæ pomieszczeñ, 
�stosuj mikrowentylacjæ okien i drzwi,
�nigdy nie zasùaniaj kratek wentylacyjnych,
�z pomocà  fachowców dokonuj okresowych 

przeglàdów komina, urzàdzeñ grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

�nie spalaj niczego w zamkniætych pomieszcze-
niach, jeýeli nie sà wentylowane,

�zainstaluj czujki tlenku wægla w tej czêœci domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
urzàdzenia, które niejedno ýycie juý uratowaùy. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku 
wêgla. W sprzedaýy oprócz czujek tlenku wægla sà 
takýe urzàdzenia wykrywajàce jednoczeúnie tlenek 
wægla i inne groêne substancje.

pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, straý poýarnà – tel. 998 lub 112. 

999 998 112

NIE 
dla czadu!

�truj¹cy
�bezwonny
�bezbarwny 

Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Wydzia³ Informacji i Promocji

Niedro¿na kratka
wentylacyjna

Niew³aœciwy 
monta¿ 

podgrzewacza

Uszkodzony 
komin

Brak wentylacji

Brak odp³ywu
spalin

Szczelnie zamkniête 
okna i drzwi (brak 
mikrowentylacji)

Miejsca powstawania tlenku wêgla



⁵PRZYDATNE  INFORMACJE

Kurs kwalifikacyjny 
R3 „Prowadzenie 
produkcji rolniczej”

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej 
informuje, że prowadzi nabór chętnych na kurs kwalifika-
cyjny R3- „Prowadzenie produkcji rolniczej”. Ukończenie 
kursu oraz zdanie egzaminu, przed komisją powołaną 
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, daje uprawnie-
nia do przejęcia i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz 
do ubiegania się o dopłaty dla rolników z UE. 

Kurs odbywa się w systemie zaocznym,  trwa 4 semestry 
i jest bezpłatny. Planowany termin rozpoczęcia kursu – ma-
rzec 2017r. 

Więcej informacji na stronie www.zsrudna.edu.pl oraz 
pod numerem telefonu 76 849 73 10 

Wycinka drzew
już bez pozwolenia 

1 stycznia 2017 r. zniesione zostały ograniczenia właścicieli 
nieruchomości prywatnych dotyczące usuwaniu drzew i krzewów 
rosnących na ich działce. 
Poprzednie przepisy wymagały od właściciela działki wystąpienia do 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na wycięcie drzewa. 
Zdaniem posłów PiS, autorów noweli Ustawy o ochronie przyrody 
i Ustawy o lasach, stanowiło to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję 
w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. 
Posłowie wskazywali też, że stosowanie tak restrykcyjnych przepisów 
nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które 
wydają stosowne organy, są pozytywne i zezwalają na usunięcie 
drzewa i krzewu. Wcześniejsza procedura niepotrzebnie obciążała więc 
zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.
Nowelizacja wprowadza zmiany umożliwiające gminom rezygnację 
z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 
w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat w niektórych 
przypadkach za ich usunięcie. Według autorów inicjatywy, rozwiązanie 
takie umożliwi gminom dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie 
postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb danej gminy. Gminy 
uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew 
i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich 
dochodów z tytułu opłat.
Nowe przepisy upraszczają regulację dotyczącą usuwania drzew 
i krzewów, m.in. uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za 
usunięcie drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek 
uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.

Przewodniki 
po gminnych 
parkach 

Cztery parki zabytkowe położone w Gminie Lubin do-
czekały się przewodników. Broszury zawierają informacje 
na temat historii danych miejscowości oraz roślinności, ja-
ką można spotkać w poszczególnych parkach. 

Przewodniki oprowadzają czytelników po parkach poło-
żonych w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i w Siedl-
cach. Poruszając się po wytyczonej ścieżce i odwiedzając 
poszczególne przystanki, można poznać bogactwo przyro-
dy danego parku.

Wydawnictwo powstało w ramach zadania „Wydanie 
broszur – przewodników przyrodniczych w etui po parkach 
zabytkowych położonych w Gminie Lubin”. Wersje elektro-
niczne przewodników udostępnione są na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie w za-
kładce „Nasza Gmina”, a wersje papierowe przekazane zo-
stały do szkół i bibliotek oraz Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin.

Całkowity koszt realizacji zadania to 37.275,00 zł. Dofi-
nansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
wyniosło 16.800,00 zł. 

Nie ogrzejemy już domu prądem
Osoby, które chcą ogrzewać swój 

nowy dom prądem z sieci nie dostaną 
już pozwolenia na budowę. Od 1 
stycznia obowiązują nowe przepisy 
budowlane dotyczące ogrzewania 
elektrycznego w nowych domach. Za-
łożeniem tych przepisów jest budo-
wanie domów, które mają być znacz-
nie bardziej energooszczędne. 

Zmiany dotyczą dwóch aspektów. 
Pierwszy z nich to graniczne wartości 

współczynnika przenikania ciepła przez 
przegrody zewnętrzne, czyli ściany, ok-
na, drzwi, dach i podłogę. Drugi współ-
czynnik to maksymalne wartości EP – 
czyli wskaźnika rocznego zapotrzebo-
wania na nieodnawialną energię pier-
wotną. Zmiany oznaczają oczywiście 
wyższe koszty dla budujących domy, ale 
przede wszystkim konieczność rezyg-
nacji z niektórych form ogrzewania. Od 
stycznia nie jest już możliwe zaprojek-

towanie domu tak, żeby ogrzewać go 
energią elektryczną pochodzącą z sieci 
i spełniać standardy energetyczne. A to 
dopiero początek zmian, które nabiorą 
tempa za 4 lata – informuje portal mo-
ney.pl. Wówczas  współczynnik EP nie 
będzie już mógł przekroczyć wartości 
70. To trzeci etap wdrażania przepisów, 
które państwom członkowskim narzuca 
Unia Europejska.
 (JW, money.pl) 

Restrykcje dla hodowców 
drobiu i innych ptaków 
wprowadzono w związku 
z zagrożeniem wysoce zjadli-
wą grypą ptaków. Dwudzie-
ste dziewiąte ognisko w Pol-
sce wysoce zjadliwej grypy 
ptaków wykryto w gospodar-
stwie rolnym w Kudowie 
Zdrój. To pierwszy taki przy-
padek na Dolnym Śląsku. 
Przypominamy, że hodow-
com drobiu grożą kary fi-
nansowe za wypuszczanie 
kur na świeże powietrze. 
W czasie walki z ptasią grypą 
nikt nie powinien wypusz-
czać ptaków, nawet osoby, 
które hodują je na własne 
potrzeby.

Zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 
grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 
poz. 2091) w sprawie zarzą-
dzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjad-
liwej grypy ptaków osoby 
utrzymujące drób lub inne 
ptaki zobowiązane są do 

zgłaszania do powiatowego 
lekarza weterynarii miejsc, 
w których utrzymywany jest 
drób lub inne ptaki z wyłą-
czeniem ptaków utrzymywa-
nych stale w pomieszcze-
niach mieszkalnych.

Obowiązek zgłaszania do-
tyczy również rolników indy-
widualnych, utrzymujących 
drób lub inne ptaki na po-
trzeby własne. Kary finanso-
we grożą hodowcom drobiu 
za niezgłoszenie posiadania 
drobiu oraz za wypuszczanie 
kur na świeże powietrze. 
Wysokość kary ustala WIW. 

Wysokość kary pieniężnej 
zależy od rodzaju naruszenia 
i może wahać się od 0,2 do 
dwukrotności kwoty prze-
ciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce 
narodowej za rok poprzedza-
jący, ogłaszanej przez Preze-
sa Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

GUS poda wysokość tego 
wynagrodzenia za 2016 rok 
w lutym 2017 roku. Wyso-

kość wynagrodzenia z roku 
2015 to 3899,78. Rolnicy 
mogą więc zapłacić od 
779,95 do 7 799,56 zł.

Karę nakłada powiatowy 
lekarz weterynarii, który 
przy wymierzaniu wysokości 
kary bierze pod uwagę sto-
pień zagrożenia dla bezpie-
czeństwa zdrowia publiczne-
go lub zdrowia zwierząt oraz 
zakres stwierdzonych naru-
szeń. Nie bez znaczenia jest 
też wielkość gospodarstwa, 
liczba zwierząt i wielkość 
produkcji w zakładzie, w któ-
rym doszło do naruszenia 
przepisów.

– Kto będąc posiadaczem 
zwierząt nie zgłasza miejsc, 
w których przetrzymuje zwie-
rzęta z gatunków wrażliwych 
na daną chorobę zakaźną 
zwierząt powiatowemu leka-
rzowi weterynarii podlega ka-
rze pieniężnej w wysokości od 
0,5 do dwukrotności kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce 
narodowej.

– Kto nie podejmuje okre-
ślonych działań w celu za-
bezpieczenia gospodarstw 
przed przenikaniem czynni-
ka zakaźnego podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 
0,5 do dwukrotności kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce 
narodowej.

– Kto nie utrzymuje zwie-
rząt, w tym nie karmi i nie 
poi w określony spos6b, pod-
lega karze pieniężnej w wy-
sokości od 0,2 do 0,8 kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce 
narodowej.

Obowiązek ten nie dotyczy 
właścicieli ptaków utrzymy-
wanych stale w pomieszcze-
niach mieszkalnych.

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii ul. Paderew-
skiego 100, 59-300 Lubin 
tel.: (76) 844-28-25, fax: 
(76) 844-28-25, e-mail: lu-
bin@wroc.wiw.gov.pl, wvvw.
piw-lubin.pl  

 (oprac. JW)

KARY FINANSOWE DLA WŁAŚCICIELI 
DROBIU I INNYCH PTAKÓW 
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy przypominamy, iż Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Lubinie wydał komunikat, w którym zobowiązuje wszystkich właścicieli 
drobiu i innych ptaków do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, 
w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki. Hodowcy, którzy nie stosują się do 
zaleceń i wypuszczają drób na świeże powietrze muszą liczyć się z karami finansowymi.
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Restrykcje dla hodowców drobiu i innych ptaków wprowadzono w związku z zagrożeniem wysoce 
zjadliwą grypą ptaków.
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Kolejny radny opuszcza opozycyjny 
Klub „Razem dla Gminy” 

Rozpoczynający obecną 
kadencję, mając przewagę 
w Radzie, dziś Klub „Razem 
dla Gminy” liczy już tylko 
sześć osób. Kolejnym rad-
nym, który opuścił jego sze-
regi jest Janusz Zarenkie-
wicz. 

Informację o rezygnacji, 
złożoną na piśmie przez rad-
nego Janusza Zarenkiewicza 
odczytał na ostatniej sesji 
Rady Gminy Lubin przewod-
niczący Norbert Grabowski. 

Członkami opozycyjnego 
w stosunku do Wójta Gminy 
Lubin Klubu „Razem dla 
Gminy” pozostają: szefująca 
mu Barbara Skórzewska oraz 
radni: Paweł Łukasiewicz, 
Robert Piekut, Krzysztof Łu-
kowski, Jan Gątkowski i Ro-
man Komarnicki. 

Wcześniej klub ten opuś-
cili Jan Olejnik i Marcin 
Nyklewicz, którzy pozo-

stają radnymi niezrzeszo-
nymi. 

- Pełniąc funkcję radnego, 
chcę dbać o interesy całej 
gminy, a nie wybranych miej-
scowości. Uważam, że każdy 
radny powinien móc głoso-
wać w zgodzie ze swoim su-
mieniem i to mam zamiar ro-
bić, będąc teraz radnym nie-
zależnym – tłumaczy Janusz 
Zarenkiewicz.   (MG)  

Przyjmują wnioski od rolników
W Agencji Rynku Rol-

nego można składać wnio-
ski o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifi kowany mającej 
charakter pomocy de mi-
nimis w rolnictwie. Wnio-
ski będą przyjmowane do 
25 czerwca 2017 roku.

O przyznanie dopłaty 
można ubiegać się z tytułu 
zużytego do siewu lub sa-
dzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany (zakupionego 
i wysianego/wysadzonego 
w okresie od 15 lipca 2016 
r. do 15 czerwca 2017 r.):
 zbóż ozimych
 zbóż jarych
 roślin strączkowych
 ziemniaka

mieszanek zbożowych 
i pastewnych (sporzą-
dzonych z gatunków 
roślin objętych syste-
mem dopłat z wyłą-
czeniem ziemniaka).

Przy składaniu wnio-
sku o przyznanie dopła-

ty należy zwrócić uwagę 
na to, że:

– wysokość stawek 
dopłat obowiązujących 
w 2017 r. będzie określona 
w drodze rozporządzenia 
Rady Ministrów do dnia 
30 września

– decyzje będą wyda-
wane w terminie 60 dni 
od wejścia w życie przepi-
sów rozporządzenia RM

– w przypadku miesza-
nek zbożowych i pastew-
nych dopłatą mogą być 
objęte tylko te mieszanki, 
w skład których wchodzą 
jedynie nasiona posiada-
jące kategorię elitarny lub 
kwalifi kowany

– obowiązuje nowy 
wzór wniosku o przyzna-
nie dopłaty w 2017 r.

Nowy wzór wniosku o-
raz szczegółowe informa-
cje uzyskania dopłaty zosta-
ły zamieszczone tutaj. Wnio-
ski wraz z załącznikami na-
leży złożyć w Oddziale Tere-
nowym ARR właściwym dla 
miejsca zamieszkania albo 
wysłać pocztą.   (mat. DODR) 

Najpierw było porozumienie, potem 
uchwała intencyjna. Teraz przyszedł 
czas na przekazanie środków. Na ostat-
niej sesji radni podjęli decyzję o udziele-
niu Powiatowi Lubińskiemu pomocy fi-
nansowej na realizację drogowych za-
dań inwestycyjnych na terenie Gminy 
Lubin w kwocie blisko 7 mln zł. Obejmą 
one budowę chodników przy drogach 
powiatowych oraz modernizację dróg 
w Miłoradzicach, Raszówce, Niemsto-
wie, Składowicach, Księginicach 
i Szklarach Górnych.

Przekazanie powiatowi gminnej dota-
cji pozwoli na natychmiastowe rozpo-
częcie procedur związanych z wyłonie-
niem wykonawców pierwszych trzech 
zaplanowanych zadań w Składowicach, 
Niemstowie i Księginicach. W ich przy-
padku dokumentacja projektowa jest już 
gotowa. Planowany termin zakończenia 
tych inwestycji wynosi sześć miesięcy od 
daty podpisania umowy z wykonawcą.

W przypadku pozostałych dróg doku-
mentacja techniczna jest w trakcie opra-
cowywania lub na etapie wyłaniania pro-
jektanta.

– Zgodnie z zawartym porozumie-
niem powiat zarezerwował na moderni-
zację swoich dróg na terenie Gminy Lu-
bin ok. 3,5 mln zł. Zależy nam, by re-
montami objąć jak najwięcej miejsc, dla-

tego zdecydowaliśmy się partycypować 
w tak dużym stopniu – tłumaczył na sesji 
Norbert Grabowski, przewodniczący 
Rady Gminy Lubin.

Wójt Gminy Lubin nie ma wątpliwo-
ści, że była to jedyna szansa na to, by 
drogi doczekały się remontów już teraz.

– Gdyby nie środki gminne, mogliby-
śmy na wiele lat zapomnieć o tych zada-
niach, a są to bez wątpienia inwestycje 

bardzo oczekiwane przez mieszkańców. 
Zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie 
kredytu, z którego pokryjemy nasz 
wkład w modernizację tych dróg powia-
towych. Przypuszczam, że ostateczne 
koszty będą niższe od zaplanowanych, 
co jest w zasadzie regułą w przypadku 
inwestycji. Ostatecznie zweryfikują je 
przeprowadzone przetargi – tłumaczy 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.  (MG)

Gmina Lubin dofinansuje remont dróg powiatowych 

Startuje 
pierwsza 
trójka  

Około 60 
proc. kosztów 
związanych 
z modernizacją 
dróg 
powiatowych 
na terenie 
Gminy Lubin 
pokryje gminny 
samorząd. 
– Gdybyśmy 
tego nie zrobili, 
te inwestycje 
czekałyby 
następnych 40 
lat – tłumaczy 
Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy 
Lubin.

W LICZBACH 
Gmina Lubin udziela w 2017 
roku pomocy finansowej 
Powiatowi Lubińskiemu 
w ramach następujących 
zadań inwestycyjnych:

a) Budowa chodników przy 
drogach powiatowych na 
trenie Gminy Lubin w kwocie 
250 tys. zł

b) Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1233D w miejscowości 
Miłoradzice w kwocie 
1 mln zł

c) Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1233D w miejscowości 
Raszówka w kwocie 1 mln zł

d) Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Niemstów 
w kwocie 1,4 mln zł

e) Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Składowice 
w kwocie 1,3 mln zł

f)  Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Księginice 
w kwocie 700 tys. zł

g) Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Szklary Górne 
w kwocie 1,3 mln zł

Szczegółowe warunki udzielenia 
pomocy finansowej oraz zasady 
jej rozliczania określone zostaną 
w umowie o pomocy finansowej 
pomiędzy Gminą Lubin 
a Powiatem Lubińskim, dla 
każdego wymienionego zadania 
osobno.

Jako pierwsze ruszą inwestycje 
w Składowicach, Niemstowie 
i Księginicach.
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Radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania powiatowi pomocy 
finansowej na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie 
Gminy Lubin w kwocie blisko 7 mln zł.  
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Czy Gmina Wiejska Lubin 
jest jeszcze choć trochę wiej-
ska, czy określamy ją tak 
z przyzwyczajenia? 

Faktycznie jest coraz mniej 
osób żyjących wyłącznie z rol-
nictwa, ale jednak są nadal 
i dość dobrze prosperują. 
Mieszkamy w regionie prze-
mysłowym, w związku z czym 
spora ilość rolników to tzw. 
dwuzawodowcy. W ostatnim 
czasie w większości gospo-
darstw zrezygnowano z pro-
dukcji zwierzęcej, która 
w ostatnich latach była deficy-
towa. Ten trend spadkowy 
utrzymuje od dłuższego czasu, 
poza krótkim okresem sprzed 
trzech lat, który trwał do koń-
ca 2015 roku, kiedy np. pro-
dukcja mleka była wyraźnie 
opłacalna. W 2016 roku na-
stąpiło kolejne załamanie. Po 
kilku miesiącach deficytowej 
produkcji sytuacja się popra-
wia i stabilizuje. 

Unia Europejska kusi rol-
ników dopłatami. Wydawać 
by się mogło, że rolniczy bi-
znes to obecnie żyła złota.  

Dopłaty do produkcji rolnej 
są dopłatami wyrównującymi 
koszty produkcji. Mają one 
powodować i powodują, że 
żywność jest tańsza. Gdyby ich 
nie było , nikt nie chciałaby 
zajmować się tą dziedziną pro-
dukcji, bo byłaby deficytowa 
albo żywność za droga. Rolnik 
może przez krótki okres pro-
wadzić deficytową produkcję, 
zjadając – że tak powiem – 
własny ogon, po to by utrzy-
mać stada podstawowe i pod-
stawową produkcję roślinną, 
jednak na dłużą metę tak się 
nie da. Później musi nastąpić 
poprawa na rynku, bo jeśli sy-
tuacja się nie ustabilizuje go-
spodarstwo zbankrutuje.  

Jaki był rok 2016 w pro-
dukcji rolnej?  

Przeciętny, z przechyłem na 
tę gorsza stronę. Niebagatelny 
wpływ mają oczywiście wa-
runki pogodowe. Przy tej oka-
zji trzeba zaznaczyć, że ubie-
głoroczna zima była sucha, 
a wiosną, kiedy trzeba było wy-
chodzić w pole nawiedziły nas 
spore opady. Niektórzy mieli 
z tym sporo kłopotów. Potem 
przyszła kolejna susza wiosen-
na, która w znaczny sposób 
wpłynęła na to, że plony szcze-
gólnie zbóż jarych, poza kuku-
rydzą, były niższe od przecięt-
nych. Ceny skupu płodów rol-
nych w 2016 r. były niższe niż 
w roku poprzednim. W przy-
padku niektórych gatunków 
spadek wyniósł nawet 20 proc. 

Najbliższe lata – w Pana 
opinii – to lata chude czy tłu-
ste dla polskiego rolnictwa? 

Dużej szansy upatruję 
w zmianach przepisów. Zablo-
kowanie sprzedaży polskiej 
ziemi – to wielki sukces pol-
skiego rolnictwa. Największą 
zasługę w tym zakresie ma Za-
chodniopomorska Izba Rolni-
cza, która pierwsza doprowa-
dziła do strajku w Szczecinie 
kilka lat temu. Nasza Dolno-
śląska Izba Rolnicza bardzo 
mocno zaangażowała się w te 
działania, wspólnie z Lubuską, 
Opolską i Zachodniopomor-
ską Izbą Rolniczą. Osobiście 
uczestniczyłem w pracach ze-
społu zajmującego się tą kwe-
stią. 

W czym to pomoże pol-
skim rolnikom? 

W wielu gospodarstwach 
areał jest za mały. Zysk z pro-
dukcji, nawet jeśli gospodar-
stwo specjalizuje się w kilku 
kierunkach, nie wystarcza do 
utrzymania się na rynku. 
W przypadku Gminy Lubin 
jest sporo gruntów należących 
do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, któ-

re są i będą w najbliższej przy-
szłości do rozdysponowania 
wśród rolników. Choć obecna 
ustawa zabrania sprzedaży 
ziemi, to jednak długoletnie 
okresy dzierżawy dają możli-
wość powiększania gospo-
darstw. 

Co jest obecnie największą 
bolączka rolników z Gminy 
Lubin? 

Bez wątpienia straty powo-
dowane przez dziki, a także 
zwierzęta jeleniowate. 
W ostatnim czasie także będą-
ce pod ochroną bobry bardzo 
przeszkadzają rolnikom. 

Co – w Pana opinii – w tej 
sprawie powinna zrobić gmi-
na, co państwo, a co sam za-
interesowany rolnik? 

Myślę, że gmina staje na wy-
sokości zadania, ponieważ ca-
ły czas podejmuje działania 
w zakresie zwiększania pla-
nów łowieckich. Niemniej jed-
nak mamy na naszym terenie 
duże populacje dzików i jele-
niowatych, które powodują 

szkody. Informacje, na razie 
nieoficjalne, które docierają 
do nas ze szczebla centralnego 
pozwalają mieć nadzieję, że 
sprawy potoczą się we właści-
wym kierunku. 

Bycie rolnikiem to nieła-
twy chleb… 

Każdy zawód ma swoje 
trudności. Rolnictwo jest o tyle 
trudne, że nakładają się tu 
jeszcze czynniki, na które czło-
wiek nie ma wpływu w ogóle, 
albo ma wpływ ograniczony. 
Nie da się zaplanować deszczu 
czy słońca, w momencie, kiedy 
bardzo by się one przydały. 

Gdyby poprosił Pana o ra-
dę dwudziestolatek, które-
mu rodzice zostawiają go-
spodarstwo – co by mu Pan 
odpowiedział: sprzedaj czy 
zostań na gospodarce? 

Sam jestem synem chłopo-
-robotnika, dlatego najpierw 
zapytałbym go o zainteresowa-
nia i  gotowość do pełnego po-
święcenia się tej profesji. To nie 
jest zawód dla ludzi, którzy 

chcą pracować osiem godzin 
na dobę i którzy nie są w stanie 
podporządkować życia rodzin-
nego i osobistego swojej pracy. 

A jeśli odpowie tak, ma 
szansę? 

Szansa jest zawsze. Trzeba 
mieć jednak świadomość, że 
czasy planowanych dochodów 
w gospodarstwach minęły. 
Oczywiście zawsze trzeba je 
planować i próbować przewi-
dywać, ale należy uwzględnić 
duże ryzyko, które zawsze 
w branży rolniczej istnieje.  
Osobiście jestem zwolenni-
kiem i namawiam wszystkich 
do prowadzenia gospodarstwa 
w sposób zrównoważony czyli 
odwrotnie niż to polecano do 
niedawna – wybierając wąską 
specjalizację. Bardzo wielu 
rolników – którzy podstawili 
na tzw. jedną nogę, albo bar-
dzo szybko się z tego wycofali, 
albo już ich nie ma na rynku. 

Jest pan rolnikiem od wie-
lu lat i przetrwał pan mimo 
nie zawsze sprzyjającej ko-
niunktury…

 Prowadzę gospodarstwo 
wraz z synem. Mamy prawie 
170 ha. Jesteśmy producenta-
mi zbóż i rzepaku, a także bu-
raków cukrowych, które na te-
renie naszej gminy uprawiane 
są w stopniu marginalnym, 
w zaledwie trzech gospodar-
stwach. Jesteśmy także produ-
centami mleka. W ten sposób 
jakoś trwamy 

Trudno było przekonać sy-
na, by został na wsi. 

Mój syn – mogę chyba tak 
powiedzieć – jest rolnikiem 
z wyboru. Zainteresowanie tą 
profesją przejawiał już od 
szkoły podstawowej i postano-
wił kształcić się w tym kierun-
ku. Jest absolwentem Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, podobnie jak synowa.

Nie mówił Pan, dziecko 
broń Boże, nie idź w moje 
ślady? 

Skrycie cieszyłem się, że ma 
w tym kierunku zainteresowa-
nia. Nigdy jednak do niczego 
go nie namawiałem i nakłania-
łem. Zawsze starałem się po-
kazywać dobre i złe strony te-
go zajęcia, nawet czasem prze-
rysowując trudności, by był to 
w pełni świadomy wybór. Ła-
two jest kogoś zachęcić do po-
zytywnej decyzji, jeśli wszyst-
ko idzie dobrze, ale dobry rol-
nik, to taki który poradzi sobie 
w każdej sytuacji, bo kłopoty 
zawsze nadchodzą i dotykają 
wszystkich w większym lub 
mniejszym stopniu. 

 Czy zauważa pan pewne 
zmiany zachodzące w men-
talności młodych mieszkań-
ców Gminy Lubin? Wydaje 
się że „pęd ku miastu” 
znacznie zwolnił. Coraz wię-
cej osób angażuje się działal-
ność kół gospodyń wiejskich 
czy ochotniczych straży po-
żarnych, w organizację wiej-
skich dożynek czy innych wy-
darzeń integrujących miesz-
kańców. 

Dziś wieś, to społeczność 
pracująca głównie poza rolni-
ctwem, tym bardziej możemy 
być więc dumni z procesów in-
tegracyjnych zachodzących 
w naszej gminie. Obserwuję to 
od ładnych kilku lat i trzeba się 
z tego cieszyć. Dziś koła go-
spodyń wiejskim są gwaran-
tem kultywowania tradycji 
i zaszczepiania zainteresowa-
nia nią kolejnym pokoleniom. 
Budujący jest fakt, że inicjato-
rami działań integrujących - są 
sami mieszkańcy. Dobrze się 
dzieje, że gmina delikatnie 
w tym pomaga, a co ważniej-
sze nie przeszkadza.   

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Maja Grohman 

CZY MOŻNA ŻYĆ 
Z ROLNICTWA? 

Rozmowa z FRANCISZKIEM LESICKIM, 
przewodniczącym Rady Powiatowej 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Lubinie, 
rolnikiem i byłym zastępcą wójta Gminy 
Lubin 
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⁸⁸ ROZMAITOŚCI

WYNALAZKI, 
KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT 
Wycieraczki samochodowe

Trudno sobie wyobrazić jazdę 
samochodem podczas deszczu 
bez wycieraczek. Jako pierwsze 
wymyślił je Polak, Józef Hofman, 
wybitny kompozytor i pianista. 
Sądząc z dostępnych dziś archi-
wów, nasz rodak był bardzo zado-
wolony ze swego pojazdu, ale 
podczas częstych podróży prze-
szkadzała mu mocno ograniczona 
widoczność w czasie opadów 
deszczu lub śniegu. Na ówczes-
nym, raczkującym dopiero rynku 
samochodowym, pojawiały się już 
modele aut z różnymi „wynalaz-
kami” do czyszczenia przedniej 
szyby w czasie jazdy, ale żadne z 
tych urządzeń nie znalazło się w 
powszechnym zastosowaniu. 
Kompozytor opracował swój pro-
jekt, który szybko znalazł uznanie 
inżynierów Forda. Wkrótce to 
właśnie Hofmannowi firma za-
montowała dopracowany zestaw 
wycieraczek, który ostatecznie 
trafił do produkcji seryjnej. 
 /źródło: motofakty.pl/

Guma balonowa

Guma balonowa to wynalazek, 
który zrewolucjonizował świat. 
Dziś żucie gumy to część kultury, 
towarzyszy nam ona przez całe 
dzieciństwo, a nawet w dorosłym 
życiu. Wynalazek ten zawdzięcza-
my 16-latkowi Horatio Adamso-
wi. Chłopak pomagając ojcu w 
doświadczeniach i eksperymen-
tach z zagęszczonym mleczkiem z 
pnia drzewa tropikalnego (chicle) 
wymyślił gumę do żucia. Dziś za-
miast chicle do produkcji gumy 
używa się polimerów ze względu 
czysto ekonomicznych. 

/źródło: topdycha.pl/

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Raszówce 

Ponad tysiąc złotych ze-
brała grupa harcerzy 
1. Drużyny Harcerskiej 
Aquila z Raszówki dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Harcerze po raz 
drugi włączyli się w ogólno-
polską akcję organizując 
w swojej miejscowości „Jar-
mark Różności”. Licytacje 
odbyły się w Świetlicy Wiej-
skiej wRaszówce. 

Podobnie jak w zeszłym 
roku, frekwencja dopisała. 
„Jarmark Różności” zor-
ganizowany przez grupę 

1DH Aquila przyciągnął 
sporo mieszkańców. 
W tym roku pieniądze były 
zbierane na ratowanie ży-
cia i zdrowia dzieci na od-
działach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki me-
dycznej seniorom.

– Udało nam się zebrać 
1.211,03 złotych. Myślę, 
że to bardzo dobry wynik 
jak na jedną miejscowość, 
mimo że ciut mniejszy niż 
w ubiegłym roku. Stało się 
tak zapewne dlatego, że 

w tym czasie były organi-
zowane w gminie inne wy-
darzenia – mówi organiza-
torka, druhna Małgorzata 
Czaja.

Od godziny 15.00 
w Świetlicy Wiejskiej 
w Raszówce trwał „Jar-
mark Różności”, podczas 
którego harcerze sprzeda-
wali ciasto wraz z kawą lub 
herbatą. Licytowane były 
drobiazgi, które przynieśli 
harcerze, a także miesz-
kańcy. Podczas jarmarku 
można było zagrać z harce-

rzami w gry planszowe 
oraz posłuchać harcer-
skich piosenek w wykona-
niu drużyny.

Grupa 1DH Aquila po-
wstała w 2015 z inicjatywy 
druhny Małgorzaty Czaji. 
Aktualnie w szeregach for-
macji znajduje się 7 dziew-
cząt i 5 chłopców. Kolejny 
rok wspierają Jurka Ow-
siaka i jego fundację.

Na 25 Finale WOŚP 
w Raszówce zjawili się 
strażacy z OSP Raszówka 
i komendant Damian Do-

browolski zadeklarował 
swą pomoc przy organiza-
cji następnych edycji. 
W przyszłym roku straża-
cy planują urządzić pokaz 
pierwszej pomocy, będzie 
także możliwość prze-
jażdżki wozem straża-
ckim. Również zespół 
Leśne Echo nie pozostał 
w tyle za strażakami. Wi-
told Klocek, kierownik ze-
społu, zadeklarował wy-
stęp naszej lokalnej grupy 
artystycznej, by wraz 
z 1DH Aqulia wesprzeć 
działalność Jerzego Ow-
siaka.

– Jak na Raszówkę, dzi-
siejszą frekwencję oce-
niam bardzo wysoko – mó-
wi druhna Małgorzata. 
– Bardzo chciałabym po-
dziękować Urzędowi Gmi-
ny Lubin za przekazanie 
nam nagród i gadżetów, 
które mogliśmy wystawić 
na licytację.  (AI)

Pan Wasyl Horbal urodził się 
w Bartnym, wsi położonej w odle-
głości około 20 kilometrów od 
Gorlic i 15 kilometrów od granicy 
ze Słowacją na terenie dawnej 
Łemkowszczyzny w Beskidzie Ni-
skim. W 1947 r. jak wszyscy pozo-

stali mieszkańcy usłyszał rozkaz 
„wyjeżdżać”. Nieludzkim trans-
portem dotarł do Raszówki, 
a stamtąd do Liśca, w którym 
mieszka do dziś. Od ośmiu lat, po 
śmierci żony, został sam. Korzysta 
z pomocy opiekunki, społecznej, 

która pomaga mu codziennych 
obowiązkach.

- Obiad robię ja, ale ze śniada-
niem i kolacją pan Wasyl sobie do-
skonale radzi – opowiada opie-
kunka z Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. – I krzyknąć po-

trafi, jak mu w poniedziałek Ango-
ry zapomnę kupić, bo tę gazetę 
czyta od deski do deski – dodaje 
z uśmiechem. 

Jak się okazuje Wasyl Horbal 
czyta dużo i to bez okularów. Ko-
rzysta za to ze słuchawek do tele-
wizora, bo z powodu wady słuchu 
– głośno nadający telewizor prze-
szkadzał sąsiadom, chętnie wraca 
też do przeszłości opowiadając hi-
storię rodziny wypędzonej z Łem-
kowszczyzny. 

Życzenia dalszych lat w zdrowiu 
i wszelkiej pomyślności złożyli do-
stojnemu jubilatowi wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz sołtys 
Liśca Maria Ożyńska. 

- Bardzo dziękuję. Cieszę się, że 
ktoś jeszcze o mnie pamięta – mó-
wił wzruszony Wasyl Horbal. 
 (MG)  

Wasyl Horbal z Liśca obchodził 95. rodziny 

Z WIZYTĄ 
U JUBILATA 

Czyta bez okularów, 
w telewizji ogląda przede 
wszystkim programy 
historyczne i chętnie opowiada 
o życiu swoim i swojej rodziny, 
życiu niełatwym, naznaczonym 
bólem i cierpieniem 
związanym z przymusowym 
przesiedleniem w ramach akcji 
„Wisła”.  

Życzenia dalszych lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności złożyli dostojnemu jubilatowi 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz sołtys Liśca Maria Ożyńska. 
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Ścieżka rowerowa zamiast torowiska 
Nieczynne od ponad 30 lat 

torowisko na trasie Lubin – 
Chocianów zamieni się 
w ścieżkę rowerową. Na razie 
na odcinku Obora – Szklary 
Górne. Gmina Lubin zare-
zerwowała na ten cel w bu-
dżecie roku 2017 ponad mi-
lion złotych. 

Projekt zakłada budowę 
ścieżki rowerowej dwukierun-
kowej o długości ok. sześciu 
kilometrów. Trasa ścieżki ro-
werowej będzie przebiegać po 
dawnym torowisku kolejo-
wym, począwszy od miejsca 
skrzyżowania ulicy Malino-
wej z działką nr 385/6 w miej-
scowości Obora poprzez 
działki nr 408, 409, 311 oraz 
302/2 aż do granicy obrębu 
Szklary Górne z uwzględnie-
niem etapowania robót (Etap 
Ia - od granicy obrębu Szklary 

Górne do granicy obrębu 
Obora; etap Ib - od granicy 
obrębu Obora do granicy 
działek nr 409 i 408 w Obo-
rze, Etap II – od początku 
działki nr 408 w miejscowości 
Obora do skrzyżowania z uli-
cą Malinową – jako część dro-
gi publicznej).

Na większości odcinka 
ścieżka przebiegać będzie 
przez tereny zadrzewione.

W zakresie zadania zosta-
ną uwzględnione elementy 
małej architektury w miej-
scach obsługi rowerzystów, 
zapewniających m.in. możli-
wość wypoczynku lub schro-
nienia się przed deszczem. 

Docelowo ścieżka rowero-
wa biegnąca starym torowi-
skiem ma prowadzić, do 
Chocianowa, a być może na-
wet do Przemowa. 

W  tym roku planowane 
jest także wykonanie doku-
mentacji projektowej ścieżki 
rowerowej na trasie Lubin – 
Siedlce.  A w przyszłym reali-
zacja inwestycji.

Plany zakładają budowę 
ścieżki rowerowej dwukie-
runkowej o długości ok. 3,5 
km, która stanowić będzie 
kontynuację istniejącej ścież-
ki rowerowej, przebiegającej 
w granicach obrębu Miasta 
Lubina. Rozpoczynać się bę-
dzie na granicy Miasta Lubin 
i Gminy Lubin na działce nr 
214 obręb Księginice. Na ca-
łym odcinku przebiegać bę-
dzie wzdłuż drogi krajowej nr 
36. Koniec ścieżki zaplano-
wano w miejscu zjazdu z dro-
gi krajowej na działkę nr 
391/2 w obrębie Siedlce. 
 (MG) FO
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Projekt o nazwie „Najlep-
sze w mieście – testujemy lu-
bińskie urzędy” realizowały 
uczennice II klasy Społeczne-
go Gimnazjum Językowego 
w Lubinie: Wiktoria Haliniak, 
Maja Czubak, Hania Łagun, 
Natalia Badaczewska, Alek-
sandra Haniecka i Natalia 
Szylko pod kierunkiem na-
uczycielki Moniki Całus.

– Pytałyśmy wychodzące 
z urzędu osoby, w jaki sposób 

zostały obsłużone przez 
urzędników oraz czy są zado-
wolone z wizyty w jednostce – 
mówi Wiktoria Haliniak. – 
Oceniałyśmy także wiele in-
nych aspektów, m.in. czy 
urząd jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych, ro-
dziców z dziećmi, a także czy-
telność tablicy informacyjnej 
– dodaje gimnazjalistka.

Uczennice w ten sposób 
przeprowadziły ocenę sześ-
ciu lubińskich jednostek: In-
spektorat ZUS, Urząd Skar-
bowy, Urząd Miejski, Urząd 
Gminy, Powiatowy Urząd 
Pracy oraz Starostwo Powia-
towe.

– Wszyscy petenci wysoko 
ocenili pracę gminnych 
urzędników, zwracając uwa-

gę, że zostali przez nich miło 
przyjęci. Respondenci mówi-
li, że udało im się sprawnie 
załatwić swoje sprawy, 
a urzędnicy służyli radą i po-
mocą – mówi Natalia Bada-
czewska. – Same także 
sprawdziłyśmy, jak zostanie-
my potraktowane. Podczas 
wizyty w Urzędzie Gminy pra-
cownicy byli dla nas serdeczni 
i mili – dodaje gimnazjalistka.

Inspektorat ZUS został 
doceniony za podejście do 
osób niepełnosprawnych 
oraz kącik dla małych dzieci, 
z kolei Starostwo Powiatowe 
punkty zdobyło dzięki obję-
ciu patronatem wielu intere-
sujących akcji w mieście. 
Jednak w klasyfikacji końco-
wej to nasz urząd wygrał. 

W skali od 1 do 10 Urząd 
Gminy w Lubinie zdobył naj-
więcej, bo 9,6 punktów, po-
zostawiając w tyle pozostałe 
jednostki z terenu Lubina.

– Jestem niezmiernie dum-
ny z tego wyróżnienia – mówi 
Wójt Tadeusz Kielan. – Od 
wielu lat panuje w społeczeń-
stwie stereotyp, że urzędnik, 
to osoba nieprzystępna i ma-
ło życzliwa dla petenta. Robi-
my wszystko, by zmienić ten 
pogląd. Każdy obywatel ma 
prawo do rzetelnej informa-
cji, profesjonalnej obsługi 
i terminowego załatwienia 
sprawy. W przypadku, gdy 
można coś załatwić od ręki 
i bez zbędnej zwłoki, to nale-
ży to zrobić – dodaje wójt Ta-
deusz Kielan.   (JW)

URZĄD GMINY 
NAJLEPSZY 

Projekt społecznego gimnazjum

Wysoka jakość obsługi, przyjazna atmosfera oraz 
indywidualne podejście do klienta – to główne 
zalety Urzędu Gminy w Lubinie według osób, które 
wzięły udział w projekcie pn: „Najlepsze w mieście 
– testujemy lubińskie urzędy”. Projekt realizowały 
uczennice ze Społecznego Gimnazjum Językowego 
w Lubinie, które pod lupę wzięły wszystkie jednostki 
w mieście. Nasz urząd zdobył najwięcej punktów.
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– Jestem niezmiernie dumny z tego wyróżnienia, ponieważ uważam, że 
każdy obywatel ma prawo do rzetelnej informacji, profesjonalnej obsługi 
i terminowego załatwienia sprawy. Cieszę się w taki sposób podchodzą do 
mieszkańców nasi urzędnicy – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.  
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STYCZEŃ 
 Wójt Gminy Lubin Tadeusz 

Kielan rozpoczął spotkanie 
wiejskie, poświęcone zmia-
nom  w ewidencji gruntów 
i budynków, które wzbudziły 
szereg kontrowersji wśród 
mieszkańców Gminy Lubin. 
Prace związane z moderni-
zacją operatu ewidencji 
gruntów i budynków prze-
prowadzone zostały na tere-
nie Gminy Lubin w lipcu 
i sierpniu ubiegłego roku na 
zlecenie Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
 Gminny Zakład Usług Ko-

munalnych i Mieszkanio-
wych w Księginicach rozpo-
czął montaż  czujników cza-
du w lokalach znajdujących 
się w zasobach Gminy Lu-
bin. 
  Tenisistka stołowa Dorota 

Djaczyńska-Nowacka  zo-
stała najlepszą zawodniczką 
roku 2015 Gminy Lubin,  
a trener łucznictwa Jerzy 
Dzikowski, najlepszym 
szkoleniowcem. Nagrody 
wręczone zostały podczas 
uroczystej Gali Sportu, któ-
ra odbyła się w Legnicy. 
  Zakończyła się realizacja za-

dania polegającego na bu-
dowie punktów oświetlenio-
wych zasilanych ze źródeł 
odnawialnych. Zakres prac 
obejmował dostarczenie 
i montaż 36 zestawów 
oświetleniowych ulicznych 
ze źródłami światła LED, 
zasilanych z akumulatorów 
ładowanych z paneli foto-
woltaicznych. Lampy zloka-
lizowane zostały w Buczyn-
ce, Szklarach Górnych, Go-
gołowicach, Kłopotowie, 
Księginicach, Miłoradzi-
cach, Pieszkowie oraz Liścu 
po jednej,  po dwie w Chróst-
niku, Osieku i Siedlcach, 
cztery w Gorzycy, trzy 
w Niemstowie, trzy w Go-
rzelinie i 12 w Miroszowi-
cach. 

LUTY 
  Wójt Gminy Lubin oraz 

gminni radni wizytowali 
obiekty i urządzenia wodno-
-kanalizacyjne Gminy Lu-
bin. Systematycznie postę-
pująca degradacja urządzeń 
musi zostać natychmiast za-
trzymana – to wnioski pły-
nące z dokonanego przeglą-
du, jak i audytu przeprowa-
dzonego przez służby Gmin-
nego Zakładu Usług Komu-
nalnych w Księginicach. 
  Gmina Lubin pozyskała do-

finansowanie ze środków 
Unii Europejskiej na opra-
cowanie „Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla 
Gminy Lubin”  zgodne z wy-
danymi przez Ministra In-
frastruktury i Rozwoju  
„Wytycznymi w zakresie re-
witalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-
2020”. Program rewitaliza-

cji zorientowany jest na 
zdiagnozowanie obszarów 
naszej gminy o najbardziej 
zdegradowanej strukturze 
społecznej, gospodarczej, 
przestrzennej i środowisko-
wej oraz określenie działań 
służących poprawie sytuacji 
tych obszarów. 
 Janusz Przybyło został prze-

wodniczącym Powiatowego 
Zrzeszenia „Ludowe Zespo-
ły Sportowe” w Lubinie, 
a Tomasz Targowicz pokie-
ruje gminnymi strukturami 
zrzeszenia LZS. Nowe wła-
dze wybrane zostały na czte-
roletnią kadencję

MARZEC
 15 ekip wzięło udział w VIII 

już edycji Gminnego Kon-
kursu Kulinarnego TRA-
DYCJE WIELKANOC-
NE’2016, które odbyły się 
w Oborze. Uczestnicy im-
prezy mogli podejrzeć,  jak 
przygotować stół wielka-
nocny, poznać ciekawe tech-
niki zdobienia jajek, czy 
sposoby na zrobienie pięk-
nej palmy wielkanocnej.  
Nagrodę Główna zdobyła 
Siedlecka Nuta za żurek 
z kiełbasą i jajkiem. 
 Rada Gminy Lubin wskaza-

ła wstępne miejsca lokaliza-
cji nowych przystanków ko-
munikacyjnych w Gorzycy 
i Krzeczynie Wielkim, wy-
znaczyła także nowy przy-
stanek w Zimnej Wodzie. 
W przypadku Gorzycy 
i Krzeczyna Wielkiego przy-
stanki powstaną przy dro-
gach powiatowych, w Zim-
nej Wodzie przystanek po-
wstanie na drodze gminnej 
nr 103044D. 
  Bogusława Dąbrowska 

z Chróstnika została Sołty-
sem Roku 2015 w Gminie 
Lubin. To decyzja gospoda-
rzy wsi, którzy w Zimnej 
Wodzie spotkali się na uro-
czystości zorganizowanej 
z okazji Dnia Sołtysa.
 Radni Gminy Lubin wyrazili 

zgodę na przejęcie od Po-
wiatu Lubińskiego zadań 
z zakresu zarządzania dro-
gami powiatowymi. Ozna-
cza to, że letnie i zimowe 
utrzymanie dróg powiato-
wych na terenie Gminy Lu-
bin  będzie wyłączną kom-
petencją gminnego samo-
rządu.
  Ruszyła II edycja programu 

„Akademia Senioralna 
Gminy Lubin” 
  Rozpoczęła się przebudowa 

drogi wewnętrznej z utwar-
dzeniem terenu przy świetli-
cy w Gorzelinie 
  Rozpoczęcie przebudowy 

drogi gminnej nr 103052 
w Chróstniku 
  Rozpoczęcie przebudowy 

dróg wewnętrznych w Obo-
rze (Bursztynowa i Koralo-
wa)

  Rozpoczęcie przebudowy 
ul. Łąkowej i Polnej w Ra-
szówce wraz z budową 
oświetlenia ulicznego 

KWIECIEŃ
 Od 1 kwietnia 2016 r. Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Gminy Lubin mieści 
się wyłącznie w Ksiegini-
cach. Wcześniej GOPS 
funkcjonował w dwóch lo-
kalizacjach: w Księginicach 
i w Urzędzie Gminy w Lubi-
nie przy ul. Łokietka 6. 
O przeprowadzce GOPS-
u do Księginic zadecydowa-
ło wiele czynników. Podsta-
wowy to ograniczone możli-
wości lokalowe Urzędu 
Gminy. 
 Uwzględniając wnioski 

mieszkańców Gminy Lubin 
o obniżenie dotychczaso-
wych opłat, zmniejszone zo-
stały stawki za wynajem we 
wszystkich świetlicach.
 Rozpoczęcie przebudowy 

wewnętrznych w Szklarach 
Górnych na działkach 
203/1, 203/6, 191/1, 
191/2, 203/1, 203/6,6/15, 
43/1
  Rozpoczęcie przebudowy 

drogi wewnętrznej w Nie-
mstowie (dz. nr 248)
  Rozpoczęcie przebudowy 

drogi w Pieszkowie (kieru-
nek Niemstów – Gorzelin. 
  Rozpoczęcie przebudowy 

drogi wewnętrznej w bieg-
nącej śladem działek nr 
39/8 i 39.7 w miejscowości 
Gola 
  Rozpoczęcie przebudowy 

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

MAJ 
 Wniosek wójta Tadeusza 

Kielana dotyczący podziału 
środków na prace konser-
watorskie i restauratorskie 
w obiektach zabytkowych 
uzyskał akceptację Rady 
Gminy Lubin.  330 tys. zło-
tych z gminnego budżetu 
podzielono pomiędzy sie-
dem parafii, sześć katoli-
ckich i jedną prawosławną.
 OSP Zimna Woda zwycięz-

cą Gminnych Zawodów Po-
żarniczo-Sportowych. Bez-
konkurencyjni okazały się 
obydwie drużyny, zarówno 
męska i kobieca. 
 W Oborze odbyła się gala 

pierwszej edycji plebiscytu 
ANIOŁY KULTURY GMI-
NY LUBIN. Aż siedem sta-
tuetek powędrowało do uta-
lentowanych mieszkańców 
naszej gminy.
 Rozpoczęcie przebudowy 

drogi gminnej wewnętrznej 
w Gorzycy (działka nr 
383/19)

CZERWIEC 
 Rada Gminy Lubin zatwier-

dziła sprawozdanie finanso-
we z wykonania budżetu 
Gminy Lubin za rok 2015 
i udzieliła wójtowi Tadeu-
szowi Kielanowi absoluto-
rium.
 Bez dyskusji i jednogłośnie 

udzielone zostało absoluto-
rium ustępującemu Zarzą-
dowi Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Lubi-
nie. Delegaci na Zjazd, któ-
ry odbył się w Księginicach 
wybrali także władze na roz-
poczynającą się pięcioletnią 
kadencję. Prezesem Zarzą-
du pozostaje druh Grzegorz 
Obara, a na jego zastępców 
wybrano Stanisława Bara-
niaka i Tomasz Nogę. Funk-
cję Komendanta Gminnego 
OSP pełnić będzie – tak jak 
dotychczas – Marek Maślej.
 W Bukownej, podczas zor-

ganizowanej już po raz ós-
my Nocy Świętojańskiej, 
odbył się I Zlot Bliźniaków 
Gminy Lubin 
 Rozpoczęcie przebudowy 

drogi wewnętrznej w Piesz-
kowie (działka nr 12/4)
  Rozpoczęcie przebudowy 

i modernizacji dróg w Ksie-
ginicach na działkach 220, 
232/2 i 232/3 
 Rozpoczęcie przebudowy 

drogi wewnętrznej na dział-
kach nr 55, 427 i 55 
w Czerńcu 
 Rozpoczęcie przebudowy 

drogi wewnętrznej wraz 
z budową kanalizacji desz-
czowej w Miroszowicach 
(dz. nr 95/5, 105/32,106/11 
i 103/2), etap I 

LIPIEC 
 Rozpoczęło się komplekso-

we czyszczenie rurociągu 
w Zimnej Wodzie. Prace 
mają poprawić jakość wody, 
na którą skarżą się miesz-
kańcy. 
 Po raz siódmy już Gmina 

Lubin gościła uczestników 
Międzynarodowego Festi-
walu Folklorystycznego 
„Świat pod Kyczerą”.
 Ruszyła akcja ekologiczna 

pn. „O naszą gminę dbamy 
i ją sami sprzątamy”.

SIERPIEŃ 
 Rozpoczęła się wymiana 

wodomierzy w Gminie Lu-
bin. 
 Hucznie i uroczyście święto-

wano w Raszówce sześć-
dziesiąte urodziny Klubu 
piłkarskiego HUZAR.
 Chęć współdziałania mają-

cego na celu poprawę bez-
pieczeństwa użytkowników 
dróg poprzez modernizację 
i ogólną poprawę stanu 
technicznego dróg powiato-
wych na terenie Gminy Lu-
bin wyrazili – w podpisanym 
liście intencyjnym – Staro-

sta Lubiński Adam Myrda 
oraz Wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan.
 Dwanaście sołectw wzięło 

udział w Konkursie na Naj-
piękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy Gminy Lubin 2016. 
Zwyciężyła kompozycja 
przygotowana przez sołe-
ctwo Czerniec.
 Zespół „Leśne Echo” z Ra-

szówki  wygrał I Przegląd 
Zespołów Ludowych o Pu-
char Wójta Gminy Lubin.

WRZESIEŃ 
 Powołana z inicjatywy Wój-

ta Gmin Lubin, Tadeusza 
Kielana Rada Senioralna 
spotkała się na swoim 
pierwszym inauguracyjnym 
posiedzeniu.
 Dwa wnioski o dotację na 

modernizację dróg w Gmi-
nie Lubin złożone zostały 
przez gminny samorząd 
w ramach Programu rozwo-
ju dróg gminnych i powiato-
wych, realizowanego przez 
Ministerstwo Infrastruktury 
i Środowiska. Jeden z wnio-
sków złożony został przez 
Gminę Lubin samodzielnie, 
drugi wspólnie z powiatem.
 Zarząd Powiatu Lubińskie-

go potwierdził swój finanso-
wy udział w remoncie dróg 
powiatowych na terenie 
Gminy Lubin.
 Zakończył się prace remonto-

we budynku wielofunkcyjne-
go w Niemstowie, w którym 
mieści się siedziba Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 

PAŹDZIERNIK 
 Jest nowoczesny, kolorowy 

i przede wszystkim bez-
pieczny – mieszkańcy Kar-
czowisk doczekali się placu 
zabaw z prawdziwego zda-
rzenia.
 Trzy odcinki wewnętrznych 

dróg gminnych przebudo-
wane zostały w Szklarach 
Górnych. Koszt inwestycji 
polegających na wykonaniu 
nawierzchni oraz oświetle-
nia wyniósł 270 tys. zł. W ra-
mach zadania nową asfalto-
betonową nawierzchnię wy-
konano na działkach nr 
203/1 oraz 203/6.
 Inwestycje drogowe w Miro-

szowicach i Chróstniku za-
kończone.
 Sześć sołectw zaprezento-

wało swoje miejscowości 
podczas uroczystej gali 
w Osieku, będącej posumo-
waniem projektu pt. „Jak to 
drzewiej bywało”. W drugiej 
części uroczystości uhono-
rowano lokalnych twórców 
za działalność pisarską na 
temat naszego regionu.

LISTOPAD 
 Wszystkie miejscowości 

Gminy Lubin mają już nowe 
plany zagospodarowania 
przestrzennego. Jako ostat-

nie, tych długo oczekiwa-
nych dokumentów, docze-
kały się Raszówka, Obora 
i Krzeczyn Wielki.
 Strażacy z OSP Niemstów 

mają już budynek, w którym 
będą mogli przechowywać 
cały sprzęt i akcesoria stra-
żackie. Pierwszy etap inwe-
stycji pokryto z funduszu so-
łeckiego, za drugi etap za-
płaciła Gmina.
 Długo oczekiwana przez 

mieszkańców przebudowa 
ulicy Koralowej w Oborze 
dobiegła końca. W ramach 
przebudowy drogi położono 
nową nawierzchnię, wyko-
nano także zjazdy do posesji 
oraz wyremontowano ist-
niejące przepusty i rowy.
 Ruszyła budowa schodów 

przy Cerkwi w Zimnej Wo-
dzie.
 Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy „Ziemia Lubiń-
ska” z Czerńca w tym roku 
obchodzi 20-lecie istnienia. 
Z okazji jubileuszu sports-
menki zorganizowały tur-
niej halowy, do którego za-
prosiły inne drużyny.
 Radni podjęli decyzję o po-

wołaniu Gminnej Spółki Ko-
munalnej. 

GRUDZIEŃ 
 Kolejne trzy osoby dołączyły 

do 16-osobowego grona 
utytułowanych Wolontariu-
szy Gminy Lubin. Honoro-
we wyróżnienia za 2016 
otrzymały Anna Jamroży, 
Małgorzata Czaja, i Lucyna 
Wolska.
 Koło Gospodyń Wiejskich 

w Oborze zostało laureatem 
Grand Prix tegorocznej edy-
cji Konkursu Kulinarnego 
Gminy Lubin „Tradycje Bo-
żonarodzeniowe 2016”. Po-
trawa, która na jurorach 
zrobiła największe wrażenie 
to gęsina faszerowana.
 Cztery parki zabytkowe po-

łożone w Gminie Lubin do-
czekały się przewodników. 
Broszury zawierają infor-
macje na temat historii da-
nych miejscowości oraz ro-
ślinności, jaką można spot-
kać w poszczególnych par-
kach. Przewodniki oprowa-
dzają czytelników po par-
kach położonych w Gorzeli-
nie, Miłoradzicach, Raszo-
wej i w Siedlcach.
 Zakończył się odbiór tech-

niczny nowo wybudowanej 
drogi w Goli. Odcinek liczy 
prawie 300 metrów, a wyko-
nany został w formule „za-
projektuj i wybuduj”.
 Zakończyła się budowa 

schodów przy Parafii Pra-
wosławnej p.w. Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogaro-
dzicy w Zimnej Wodzie.
 Cztery z siedmiu głównych 

przepompowni ścieków 
w Niemstowie zostało grun-
townie zmodernizowanych.

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2016 ROKU W GMINIE LUBIN 
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Chróstnik ma nowego sołtysa 

Elżbieta Białosiewicz została 
nowym sołtysem Chróstnika. Z 59 
wydanych kart do glosowania do 
urny trafiło 58 głosów poparcia 
dla jej kandydatury. 
Choć zgłoszono kilka innych 
nazwisk, nikt z zaproponowanych 
osób nie zgodził się na 
kandydowanie, twierdząc, że 

Elżbiety Białosiewicz jest 
kandydatką najlepszą 
z możliwych. 
Wiesław Dąbrowski, mąż 
zmarłej sołtys Bogusławy 
Dąbrowskiej i członek Rady 
Sołeckiej Chróstnika, który 
mógł liczyć na bardzo duże 
poparcie nie zdecydował się 

kontynuować misji żony. 
- Czas odpocząć i dać szansę 
młodym. Działałem społecznie, 
bo żona to kochała. Teraz czas 
zając się wnukami. Oczywiście 
jestem do dyspozycji, jeśli 
w czymkolwiek będę mógł Eli 
pomóc – tłumaczył Wiesław 
Dąbrowski. 
- Zacznę swoją pracę od 
postawienia skrzynki, dzięki 
które mieszkańcy będą się 
mogli ze mną 
kontaktować. Chcę 
poznać problemy naszej 
miejscowości i pomóc je 
rozwiązać. Będę słuchać 
mieszkańców, by działać 
zgodnie z ich oczekiwaniami 
– mówiła po zebraniu Elżbieta 

Białosiewicz. 
W imieniu wójta Gminy Lubin oraz 
swoim własnym gratulacje nowej 
sołtys złożył Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin. 

Liczba osób uprawnionych do 
głosowania w Chróstniku wyniosła 
765. Ostatecznie wzięło w nim 
udział 60 osób. Z powodu braku 
quorum, które zgodnie ze statutem 
sołectwa wynosi 1/5 stałych  

mieszkańców wybory 
przeprowadzono w drugim terminie, 
czyli w tym  samym  dniu,   po  
upływie  15 minut  od  pierwotnego  
terminu, gdzie quorum nie jest już 
wymagane.   (MG)  

Dotychczas Sołtysa Roku 
wybierali wyłącznie gospo-
darze wsi Gminy Lubin ze 
swojego grona. W tym roku, 
na wniosek przewodniczące-
go Rady Sołtysów Dariusza 
Sędzikowskiego zmieniono 
formułę wyborczą, rozsze-
rzając ją o radnych i urzędni-
ków. Decydujący głos nadal 
mieli sołtysi, bo stanowili 
największą grupę głosują-
cych – 29 osób, 14 głosów 
oddali radni na ostatnim po-
przedzającym wybór Sołtysa 
Roku sesji rady Gminy Lu-
bin, cztery urzędnicy oraz po 
dwa pracownicy Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin 
i Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych i Mieszkanio-
wych w Księginicach. 

Najwyższy wynik w głoso-
waniu sołtysów uzyskał Eu-
geniusz Wawryk, gospodarz 
Miłosnej, radni najwyższej 
ocenili pracę Jana Olejnika, 
sołtysa Gorzycy, a urzędnicy 
Jerzego Tadli, sołtysa Krze-
czyna Wielkiego. 

Po zsumowaniu wszyst-
kich oddanych głosów, naj-
wyższy wynik (55 głosów) 
i tytuł Sołtysa 2016 Roku 
Gminy Lubin otrzymał Jan 
Olejnik, sołtys wsi Gorzyca. 

- Bardziej spodziewałbym 
się, że w jednym momencie 
stopnieje śnieg , niż że otrzy-
mam to zaszczytne wyróżnie-
nie. Obiecuję, że włożę jesz-
cze więcej wysiłku i pracy, 
w to co robię, by udowodnić, 
że zasłużyłem na ten tytuł – 
mówi Jan Olejnik, odbierając 
nagrodę.  

Drugie miejsce w Konkur-
sie na Sołtysa Roku 2016 
otrzymał Jerzy Tadla (52 gło-
sy), trzecie Dariusz Sędzi-
kowski, sołtys Karczowisk 
(51 głosów), czwarte Cze-
sław Niemiec, sołtys Bukow-
nej (44 głosy), a piąte 
Krzysztof Lewicki, sołtys 

Księginic (40 głosów). 
Nagrody wręczone zosta-

ły podczas Noworocznego 
Spotkania Sołtysów 
Gminy Lubin, które od-
było się w Krzeczynie 
Małym. 

 - Serdecznie gratu-
luję nagrodzonym i wy-
różnionym sołtysom, 
a dziękuję wszystkim go-
spodarzom wsi za kolejny 
rok dobrej współpracy, bo 
tak ją oceniam. Państwa pra-
ca jest nie do przecenienia, 
dzięki Wam  mamy doskona-
ły kontakt z mieszkańcami, 
zawsze możemy liczyć na 
Waszą pomoc i współ-
pracę, a także za pomy-
sły, dzięki którym mo-
żemy rozwijać nasze 
miejscowości – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Uroczystość uświetnił 
występ kabaretu „Ale baby” 
z Krzeczyna Małego, zwy-
cięzca VI Przeglądu Amator-
skich Form Kabaretowych 
uHaHa 2016. 

Przed rokiem tytuł Sołty-
sa Roku otrzymała Bogu-
sława Dąbrowska 
z Chróstnika. Niestety 
tę wyjątkową postać, 
oddaną swojej pracy 
społecznej pożegnali-
śmy przed niespełna 
dwoma miesiącami. Pa-
mięć Bogusławy Dąbrow-
skiej podczas Spotkania 
Noworocznego uczczono mi-
nutą ciszy. 

 (MG)  

Jan Olejnik Sołtysem 2016 Roku Gminy Lubin  

W NOWEJ FORMULE 
Jan Olejnik z Gorzycy został Sołtysem Roku 2016 Gminy Lubin. Wybory odbyły się po raz pierwszy 
w nowej formule - głosowali sołtysi, radni i urzędnicy.  

Najwyższy wynik (55 głosów) i tytuł Sołtysa 2016 Roku Gminy Lubin otrzymał 
Jan Olejnik, sołtys wsi Gorzyca. 

Uroczystość uświetnił występ kabaretu „Ale baby” 
z Krzeczyna Małego.
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BUKOWNA 
W Bukownej jak zwykle dowcipnie 
zaprezentował się teatr Aktów Cztery, 
a w kolędowaniu pomagał zespół Swojska 
Nuta, który zachwycił gości lwowską 
„Batiarską Kulendą” 

WYJĄTKOWE PRZEDSTAWIENIE 
W SIEDLCACH

Jasełka i wspólne kolędowanie w Gminie Lubin 

Około tysiąca osób obej-
rzało niezmiernie ciekawe 
i wzruszające widowisko, 
które zgodnie z tradycją 
szkoły i lokalnym zwyczajem 
inauguruje Nowy Rok. Od 
wielu lat uroczystość groma-
dzi mieszkańców okolicz-
nych miejscowości, dostar-
czając im niecodziennych 
wrażeń i wzruszeń. 

Tegoroczny spektakl „Na-
rodziła się miłość” został de-
dykowany pamięci wielolet-

nich przyjaciół szkoły, któ-
rych w tym roku niestety za-
brakło wśród publiczności: 
emerytowanej nauczycielce 
Danucie Nożewskiej i Kasz-
telanowi Zamku Grodziec 
Zenonowi Bernackiemu.

W nastrój tego podnio-
słego wieczoru pięknymi 
pastorałkami wprowadził 
publiczność zespół „Sied-
lecka Nuta” pod kierun-
kiem Wojciecha Wojtało-
wicza, który już nie po raz 

pierwszy koncertuje 
w szkole.

Autorki tegorocznych ja-
sełek zaskoczyły oryginal-
nością, rozmachem i różno-
rodnością scen, w których 
przewijały się znane wszyst-
kim motywy i postaci Józefa 
i Maryi, szukających miej-
sca, w którym na świat przyj-
dzie Boże Dziecię. Były 
oczywiście diabły i anioły 
prowadzące odwieczną wal-
kę dobra ze złem, Herod go-

towy na wszystko, Trzej 
Królowie podążający do 

nowonarodzonego i  zasko-
czeni nowiną pasterze.  

Zabawne, ale i refleksyjne 
dialogi, wzruszające kolędy 
i pastorałki oraz skoczne, 
góralskie piosenki, taniec 
tradycyjny i pantomima - 
wszystko na tle bogatej sce-
nografii z licznymi instru-
mentami i, co najważniej-
sze, z wielopokoleniowym 
udziałem aktorów. Przed-
szkolaki, uczniowie i ich na-
uczyciele, zaproszeni do gry 
goście. Przedsięwzięcie na 

miarę profesjonalnego tea-
tru zachwyciło widownię, 
która szczelnie wypełniała 
salę gimnastyczną. Artyści 
zostali nagrodzeni  gromki-
mi owacjami na stojąco, bo 
było co oklaskiwać. Z nie-
cierpliwością czekamy na 
następne Jasełka w Siedl-
cach.

Wśród publiczności zna-
leźli się m.in. przewodni-
czący Rady Gminy Lubin 
Norbert Grabowski wraz 
radnymi Gminy Lubin i Po-
wiatu Lubińskiego, skarb-
nik Gminy Lubin Marzena 

Kosydor, kierownik DODR 
w Lubinie Arkadiusz Du-
lemba wraz z pracownika-
mi, przedstawiciele Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej Fran-
ciszek Lesicki i Irena Danie-
luk, przedstawiciele placó-
wek oświatowych oraz jed-
nostek organizacyjnych 
Gminy Lubin, członkowie 
Klubu Przyjaciół Szkoły, 
sołtysi i rady sołeckie, ab-
solwenci i rodzice oraz 
mieszkańców okolicznych 
wsi. Nad całością uroczy-
stości czuwała dyrektor 
szkoły Krystyna Szarowska.  

Od ponad 25 lat Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 
w Siedlcach zachwyca wyjątkowymi spektaklami 
bożonarodzeniowymi. I w tym roku autorzy i aktorzy 
nie zawiedli przygotowując jasełka. Sala gimnastyczna 
pękała w szwach. 

GORZYCA 
- Kto śpiewa ten dwa razy się modli, więc wspólnym kolędowaniem uczcijmy narodziny Jezusa - mówił sołtys Gorzycy Jan Olejnik. 
Piękny występ dał zespół Leśne Echo z Raszówki rozpoczynając  mało znaną, ale urokliwą pastorałką „Niech grzmią głosy pod 
niebiosy” i rzeczywiście wszystkie głosy gromko zagrzmiały, nikt nie odmówił wspólnego śpiewania. Było rodzinnie, ciepło 
i radośnie, jak w wielkiej rodzinie. 

RASZÓWKA 
Barwne stroje ludowe z różnych regionów Polski, kolędy w tradycyjnych 
i nowoczesnych aranżacjach oraz przepiękna scenografia – kolędowanie w Przedszkolu 
im. Jana Pawła II w Raszówce na długo pozostanie w pamięci gości oraz samych 
przedszkolaków. Przepiękna scenografia oraz melodia kolęd płynąca z saksofonu 
wygrywana przez Dariusza Gruszeckiego wprowadziła gości w wyjątkowy nastrój. Nie 
zabrakło także humorystycznego smaczku, który dodali kolędnicy w przepięknych 
przebraniach.
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SZKLARY GÓRNE 
Tańcem i śpiewem narodzenie Dzieciątka Jezus ogłosili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych. Licznie zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Narodzenia 
Pańskiego. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie 
wywarło duże wrażenie.

 

Śmierć namierzająca Heroda GPS-em oraz pasterze 
korzystający z usług NFZ-tu… Z całą pewnością jasełka 
przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim nie należały do typowych. 

Ponad miesiąc trwały przygotowywania do występu. 
Uczniowie własnoręcznie tworzyli niezbędne rekwizyty, młodzi 
aktorzy uczyli się również swoich ról, ruchu scenicznego 
i śpiewu. Zamierzony efekt został osiągnięty.
Jasełka, ku zaskoczeniu widzów, nie były tradycyjne, gdyż 
obrazem i słowem nawiązywały do obecnych realiów. Postacie 
posługiwały się akcesoriami charakterystycznymi dla XXI 
wieku, wypowiadały także kwestie typowe dla współczesnego 
języka potocznego. Widzowie mieli okazję zobaczyć jak Herod 
zostaje zlokalizowany przez Śmierć dzięki nadajnikowi GPS, 
a także pasterzy, którzy leczyli się w NFZ-cie. Obraz uzupełniały 
Anioły, które korzystały z telefonów komórkowych.
Atrakcją wieczoru był występ Zespołu Folklorystycznego 
„Lubin” z Krzeczyna Wielkiego. 

KRZECZYN MAŁY 
Już po raz ósmy jasełka w Krzeczynie Małym zorganizowane zostały przez Kabaret 
„ALE BABY”. W tym w tytule postawiono pytanie „Czy Bóg jeździ koleją?”.
Mieszkańcy Krzeczyna Małego i okolicznych wsi niezawodnie zapełnili widownię, bo 
jasełka przygotowywane przez miejscowy kabaret to już tradycja i wielkie wydarzenie. 
Widzowie z ciekawością śledzili historię narodzin Bożej Dzieciny.  Do udziału Kabaret 
ALE BABY zaprosił przyjaciół (dorosłych i dzieci) m.in. z: Gorzycy, Krzeczyna 
Wielkiego, Lubina i Krzeczyna Małego. Fabuła Jasełek została zaczerpnięta 
z Internetu. Nad adaptacją scenariusza, scenografią i przygotowaniem kostiumów 
pracowała cała grupa.
W drugiej części wystąpiły dzieci ze Studia Piosenki ŁAŁ, działającego przy Ośrodku 
Kultury Gminy Lubin, prezentując 30-minutowy koncert kolęd i pastorałek. W grupie 
młodych artystów znalazły się dzieci  uczęszczające do Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim oraz solistki z Obory: Aleksandra Naglik i Zofia Kwapisz. Jak 
zwykle było uroczyście, nastrojowo i dowcipnie. 

SKŁADOWICE 
Kolędy i pastorałki śpiewane przez lokalny zespół Lejdis, rozbrzmiewały w Świetlicy 
Wiejskiej w Składowicach. Do wspólnego kolędowania, jak co roku, włączyli się 
mieszkańcy wsi, którzy wypełnili salę niemal do ostatniego miejsca. 
Cudowny wystrój świetlicy, odświętna atmosfera oraz dźwięki najpiękniejszych kolęd 
i pastorałek płynące ze sceny w wykonaniu pań z grupy Lejdis. Wspólne kolędowanie 
w Składowicach, to już tradycja. Jak mówią mieszkańcy, lubią tu przychodzić i wspólnie 
spędzać czas śpiewając pastorałki i rozmawiając, ponieważ magia tego wieczoru pozwala 
na nowo poczuć świąteczną atmosferę.

KRZECZYN WIELKI
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Zespoły artystyczne Gminy 
Lubin. Przyjdź, zobacz, dołącz! 
ZESPÓŁ WOKALNY SWOJSKA NUTA Z BUKOWNEJ
Zespół działa od 2007 roku i liczy 12 osób 
dorosłych. W repertuarze zespołu znajdują się 
piosenki ludowe, kościelne, patriotyczne 
i kabaretowe. Wiele tekstów piosenek i scenek 
rodzajowych pisze jedna z członkiń grupy, muzykę 
komponuje natomiast instruktor zespołu  Pani 
Anna Rawska. Zajęcia zespołu odbywają się 
w świetlicy wiejskiej w Bukownej  
-  piątki w godzinach 17:00-19:00.

ZESPÓŁ WOKALNY SIEDLECKA NUTA Z SIEDLEC
Zespół działa od kwietnia 2011 roku w skład 
zespołu wchodzi 12 osób dorosłych. Zespół 
wykonuje utwory klasyczne, ludowe, biesiadne, 
patriotyczne i okazjonalne. SIEDLECKA NUTA od 
momentu swojego powstania bierze czynny udział 
w imprezach organizowanych 
 na terenie Gminy Lubin. Instruktorem zespołu 
jest Pan Wojciech Wojtałowicz.   
Zajęcia zespołu odbywają się w świetlicy wiejskiej 
w Siedlcach - czwartki w godzinach 17:00-19:00.

ZESPÓL FOLKLORYSTYCZNY KONICZYNKI Z MI-
ŁORADZIC
Zespół folklorystyczny KONICZYNKI powstał 
w marcu 1983 roku. Obecnie zespół liczy 15 osób 
dorosłych oraz 14 osobową grupę dziecięcą. 
Zespół prezentuje kilkadziesiąt pozycji 
repertuarowych, a także składanki programowe: 
regionu dolnośląskiego, wielkopolskiego, 
rzeszowskiego, kieleckiego, pieśni obrzędowe 
oraz polskie tańce narodowe. Obecnie rolę 
instruktora i choreografa zespołu pełni Pani Anna 
Ziemba. Zajęcia zespołu odbywają się  
w świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach  -  środy 
w godzinach 17:00-20:00.

ZESPÓŁ WOKALNY LEJDIS ZE SKŁADOWIC
Zespół powstał w listopadzie 2008 roku. W skład 
zespołu wchodzi obecnie 12 mieszkanek Składowic, 
działających jednocześnie w Kole Gospodyń 
Wiejskich. Repertuar  zespołu jest różnorodny – 
wykonują zarówno pieśni Stanisława Moniuszki, jak 
i utwory współczesne. Panie wykonują chętnie pieśni 
patriotyczne, świąteczne i okazjonalne. Instruktorem 
 i akompaniatorem zespołu jest Pan Jerzy Kuś. 
Zajęcia zespołu odbywają się w świetlicy wiejskiej 
w Składowicach  -  czwartki w godzinach 17:00-
20:00.

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY LUBIN Z KRZECZYNA 
WIELKIEGO
Zespół folklorystyczny LUBIN powstał w 1983 
roku w Krzeczynie Wielkim przy Kole Gospodyń 
Wiejskich. Zespół tańcząc i śpiewając kultywuje 
tradycje ludowe z okolic Rzeszowa. Obecnie 
choreografem zespołu jest Pan Tomasz 
Nowosiadło a akompaniatorem zespołu jest Pan 
Ignacy Mielczarek. Zajęcia zespołu odbywają się 
w świetlicy wiejskiej  
w Chróstniku  -  środy w godzinach 16:30-19:30.

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY ZACHĘTA Z ZIMNEJ 
WODY
Zespół powstał w 2002 roku. W jego składzie jest 
obecnie 13 osób dorosłych i 8 dzieci. Zespół 
prezentuje szeroki repertuar o charakterze 
patriotycznym, biesiadnym, religijnym, wykonują 
utwory wielogłosowo. Instruktorem zespołu jest 
Pani Teresa Kot. Zajęcia zespołu odbywają się 
w świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie - 
poniedziałki w godzinach  
18:00-20:00.

ZESPÓŁ WOKALNY LEŚNE ECHO Z RASZÓWKI
Zespół działa od października 2007 roku. Obecnie liczy 
15 osób dorosłych. Repertuar zespołu jest 
zróżnicowany, głównie oparty na utworach 
współczesnych, pieśniach folklorystycznych, 
przyśpiewkach oraz kolędach. Instruktorem zespołu, 
od momentu jego powstania, jest Pan Witold Klocek.  
Zajęcia zespołu odbywają się w świetlicy wiejskiej 
w Raszówce - wtorki w godzinach 18:00-20:00.
ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO – WOKALNY ISKRA 
Z KRZECZYNA WIELKIEGO
W roku 2009  nastąpił formalny debiut zespołu, 
który prezentuje szeroki repertuar wokalny.  
 W wykonaniu zespołu możemy usłyszeć utwory 
rozrywkowe i poważne. W swoich występach 
z powodzeniem  wykorzystują instrumenty 
smyczkowe i perkusyjne. Młodzi artyści 
uczestniczą w wielu imprezach na terenie Dolnego 
Śląska .Instruktorem zespołu jest Pani Anna 
Barszczyńska. Zajęcia zespołu odbywają się 
w ognisku muzycznym w Lubinie  - soboty 
w godzinach 10:00-12:00.

ZESPÓŁ WOKALNY JARZĘBINA Z KSIĘGINIC
Od 2008 roku rozpoczął swoją działalność 
amatorski zespół JARZĘBINA. Repertuar 
muzyczny dobierany jest każdorazowo zgodnie 
z potrzebami imprez tematycznych 
organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin, które najczęściej dotyczą kultywowania 
tradycji, obrzędów i zwyczajów polskiej wsi. 
W prezentacjach zespołu znaleźć można przede 
wszystkim znane pieśni ludowe i biesiadne oraz 
tradycyjne pieśni religijne  
i kolędy. Instruktorem zespołu jest Pan Wojciech 
Wojtałowicz. Zajęcia zespołu odbywają się 
w świetlicy wiejskiej w Księginicach - poniedziałki 
w godzinach 17:00-19:00.

TEATR DLA WAS
To dziecięco - młodzieżowa grupa teatralna, która 
powstała w 2007 roku. Spektakle  jakie wykonują 
to gatunek dramatu, który łączy elementy 
tragedii i komedii. Styl poważny oraz komiczny. 
Opiekunem grupy jest Pani Dorota Baryłkiewicz. 
Zajęcia grupy odbywają się  
w świetlicy wiejskiej w Osieku - środy  
w godzinach 18:00-19:30.
ZESPÓŁ WOKALNY STUDIA PIOSENKI ŁAŁ 
Od listopada 2015 roku rozpoczął swoją 
działalność Zespół Wokalny Studia Piosenki ŁAŁ . 
W skład zespołu wchodzą dzieci i młodzież. 
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej  
w Krzeczynie Wielkim w poniedziałki w godzinach 
13:00 – 15:00  w świetlicy wiejskiej  
w Osieku - środy  w godzinach 17:00 – 18:00. 
Instruktorem zespołu jest Kamil Lis. 
ZESPÓŁ RYTMICZNY BĘBNIARZE Z RASZÓWKI
Zespół rozpoczął swoją działalność w 2016 roku. 
Skład zespołu jest wielopokoleniowy. Zajęcia 
prowadzi instruktor Maciek Stefaniak w świetlicy 
wiejskiej w Raszówce - czwartki  
w godzinach 17:00-19:00. Obecnie grupa 
przygotowuje ciekawy repertuar na Noc 
Świętojańską w Bukownej.
KABARET ALE BABY Z KRZECZYNA MAŁEGO
Kabaret działa od 2010 roku. W skład zespołu 
wchodzi 6 osób dorosłych. Członkinie kabaretu 
same piszą scenariusze spektakli, z wdziękiem 
ubierając przeróżne sytuacje  
w niewymuszony humor. Zajęcia grupy odbywają 
się w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym - 
środy  w godzinach 18:00-19:30.

Wyróżnienie  
dla solistek z ŁAŁ
Zespół wokalny Studia Piosenki ŁAŁ działający przy 
Ośrodku Kultury Gminy Lubin zdobył wyróżnienie 
podczas XVI Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
zorganizowanym przez Dom Kultury Atrium w Legnicy. 

W festiwalu wzięło udział 18 zespołów 
w dwóch kategoriach wiekowych. To 
pierwszy konkurs i pierwszy sukces mło-
dego zespołu, który rozpoczął swoją dzia-
łalność zaledwie ponad rok temu. W skład 
zespołu wchodzą m.in. uczennice Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim

Podczas festiwalu Studio Piosenki ŁAŁ 
reprezentowały: Wiktoria Ogłozińska, Ju-
lia Werbna, Amelia Prętka, Jagoda Bogu-
cka i Emilia Malinowska. Do występu ze-
spół przygotował Kamil Lis, instruktor 
OKGL. 

Zajęcia Studia Piosenki ŁAŁ odbywają  
się w każdy poniedziałek w Szkole Podsta-

wowej w Krzeczynie Wielkim oraz w środy 
w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

Kolędowe wyróżnienia

Zespoły LEŚNE ECHO 
i KONICZYNKI (gr. dzie-
cięca) z Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin zaprezento-
wały się 14 stycznia 2017 r. 
na  IX Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek w Siedliskach. Do 
konkursu zgłosiło się 75 
podmiotów wykonawczych 
(zespołów i solistów we 
wszystkich kategoriach), 
w tym ponad 400 osób, 
głównie z terenu Dolnego 
Śląska. 

Zespół wokalny  LEŚ-
NE ECHO  z Raszówki wy-
stąpił w kategorii  zespoły 

folklorystyczne  i zaprezen-
tował dwa utwory „Niech 
brzmią głosy” oraz 

„Śliczna panienka”. Spo-
śród 13 zespołów w swojej 
kategorii zdobył wyróżnie-
nie. 

Zespół Folklorystyczny  
KONICZYNKI 
z Miłoradzic wystąpiły 
w kategorii zespoły do 12 
lat. KONICZYNKI zaśpie-
wały dwa utwory: ,,Świeć 
gwiazdeczko” oraz ,,Gore 
Gwiazda” zdobywa-
jąc w swojej kategorii wy-
różnienie spośród 6 zespo-
łów. 

Organizatorem festi-
walu był GOKiS 
w Miłkowicach.
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Zarządowi OSP w Księgini-
cach, którym kieruje prezes 
Łukasz Kurek jednogłośnie 
udzielono absolutorium za rok 
poprzedni. 

Głosowanie poprzedziło 
przedstawienie sprawozdań 
z działalności OSP, finansowe-
go oraz komisji rewizyjnej. 
Przyjęto także projekt planu 
działalności i planu finanso-
wego na rok bieżący. 

OSP Księginice w 2017 r. 
interweniowała 27 razy, 
uczestnicząc w gaszeniu poża-
rów m.in. elektrociepłowni na 
terenie ZG Lubin oraz składo-
wiska odpadów w Kłopotowie. 
Siedmiokrotnie uczestniczyła 
w likwidacji tzw. zagrożeń 
miejscowych, polegających na 
usuwaniu skutków wypadków 
oraz powalonych drzew. 

ZIMNA WODA 
Przewodniczący zebrania, 

jednocześnie prezes jednostki 
oraz prezes ZOG ZOSP RP 
Grzegorz Obara na początku 
zebrania przyjął ślubowanie 
od dwóch nowych strażaków, 
a następnie wręczył Medale za 

Zasługi dla Pożarnictwa: brą-
zowy druhowi Wojciechowi 
Ziębie oraz za wysługę lat Mi-
chałowi Matkowskiemu, Pa-
włowi Łukasiewiczowi (10 lat) 
oraz Wojciechowi Ziębie (5 
lat). 

Drużyna z Zimnej Wody li-
czy 44 druhów i druhen. Jest 
pierwszą, która założyła dru-
żynę kobiecą, w ślad za nimi 
poszła jeszcze tylko Raszów-
ka. Jednostka OSP Zimna 
Woda ma się czym pochwalić. 
Jest jedną z najaktywniejszych 
i najbardziej utytułowanych 
jednostek w naszej gminie. 

W gminnych zawodach 
sportowo-pożarniczych 
w Czerńcu 29 maja 2016 r. za-
równo drużyna kobieca jak 
i męska zajęły I miejsce. 

OSP Zimna Woda w roku 
2016 uczestniczyła 37 razy 
w akcjach ratowniczych, 
w tym: w gaszeniu pożarów 14 
razy, w likwidacji miejscowych 
zagrożeń – 22 razy, odebrała 
jeden fałszywy alarm. 

OSP jest jedną z trzech jed-
nostek w Gminie Lubin, obok 
Księginic i Niemstowa, która 
posiada na wyposażeniu defi-
brylator. Zakup tego urządze-
nia dla Zimnej Wody wsparli 
finansowo wierni miejscowej 
Parafii Prawosławnej p.w. Za-
śnięcia Przenajświętszej Bo-
garodzicy. 

NIEMSTÓW 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Niemstowie zwiększyła swój 
stan osobowy o trzech nowych 
druhów. Jednym z nich jest 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. Pozytywną decyzję 
w tej sprawie podjął najpierw 
zarząd jednostki, a następnie 
zaakceptowało ją walne zebra-
nie członków stowarzyszenia.  

- Jako druh postaram się 
wywiązywać, najlepiej, jak po-
trafię z zadań postawionych 
mi przez zarząd OSP Niem-
stów. Jako wójt natomiast 
obiecuję nadal traktować jed-
nakowo wszystkie jednostki 
Gminy Lubin. Pod tym wzglę-
dem nic się nie zmienia – mó-
wił Tadeusz Kielan, podczas 
zebrania sprawozdawczego 
OSP Niemstów. 

Nowy druh pogratulował 
władzom jednostki osiągnięć 
roku 2016, życząc szczęścia 

i powiedzenia podczas kolej-
nych akcji. 

- Jeśli już musicie, to wyjeż-
dżajcie, ale jak najrzadziej 
i z każdej akcji wracajcie 
szczęśliwie – mówił wójt Tade-
usz Kielan. 

- Życzę Wam, byście dalej 
działali tak prężnie i nadal się 
rozwijali, a my byśmy – jak do-
tychczas – zawsze mogli na 
Was liczyć – te słowa skiero-
wał do strażaków sołtys Nie-
mstowa Józef Kostanowicz.

Jednostka OSP w Niemsto-
wie należy do Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. Obecnie zrzesza 45 człon-
ków. 

W 2016 r. uczestniczyła 43 
zdarzeniach, w tym 19 poża-
rach m.in. składowiska w Kło-
potowie i elektrociepłowni na 
terenie ZG Lubin. 

Zarząd, którym kieruje pre-
zes Marek Maślej, jednogłoś-
nie otrzymał absolutorium za 
ubiegły rok , co poprzedziło 
przyjęcie sprawozdania z dzia-
łalności jednostki i finansowe-
go. 

Władze OSP Niemstów na 
ręce wójta Gminy Lubin Tade-
usza Kielana złożyły podzięko-
wania za nowy budynek go-
spodarczy, którego budowę 
dofinansowała Gmina oraz za 
odnowienie dachu remizy. Po-

święcenia nowego obiektu do-
konał ksiądz proboszcz 
Krzysztof Antosik. 

GORZYCA 
Podczas walnego zebrania 

sprawozdawczego OSP Go-
rzyca, wójt Gminy Lubin prze-
kazał strażakom kluczyki i do-
kumenty do nowego wozu 
strażackiego. Szampan, fajer-
werki, gratulacje i ogromna 
radość mieszkańców Gorzycy, 
którzy dzięki staraniom preze-
sa Mirosława Witkowskiego, 
uzyskali sponsorów na tak po-
trzebny sprzęt.

OSP Gorzyca była do tej po-
ry jedną z niewielu jednostek 
gminnych nieposiadających 
samochodu bojowego. Dwu-
dziestu czterech strażaków nie 
miało możliwości brania czyn-
nego udziału w akcjach jednak 
dzięki staraniom zarządu oraz 
władz gminy udało się dopo-
sażyć strażaków. Nowiutki, 
błyszczący wóz jest już w gara-
żu remizy.

- Bycie strażakiem to 
ogromny zaszczyt, ale jeszcze 
większy obowiązek, wyzwa-
nie, poświęcenie i właśnie za 
to wam bardzo dziękuję. Ży-
czę aby ten samochód - jeżeli 
w ogóle musi – wyjeżdżał do 
akcji jak najrzadziej. Niech 
dobrze służy wam i wszystkim 

mieszkańcom, działajcie tak 
dalej. Gratuluję wytrwałości 
w dążeniu do celu, dzięki temu 
będziecie jeszcze bardziej pro-
fesjonalni - mówił wójt Tade-
usz Kielan, przed przekaza-
niem kluczyków.

Auto dla strażaków zostało 
zakupione przez Gminę Lubin 
przy wsparciu Fundacji 
KGHM oraz Starostwa Powia-
towego. Eryk Górski Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej oraz wicepre-
zesi Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP Tomasz Noga 
i Stanisław Baraniak zapewni-
li, że wspomogą jednostkę 
w staraniach o szkolenia dla 
strażaków, które są niezbędne 
do prawidłowego wykonywa-
nia ich misji.

-Bardzo się cieszę, że jed-
nostka, której jestem człon-
kiem tak prężnie się rozwija. 
W miejscowości, w której 
mieszkam nie ma OSP, więc 
postanowiłem wstąpić do dru-
żyny w Gorzycy, pracuję nie-
daleko, więc jeśli zajdzie taka 
potrzeba stawię się na każdą 
akcję. Teraz dzięki nowemu 
sprzętowi będziemy jeszcze 
większym wsparciem dla lo-
kalnej społeczności - mówił 
Norbert Grabowski, przewod-
niczący Rady Gminy. 

 (MG/AI) 

Trwają zebrania sprawozdawcze OSP Gminy Lubin  

BILANS 
POŻARNIKÓW 
OSP Księginice rozpoczęła doroczny cykl spotkań Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Lubin. Walne zabrania sprawozdawcze, które tradycyjnie już 
rozpoczęły się na początku stycznia potrwają do marca. 

BRYG. MAREK KAMIŃSKI 
ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP 
WE WROCŁAWIU. 
Dziś patrzę na jednostki Gminy Lubin i powiatu lubińskiego 
z perspektywy całego Dolnego Śląska. Należą one bez wątpienia do 
najlepiej wyposażonych i najlepszych pod względem gotowości bojowej 
i dyspozycyjności. Bardzo wysoko oceniam nasze wspólne działania i zdaję 
sobie sprawę, że wiele akcji mogłoby nie skończyć się sukcesem bez współpracy 
z OSP. Dziękuję Wam za to, życząc w Nowym Roku zdrowia i ratowniczego szczęścia. 

Podczas walnego zebrania 
sprawozdawczego OSP 
Gorzyca, wójt Gminy Lubin 
przekazał strażakom 
kluczyki i dokumenty do 
nowego wozu strażackiego, 
który dzięki staraniom 
prezesa Mirosława 
Witkowskiego w końcu 
znalazł się na wyposażeniu 
jednostki. 

Podczas zebrania w Zimnej Wodzie wręczone zostały 
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz za wysługę lat.

Nowym druhem w szeregach OSP Niemstów został wójt 
Tadeusz Kielan. 



16 FERIE

FERIE Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ – DLACZEGO NIE?! 
Szczegółowy program zajęć na stronach ug.lubin.pl oraz biblioteka-raszowka.pl

Zapraszamy! 

FERIE 2017 W SZKOŁACH GMINY LUBIN
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH

Data zajęć Rodzaj / nazwa zajęć Godziny zajęć

13.02.2017r.  Wyjazd do kina 9.00 – 13.00

14.02.2017r.  Kalejdoskop zabaw dla klas IV-VI 9.00 – 13.00

15.02.2017r.  Wyjazd na lodowisko i kręgielnię 9.00 – 13.00

16.02.2017r.  Gry i zabawy matematyczno – logiczne z wykorzystaniem komputera 9.00 – 13.00

17.02.2017r.  Zabawy i wybryki w krainie plastyki 9.00 – 13.00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM

13.02.2017r.  Zajęcia plastyczne, zabawy animacyjne, rozwiązywanie zagadek, rebusów 9.00 – 12.00

14.02.2017r.  Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem toru przeszkód, pochylni, piłek, skakanek.
 Zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej- „Rugby Tag” 9.00 – 12.00

15.02.2017r.  Wyjazd na lodowisko we współpracy z Organem prowadzącym 9.00 – 12.00

16.02.2017r.  Tworzenie rekwizytów teatralnych, przedstawianie scenek dramowych. 9.00 – 12.00

17.02.2017r.  Wyjazd do kina Helios na film pt: „Sing” 9.00 – 12.00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH

13.02.2017r.
 Zajęcia sportowe w szkolnej sali gimnastycznej ,,Wyżej, dalej, szybciej”.

10.00-13.00
,,Kuchenne czary mary” - przygotowywanie zdrowych przekąsek. 

14.02.2017r. ,,Kulturalnie i sportowo w dzień zakochanych ”. Wyjazd do kina oraz na basen. 09.00-13.00

15.02.2017r.  Zajęcia na lodowisku  i kręgielni – organizowane przez Gminę Lubin 10.00-12.00

16.02.2017r. ,,Z wizytą u leśnych przyjaciół”. Wycieczka do lasu w towarzystwie pracownika Nadleśnictwa. 10.00-13.00

17.02.2017r. ,,Karnawał w szkole”. Wykonywanie strojów karnawałowych masek, czapek, okularów itp. Zakończenie projektu zabawą karnawałową.  10.00-13.00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W RASZÓWCE

13.02.2017r.  Zajęcia artystyczne na terenie szkoły  09.00 – 12.00

14.02.2017r.  Turniej szachowy  09.00 – 12.00

15.02.2017r.  Wyjazd na lodowisko w Lubinie
 Wyjazd do kręgielni w Lubinie  10.00 - 13.00

16.02.2017r.  Warsztaty ortograficzne
 Gry i zabawy logiczne  09.00 – 12.00

17.02.2017r.  Zabawy kreatywne - eksperymenty  09.00 – 12.00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE

13.02.2017r.  Wyjazd do Sali zabaw „Mrowisko” w Lubinie  10.00 - 13.00

14.02.2017r.  Warsztaty plastyczne – ozdabianie przedmiotów techniką  decoupage  10.00 - 13.00

15.02.2017r.  Wyjazd na lodowisko w Lubinie
 Wyjazd do kręgielni w Lubinie  10.00 - 13.00

16.02.2017r.
Tajemnica biblioteki - zajęcia czytelniczo – integracyjne
Turniej gry w piłkarzyki stołowe
Zabawy literacko plastyczne ( wykonanie masek karnawałowych, konkurs „Zimowa Przygoda”)

10.00 - 13.00

17.02.2017r.  Turniej w piłkę siatkową.
 Dzień bajek ( filmowy poranek, zajęcia plastyczne- plakat o tematyce obejrzanej bajki). 10.00 - 13.00

SZKOŁA FILIALNA W OSIEKU

13.02.2017r.  Wyjazd do Mrowiska – sala zabaw w Lubinie 9.00 - 13.00

14.02.2017r.  Kino HELIOS- seans filmowy 9.00 - 13.00

15.02.2017r.  Angielski dzień zimowy 10.00 - 13.00

GIMNAZJUM W LUBINIE

14.02.2017r.  Gry i zabawy edukacyjne 9.00 - 12.00

15.02.2017r.  Zajęcia na lodowisku 10.00 - 12.00

16.02.2017r.  Wyjazd do Aquaparku 9.00 - 12.00

17.02.2017r.  Zajęcia aktywizujące do działań wolontariackich 9.00 - 12.00
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Seniorzy 
z certyfi katami 

SENIORZY

Uroczystą galą 
w świetlicy w Oborze 
zakończyła się II 
edycja Akademii 
Senioralnej Gminy 
Lubin. Głównym 
założeniem 
kontynuacji projektu  
w 2016 r. było 
upowszechnianie 
aktywności seniorów 
z terenu naszej gminy 
poprzez organizację 
działań o charakterze 
edukacyjnym 
oraz rekreacyjno-
ruchowym, co było 
wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom 
uczestników 
Akademii. 

Projekt  sfinansowany przez Gmi-
nę Lubin realizował Ośrodek Kultu-
ry Gminy Lubin w okresie od kwiet-
nia do listopada 2016 roku. 

Uczestnikami AS mogli być miesz-
kańcy z terenu GL w wieku 50 lat 
i więcej. Każdy zainteresowany se-
nior, aby zostać słuchaczem tejże 
akademii musiał wypełnić deklarację 
uczestnictwa w wybranych zajęciach. 

Zajęcia były bezpłatne.  By uzyskać 
certyfikat ukończenia wybranego 
przedmiotu należało uzyskać co naj-
mniej 60 proc. frekwencję. 

W  ramach projektu odbywały się  
zajęcia w czterech blokach tema-

tycznych:  zajęcia na basenie, nordic 
walking, język angielski  i zajęcia 
komputerowe.

Łącznie w projekcie uczestniczyło 
118 osób, zdobywając 186 certyfi-
katów. 

Najliczniejsza grupą seniorów 
uczestniczących w zajęciach byli 
mieszkańcy Osieka i Obory. 

Podczas uroczystości wręczenia 
certyfikatów odbyła się projekcja 
multimedialna podsumowująca 
projekt. Następnie prowadzący za-

jęcia oraz sami uczestnicy, odbiera-
jąc pamiątkowe certyfikaty ukoń-
czenia AS zgodnie wskazali  korzy-
ści wynikające z odbytych zajęć. 
Uczestnicy bloku językowego za-
skoczyli brawurowym wykonaniem 
świątecznej piosenki po angielsku.

Zarówno prowadzący jak 
i uczestnicy zajęć zadeklarowali 
chęć kontynuowania ich w przyszło-
ści. Każda ze stron podkreślała 
ogromną rolę edukacyjną, aktywi-
zującą i integrującą mieszkańców 
gminy. Gość gali przewodniczący 
Rady  Gminy Lubin Norbert Gra-
bowski zapewnił, iż ten udany pro-
jekt będzie kontynuowany w przy-
szłym roku. 

W uroczystości uczestniczyła 
również radna Zofia Marcinkiewicz, 
przewodnicząca Komisji Oświaty 
oraz Barbara Tórz, kierownik Wy-
działu Oświaty, Kultury, Kultury Fi-
zycznej i Sportu UG w Lubinie.   

Muzyczną niespodzianką dla 
uczestników był wrocławski zespół 
„Wciąż Młodzi Panowie”. Ciepło 
przyjęty zespół przypomniał  reper-
tuar Kabaretu Starszych Panów 
w niezwykłej, pełnej wdzięku i hu-
moru interpretacji.

Najliczniejsza grupą seniorów 
uczestniczących w zajęciach Akade-
mii Senioralnej byli mieszkańcy 
Osieka i Obory. Absolwentom 
ASGL przysługuje pierwszeństwo 
naboru do kolejnych edycji progra-
mu.   (OKGL) 

Uroczysta gala na zakończenie roku akademickiego PŁYWANIE I AEROBIK 
Zajęcia pływania oraz aerobiku na basenie 
odbywały się w dwóch grupach na 
basenach  „Centrum 7” oraz „Ustronie”. 
Osoby uczęszczające na zajęcia poznały: 
zasady bezpieczeństwa na basenie oraz 
ćwiczenia: korekcyjne, wzmacniające 
mięśnie odpowiedzialne za prawidłową 
postawę ciała, ogólnorozwojowe 
z wykorzystaniem przyrządów, 
wzmacniające mięśnie brzucha i mięśnie 
grzbietu, wypornościowo-oddechowe, 
ogólnorozwojowe przy muzyce, czyli 
aerobik w wodzie oraz elementy nauki 
pływania. Uczestnicy zauważali, że  po 
ćwiczeniach w wodzie czują się lepiej 
zarówno pod względem fizycznym   
i psychicznym. Na  zajęcia uczęszczały 94 
osoby.

NORDIC WALKING 
Zajęcia z nordic walking odbywały się 
w trzech grupach w miejscowościach: 
Ustronie, Obora oraz Karczowiska. 
W ramach zajęć uczestnicy poznali 
podstawowe elementy techniki nordic 
walking , nauczyli się prawidłowego kroku 
marszowego oraz ruchu rąk. Podczas zajęć 
uczestnicy zostali uświadomieni o ważnej 
roli nordic walking w profilaktyce chorób 
kręgosłupa. Na  zajęcia uczęszczało 27 
osób.

JĘZYK ANGIELSKI 
Zajęcia z języka angielskiego odbywały się 
w dwóch grupach w miejscowościach: Osiek 
oraz Księginice. W ramach zajęć uczestnicy 
zapoznali się z podstawowymi formami 
komunikowania się w języku obcym. Osoby 
biorące udział w kursie przełamały barierę 
związaną z komunikowaniem się 
i wytworzyły wspaniałą atmosferę pracy 
wspólnej w grupach oraz w konwersacjach 
jeden do jednego z lektorem. Na  zajęcia 
uczęszczało 27 osób.

KOMPUTER
Zajęcia komputerowe  odbywały się 
w trzech grupach, w miejscowościach:   
Szklary Górne,  Osiek i Raszówka. Podczas 
zajęć uczestnicy poznali podstawowe 
elementy zestawu komputerowego, 
program do edycji tekstu, dowiedzieli się 
czym jest wielkość pliku i do czego służy 
pendrive.  
Zdobyli ponadto umiejętności w zakresie 
posługiwania się wyszukiwarką 
Internetową, wyszukiwania połączeń 
komunikacyjnych miejskich 
i międzymiastowych, zakupu i rezerwacji 
biletów na autobus, pociąg, samolot, 
rezerwacji hoteli, pensjonatów, 
posługiwania się mapą gogle, zakupów 
i sprzedaży internetowych, zakładania 
i prowadzenia profilu na Facebooku, 
odnajdywania i oglądania ulubionych 
filmów, seriali, słuchania muzyki, 
odnajdywania przepisów kulinarnych, 
wzorów rękodzielniczych oraz wiele innych 
interesujących treści.
Ponadto uczestnicy zadawali wiele 
indywidualnych pytań dotyczących 
parametrów komputera oraz jego obsługi, 
a także dotyczących  programów 
komputerowych do obróbki muzyki i zdjęć 
oraz kalkulacji (Exel). Kilkoro uczestników 
kupiło komputery, by dalej doskonalić 
zdobytą podczas zajęć wiedzę. 
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  DLA DOROSŁYCH
COHEN CORASATNI MICHELLE 
DRZEWO MIGDAŁOWE
Młody Palestyńczyk- Ahmad  żyje ze świadomością, że nie jest w stanie wygrać z logiką ok-
rutnej wojny. Dorasta w środowisku przesiąkniętym strachem przed utratą domu, pracy albo 
życia. Najgorsza jest jednak obawa o bliskich. Nie wiadomo, co przyniesie jutro. W dwunaste 
urodziny Ahmad staje twarzą w twarz z najgorszymi widmami. Siostra traci życie, ojciec z je-
go winy trafia do więzienia, izraelskie wojsko konfiskuje dom, a ukochany brat pała żądzą 
zemsty, która może go doprowadzić tylko do zguby. 
Napisana z rozmachem opowieść o rodzinie, miłości i przyjaźni, której tłem jest konflikt od 
pół wieku wyniszczający krainę drzew migdałowych. 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZIEMNICKA KATARZYNA  
HIPACY CHCE SIĘ ZAKOCHAĆ
 Kot Hipacy ma już dość samotności, postanawia znaleźć sobie miłą kotkę na resztę życia. 
Okazało się, że nie jest to takie proste, zwłaszcza, gdy spotyka wyniosłą Lukrecję, zimną 
jak lód Ignację i Gryzeldę, z którą przeżywa niezapomnianą randkę w Muzeum Naleśników.
Jak to jest być zakochanym, a jak samotnym? Jak można poznać prawdziwego przyjacie-
la? Czy inni są nam potrzebni, abyśmy mogli powiedzieć: „Tak! Jestem szczęśliwy?”
Katarzyna Ziemnicka odpowiada na te dorosłe pytania najmłodszym czytelnikom, tak-
townie, bez czułostkowości, za to z uśmiechem i kuksańcem w bok.

Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki w Chróstniku!
 (oprac. Anna Sośnicka, źródło: Azymut)  

rutnej wojny. Dorasta w środowisku przesiąkniętym strachem przed utratą domu, pracy albo 
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 Kot Hipacy ma już dość samotności, postanawia znaleźć sobie miłą kotkę na resztę życia. 
Okazało się, że nie jest to takie proste, zwłaszcza, gdy spotyka wyniosłą Lukrecję, zimną 
jak lód Ignację i Gryzeldę, z którą przeżywa niezapomnianą randkę w Muzeum Naleśników.
Jak to jest być zakochanym, a jak samotnym? Jak można poznać prawdziwego przyjacie-
la? Czy inni są nam potrzebni, abyśmy mogli powiedzieć: „Tak! Jestem szczęśliwy?”
Katarzyna Ziemnicka odpowiada na te dorosłe pytania najmłodszym czytelnikom, tak-
townie, bez czułostkowości, za to z uśmiechem i kuksańcem w bok.

Kurs językowy bez 
wychodzenia z domu 
Naukę aż pięciu języków obcych: angielskiego (w tym angielskiego 
biznesowego), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego 
i włoskiego oferują placówki Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Raszówce. Bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów 
możliwy jest dzięki udziałowi biblioteki w projekcie „Kurs na języki 
obce”.
Dostęp do multimedialnej platformy  lerni.pl, na której są kursy 
można uzyskać w bibliotece. Na platformie uczestnicy będą mieć 
dostęp do filmów, dialogów, fotolekcji, kącików gramatycznych, 
modułów nauki słówek czy sprawdzających poprawność wymowy.
Metoda nauczania opiera się na naturalnych procesach 
poznawczych. Wykorzystuje tak zwaną immersję językową, czyli 
całkowite zanurzenie w języku, dzięki któremu w szybkim tempie 
można opanować wybrany język, a efekty widoczne są już po kilku 
sesjach nauki. Do korzystania z kursów wystarczą: komputer, tablet 
lub smartfon oraz dostęp do Internetu. Do uczestnika należy 
decyzja, gdzie chce się uczyć, w bibliotece czy w domu.
Z propozycji biblioteki mogą skorzystać dzieci (od 10 roku życia) 
i młodzież uczące się języka obcego w szkole, a także osoby 
dorosłe, które chcą rozpocząć swoją przygodę z językiem obcym.
Bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów dotyczy 60  proc. 
materiałów przeznaczonych do samodzielnej nauki. Pozostałe 
moduły można indywidualnie dokupić (opłata miesięczna wynosi 
29 złotych).
Projekt ”Kurs na języki obce”  - to nowy program firm Funmedia  
realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Dzięki niemu biblioteki publiczne z całej Polski 
mogą oferować naukę języków obcych.
Zapraszamy do gminnych bibliotek!

Bestsellery na 
wyciągnięcie ręki 

Nowości i bestsellery, 
a także starsze tytuły, łącz-
nie 16 tysięcy e-booków do-
stępnych jest już dla czytel-
ników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Raszówce oraz 
jej pięciu filii i punktu bi-
bliotecznego. E-booki moż-
na wypożyczać bezpłatnie 
dzięki współpracy dolnoślą-
skich bibliotek publicznych 
z firmą Legimi. 

Czytelnicy zapisani do 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej lub do którejkolwiek 
z 34 bibliotek publicznych 
Dolnego Śląska od 2 stycz-
nia 2017 r. mają dostęp do 
wielu nowości i bestselle-
rów, oraz do starszych tytu-
łów – z beletrystyki, litera-
tury faktu i innych popular-
nych kategorii udostępnia-
nych przez portal Legimi.

com. Wystarczy, że na pod-
stawie otrzymanego w bi-
bliotece unikalnego kodu 
czytelnik założy konto i po-
bierze bezpłatną aplikację 
Legimi. Wówczas wszystkie 
bez wyjątku e-książki do-
stępne w abonamencie, bę-
dzie można czytać na 
smartfonie, tablecie, kom-
puterze lub czytniku. Oczy-
wiście za darmo. Warun-
kiem jest posiadanie ważnej 
karty bibliotecznej.

Aktywacja kodu następu-
je po rejestracji bezpłatnego 
konta Legimi na stronie 
www.legimi.com/dbpw. 
W razie jakichkolwiek py-
tań można kontaktować się 
z Gminną Biblioteką Pub-
liczną w Raszówce osobi-
ście lub pod numerem tele-
fonu 76/844-81-93. 

Program edukacyjno-teatralny w gminnych szkołach 

DIABELSKI MOST 
Zakończył się program edukacyjno-teatralny realizowany w gminnych 
szkołach podstawowych. W ramach projektu uczniowie brali udział 
w warsztatach teatralnych, a także oglądali przedstawienia w wykonaniu 
grupy teatralnej „W drodze” z Lubina. Organizatorem spotkań była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Raszówce.

FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRÓSTNIKU POLECA …

W ramach programu, gru-
pa teatralna „W drodze” od-
wiedziła, jako pierwszą, 
Szkołę Podstawową im. Ma-
rii Konopnickiej w Krzeczy-
nie Wielkim. Uczniowie 
mieli okazję obejrzeć insce-
nizacje wybranych legend z 
diabłem, przenosząc się w 
świat dawnych wierzeń i mi-
tów. W spektaklach „Diabel-
ski most” wg O. Kolberga 
oraz „Jak Maciej Borówka 
diabła przechytrzył” wg Z. 
Nowaka zagrały lalki teatral-
ne animowane przez akto-
rów-lalkarzy.

Z kolei uczniowie koła za-
interesowań Teatr Trzydzie-
stu Aktorów, działającego 
przy Szkole Podstawowej 
im. Orła Białego w Raszów-
ce, wzięli udział w warszta-
tach teatralnych pt. „Czym 
jest teatr?” Zaproszone ak-

torki 
Anna 
Chojna-
cka oraz 
Joanna Szerel 
opowiadały o tym, jak two-
rzymy teatr, jaką rolę mogą 
pełnić rekwizyty, oraz czy 
warto mieć partnera na sce-
nie. Aktorki zagrały kilka in-
scenizacji znanych wierszy, 
oddając później scenę 
uczestnikom warsztatów. 
Początkowa trema młodych 
aktorów szybko ustąpiła i 
mali artyści prześcigali się w 
pomysłach.

W ostatnim spotkaniu z 
teatrem „W drodze” wzięli 
udział uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Niemstowie. 
Dzieci miały okazję obejrzeć 
program edukacyjno-tea-
tralny z cyklu „Baśnie An-
dersena dobrze podane” pt. 
„Choinka” i „Księżniczka 
na ziarnku grochu”. Spotka-
nie poprzedzone było krót-
kimi warsztatami teatralny-
mi. Inscenizacje wymagały 
od młodych widzów urucho-
mienia wyobraźni. W przed-

stawieniu pt. „Choinka” ak-
tor wcielał się w rolę drzew-
ka – tytułowej choinki, nato-
miast w spektaklu „Księż-
niczka na ziarnku grochu” 
aktorce, która grała rolę ró-
wieśnicy młodej publiczno-
ści partnerowały… podusz-
ki. Dzieci z ogromną przy-
jemnością i zaciekawieniem 
obejrzały oba przedstawie-
nia.
 (GBP w Raszówce)
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Niezwykły 
ołtarz w Osieku

W kościele parafialnym w Osieku, w dniu 24 stycznia zakończył 
się I etap, realizowanej od roku niecodziennej inwestycji. 
Parafianie zachęceni przez biskupa legnickiego i swojego księdza 
proboszcza, postanowili uzupełnić wyposażenie swojej 
parafialnej świątyni o jeden niezwykle ważny element, związany 
historycznie z początkami funkcjonowania kościoła w Osieku 
(XV w.). Tym elementem jest tryptyk świętych dziewic.
W świątyni w Osieku powstaje wierna kopia tryptyku „św. 
Dziewic z Osieka”, znajdującego się obecnie w muzeum 
Narodowym we Wrocławiu. W szafie tryptyku zobrazowano 
rozmowę między Matką Zbawiciela a świętymi, zmarłymi 
śmiercią męczeńską za wiarę. Maria z Dzieciątkiem na ręku, 
stojąca na lwie znajduje się między świętymi Katarzyną (z lewej) 
i Barbarą (z prawej), które depczą swoich prześladowców: 
Maksencjusza i Dioskura. Na awersach skrzydeł (od lewej) 
umieszczono wyobrażenie św. Małgorzaty na smoku, dzierżącej 
pierwotnie oręż zwycięstwa nad złem – krzyż, i (od prawej) św. 
Doroty stojącej na swym kacie Suprycjuszu odbierającą od 
chłopca znak prawdziwości wyznawanej wiary – kosz rajskich 
owoców. Czas powstania określa się na około 1495. 
Przedstawienia szafy i awersów skrzydeł rzeźbione, odwroccia 
skrzydeł malowane. Drewno użyte do szaf jodłowe, figury 
wykonano z drewna lipowego. Zaprawa kredowo-klejowa, złoto 
płatkowe, srebro płatkowo – laserowane. Wymiary szafy: 
150 x 116 x 18 (cm). 
Tryptyk po II wojnie światowej zabezpieczony w składnicy 
muzealnej w Lubinie, skąd w roku 1948 przekazany do zbiorów 
muzeum narodowego we Wrocławiu. W latach 1954 – 1955 
tryptyk był konserwowany w pracowni konserwacji Zabytków 
w Warszawie. W roku 1964 zabezpieczony w Muzeum Śląskim we 
Wrocławiu. W latach 1955 -1986 prezentowany na wystawie 
stałej śląskiej sztuki średniowiecznej MNWr. W latach 1987 – 
1995 na wystawie „Sztuka śląska XV – XVIII w. ze zbiorów 
Muzeum narodowego we Wrocławiu”, od 1995 na wystawie 
stałe „Sztuka śląska XIV – XVI” w MNWr.
W styczniu 2017 kończy się I etap prac. Po przygotowaniu 
dokumentacji fotograficznej (także w formacie 3D) wykonano 
pierwsze elementy ołtarza: w świątyni w Osieku stoi już kamienna 
mensa, na niej nowe tabernakulum, złocona predella ołtarza 
i figura Marii z Dzieciątkiem. Wyrzeźbione są również figury św.
Katarzyny i św. Barbary (24 stycznia były przez chwilę w kościele 
w Osieku – jak widać na zdjęciu), które teraz będą poddane 
malowaniu i złoceniu. Większość prac finansują parafianie. I etap 
prac w wysokości 50 tysięcy złotych dofinansowała fundacja 

Polska Miedź. Zakończenie prac planowane 
jest na czerwiec br.

Więcej informacji: 
www.parafiaosiek.pl 

Z Anielą Ziemiańską, poetką z Chróstnika rozmawia Joanna Warenica 

Ze słowem pisanym jest chyba 
Pani związana od zawsze? 

Byłam bardzo dobrą 
uczennicą, pierwszą dwóję 
dostałam w siódmej klasie. 
Bolało. Do dzisiaj pamiętam 
wzór na pole trójkąta. Naj-
bardziej jednak lubiłam czy-
tać. Czytałam bardzo dużo 
i dosłownie wszędzie, w bi-
bliotece, w domu, nawet 
gdzieś idąc miałam książkę 
przed sobą. Któregoś razu 
mama poprosiła, żebym 
przypilnowała mleka na 
kuchni. Stanęłam koło garn-
ka, oczywiście z książką... 
Nawet nie wiem kiedy to 
mleko wykipiało. 

A kiedy swoje myśli zaczęła Pani 
przelewać na papier? 

Któregoś razu siedziałam 
pod drzewem i patrzyłam na 
zachodzące słońce. To był 
piękny widok. Słowa same 
zaczęły mi się w głowie ukła-
dać i wtedy połapałam się, że 
to jest bardzo podobne do 

opisu zachodu słońca Mi-
ckiewicza. Takie były począt-
ki. Szybko jednak pochłonę-
ło mnie życie domowe, pra-
ca, rodzina, uczenie się, nie 
było na nic czasu. 

Ale poezja zawsze przeplatała 
się z życiem codziennym… 

Kiedy pracowałam 
w szkole, były takie momen-
ty, gdy przychodziły jakieś 
uroczystości, czy święta to 
popołudniu pisałam na tab-
licach we wszystkich kla-
sach rymowane życzenia. 
Rano wszyscy je czytali, ale 
zaraz ścierali, bo musieli 
przecież prowadzić zajęcia. 
To wtedy syn nazwał mnie 
„Mama wierszyczystka”. 
Nie czułam wtedy, że ja po-
winnam pisać, traktowałam 
to bardzo okazjonalnie i ab-
solutnie nie przywiązywa-
łam do tego wagi. Razem 
z mężem studiowaliśmy, 
jednocześnie pracując. By-
łam bardzo zapracowana. 

Nie było momentów, kiedy 
odrywała się Pani od 
rzeczywistości i uciekała 
w pisanie? 

Najwięcej czasu poświęci-
łam pisaniu podczas pobytu 
w sanatorium w 1981 roku. 
Wtedy w  Świeradowie Zdro-
ju oddałam się mu bez resz-
ty. W domu został mąż 
z dziećmi, więc byłam spo-
kojna. Obiecałam sobie, że 
nie będę się martwić i pytać: 
co tam u Was? Czy dajecie 
sobie radę? Bo zawsze taka 
byłam, martwiłam się 
o wszystko i wszystkich. Tam 
się to zaczęło, popatrzyłam 
na świat inaczej, uważniej.  

Pamięta Pani o czym był 
pierwszy wiersz?

Pamiętam. Nawet nie mu-
szę sięgać do moich notatek.

Było morze, byłeś Ty
Był szum fal, byliśmy My
Odpłynęło morze w dal, 
ucichł poszum morskich fal

Odpłynęło morze, czas, nie 
ma razem nas
Lecz się pamięć nie zatraca, 
Tak jak morze, znów powraca
Tak jak morze, znów 
przypływa
Czy z ludźmi tak samo bywa?
Czy też wracają?

A pozostałe…
One są bardzo różnorodne. 

Opisują chwilę, moment, 
w którym się właśnie znajdu-
ję. Tak było podczas mojego 
pobytu w sanatorium, kiedy 
przyglądałam się zachowaniu 
kuracjuszy. Był taki zwyczaj, 
że na czas trwania turnusu 
tworzyły się pary. Wszystkie 
te sytuacje żartobliwie nazy-
wałam „rykowiskiem”. Pa-
miętam pewnego pana, jak to 
się mówi „tubylca”, który był 
taki, że i tutaj i tam... Na ko-
niec turnusu zaprosił mnie 
wraz z koleżankami na kola-
cję do „Wojtusiowej Izby”. 
Słowa same zaczęły się ukła-
dać w mojej głowie pod wpły-

SŁOWA 
UKŁADAJĄ 
SIĘ SAME
„Mama wierszyczystka” – tak mówi o niej syn. Emerytowana nauczycielka z 
Chróstnika. Uwielbia czytać. Jej wielką pasją jest także ogród. Pisze do szuflady. 
Jej wiersze są nacechowane emocjami, często pisze pod wpływem impulsu. 
Przyznaje, że nie wszystkie wiersze ma spisane, bo słowa same układają się pod 
wpływem chwili. O czym pisze? O codzienności, o tęsknocie, marzeniach… 
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Na modłę „Wojtusia 
z popielnika” 
Są tu żarty, są chichoty
Ale ciągle brak ochoty
Są kanapki, flaszka stoi
Ale każdy z nas się boi
Każdy pragnie, lecz osobno
A być razem, nie podobno
Kuszą słowa i wzrok kusi
Ale żadne z nas nie musi
Choć gospodarz wciąż podtyka
To kanapkę, to śledzika
Kusi ciało, kusi duszę
Ale ja? Ja wciąż nie muszę
Wreszcie drgnęło
Taje dusza, już namiętność we mnie 
wzbiera
Ale jak w tej piosnce bywa
Wszystko nagle się urywa
Pryskają nagle namiętności
Widzę wokół siebie gości
Widzę wokół chłodne twarze
I skończyły się miraże

„ Do syna”
Ach mój synu ukochany
były kiedyś takie łany
przetykane chabrem, makiem
były kiedyś, były takie. 
Wśród tych pól biegałam błoga
chociaż bosa, choć uboga
Był i kiedyś gaj zielony 
żadną chemią nieskażony 
A w tym gaju na wolności zwierza gros
woda czysta tak, że widziałeś rzeki dno
Gdzie ten świat, ten świat daleki
w którym czyste lasy, rzeki
w którym zwierz i człowiek wolny był

„Ojczyzna” 
Ma ojczyzno ukochana, bosonoga
Ma ojczyzno droga
Ty szłaś do mnie przez stulecia 
A nad Tobą orzeł leciał
Ochraniając Twoje ciało 
By, choć słabe czasem chore
Do dziś trwało
I dotrwałaś, i dotrwałaś
Wielka, dumna, wbrew zakusom
Wbrew zawiści
By pradziadów sen się ziścił
żeby moje ucho pieścił
Ukochanej mowy ton

„Ogród” 
Chodzę, chodzę wśród zieleni
Wśród zieleni i kamieni
I co widzę? 
Raj na ziemi
Zieleń niska i wysoka
Każda miła jest dla oka
Każda cieszy, każda wzrusza
I spojrzenie me wymusza
Tu alpejska, tam tatrzańska
Tu kaukaska, tam niebiańska
Rosną krzewy i byliny
Miniaturki i olbrzymy
Tu gęsiówka, tam rojnik
Pnące bluszcze i powojnik
Tu hortensja, tam jałowiec
A dalej sumak octowiec
Wśród zieleni, wśród kamieni
Coś się błyszczy, coś się mieni
Pilnie w tamtą stronę zerkam
I co widzę?
Wody lusterko
Nad nim wierzba kędzierzawa
Swą urodą wzrok napawa
Sosna smukła w górę pnie się
W ogrodzie jestem, czy w lesie?
Czy to wszystko człowiek może?
Może, może...
Jeśli pasja mu pomoże
Jeśli swoich marzeń płody
potrafi zmienić w ogrody

wem chwili i tak w konwencji 
„Na Wojtusia z popielnika” 
powstał wiersz. Kiedy wróci-
łam do domu popełniłam ry-
mowankę o tym, jak to wezwa-
ły mnie do siebie domowe obo-
wiązki, zamykając na klucz us-
ta, które jeszcze kilka dni 
wcześniej żyły poezją. Obser-
wuję ludzi, ich zachowania. 
Często jest tak, że piszę pod 
wpływem emocji. W pięć mi-
nut napisałam wiersz, gdy 
ktoś wyrwał kwiatka z mojego 
ogródka, inspirując się pio-
senką Grzesiuka: 

„Chłop żywemu nie 
przepuści, 
Zerwie kwiotka zara juści, 
Przedtem było kwiatków tyle 
A teraz sterczą badyle
Bo w Chróstniku taka moda, 
Że na kwiotki miejsca szkoda

Teraz jest pięknie, jest peł-
no ogrodów, ale kiedyś nie by-
ło tutaj nic. Mój tato, jak do 
mnie pierwszy raz przyjechał, 
to powiedział, że takiej brzyd-
kiej wsi, to jeszcze w życiu nie 
widział. A widział dużo…

Skąd Pani pochodzi?
Teraz to podkarpackie. To 

się zmieniało, raz było rze-

szowskie, raz krakowskie, bo 
my byliśmy na pograniczu. 
Tam się urodziłam, ale mia-
łam niecałe pięć lat, jak przy-
jechaliśmy na Dolny Śląsk. 
Tutaj spędziłam dzieciństwo 
i o tym napisałam kolejny 
wiersz „ Do syna”

Czy ma Pani ulubiony wiersz?
- Tak. Pod wpływem impul-

su napisałam wiersz „Ojczy-
zna”. To moje osobiste spoj-
rzenie. Ilekroć do niego 
wracam, bardzo się 
wzruszam. 

Pani wielką pasją jest ogród. Czy 
powstał o tym wiersz?

- Tak. Przez 20 lat byłam 
prezesem Klubu BIO, który 
działał przy Wzgórzu Zamko-
wym w Lubinie. Tam pozna-
łam pewnego pana, który sam 

założył ogród botaniczny. 
Miał tam cudowności, prze-
piękne rośliny, bardzo rzadko 
spotykane, sam też krzyżował 
pewne odmiany. Wiersz 
„Ogród” napisałam także pod 
wpływem, tego co u niego zo-
baczyłam. 

Jak najbliżsi odnoszą się do Pani 
twórczości?

- W zasadzie to najbliżsi nie 
wiedzieli, że piszę. Mąż do-
wiedział się dopiero podczas 
uroczystości Złotych Godów, 
na które zostaliśmy zaprosze-
ni przez pana Wójta. Mąż był 
zaskoczony, gdy podczas 
spotkania powiedziałam 
wiersz „Do syna”. Mój wnuk 
odczytał wtedy „Ojczyznę”, 
a drugi wnuk przeczytał 
„Ogród”. To są moje ulubione 
wiersze.

Dziękuję za rozmowę 
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Finał akcji „Szlachetna Paczka”
Po raz drugi już uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych wzięli udział 
w akcji „Szlachetna Paczka 2016” 
Partnerami byli Sołtys i Rada 
Sołecka wsi Obora oraz miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich. 
Główną ideą akcji „Szlachetna 
Paczka” jest pomoc potrzebującej 

rodzinie. Przez dwa tygodnie 
zbierano produkty żywnościowe, 
środki czystości, przybory szkolne, 
odzież czy zabawki. Każdy dzielił 
się tym, czym mógł. Akcja 
zakończyła się ogromnym 
sukcesem dzięki  wsparciu 
i ofiarności wielu osób. Członkowie 
Samorządu Uczniowskiego, Rady 

rodziców i Rady Sołeckiej wraz 
z opiekującym się rodziną 
wolontariuszem udali się do domu, 
aby wręczyć przygotowane paczki. 
A było ich aż dwadzieścia. 
Obdarowana kobieta podkreślała, 
że jest bardzo wdzięczna 
darczyńcom za tyle ciepła 
i życzliwości dla niej i jej trójki 

dzieci. Otrzymane 
produkty z pewnością 
ułatwią im codzienne 
życie. Dziękujemy 
wszystkim, którzy 
wsparli naszą akcję. 

Zgłębiali tajniki robotyki

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim uczestniczyli 
w warsztatach z robotyki. Podczas zajęć 

mali konstruktorzy mieli okazję nauczyć 
się m. in., jak zaprojektować i zbudować 
własnego robota. Sporo emocji 

dostarczyła także uczniom nauka 
tworzenia programu, który go „ożywi”. 
Udział w warsztatach z robotyki wzięli 

uczniowie klasy II „a” i III „b”. Podczas 90 
minutowych zajęć dzieci były podzielone 
na 2-osobowe zespoły. Uczniowie 
konstruowali własne roboty, a następnie 
ożywiali je, tworząc program i zgłębiając 
tajniki programowania oraz strukturę 
algorytmów. 
Scenariusz warsztatów oparty był na 
czterech etapach: zaprojektuj, zbuduj, 
zaprogramuj, udoskonal. W ten sposób 
uczniowie ćwiczyli umiejętność 

planowania i twórczego rozwiązywania 
problemów, jednocześnie mając przy tym 
mnóstwo zabawy. Warsztaty z robotyki 
miały także na celu pobudzić wyobraźnię 
przestrzenną i rozwijać kreatywność 
dzieci. Chodziło również o ćwiczenie 
umiejętności pracy w zespole. 
Warsztaty otwierają cykl zajęć z dziedziny 
programowania i konstruowania robotów. 

 (red) 

Główną nagrodę z rąk wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana odebrał sołtys 
Dąbrowy Górnej Adrian Dychała. 

Do konkursu ekologiczne-
go stanęło 12 sołectw Gminy 
Lubin, jednak to mieszkańcy 
Dąbrowy Górnej okazali się 
bezkonkurencyjni. O zwycię-
stwie w konkursie „O naszą 
gminę dbamy i ją sami sprzą-
tamy” zdecydowała najwięk-
sza liczba punktów. O ilości 
przyznanych punktów decy-
dowała: ilość uczestników 
danego sołectwa w akcji oraz 
ile udało się grupie zebrać 

odpadów. Punkty przyzna-
wane były także za pracę 
konkursową, które każde so-
łectwo miało za zadanie wy-
konać. 

Miejsce drugie zdobyli 
mieszkańcy Ustronia. Na 
trzeciej pozycji uplasowało 
się sołectwo Karczowiska, 
z kolei na miejscu czwartym 
– Krzeczyn Mały, a na piątej 
pozycji – Kłopotów. 

Jury przyznało także wy-

różnienia, które otrzymały 
następujące sołectwa: Osiek, 
Gogołowice, Miłosna, Obo-
ra, Miroszowice, Krzeczyn 
Wielki wraz ze SP w Krzeczy-
nie Wielkim i Szklary Górne 
wraz ze SP w Szklarach Gór-
nych.

Narody wręczone zostały 
podczas uroczystego spotka-
nia w Krzeczynie Małym. 

Celem konkursu było za-
chęcenie mieszkańców Gmi-

ny Lubin do dbania o swoje 
otoczenie. Zabawa polegała 
na uprzątnięciu odpadów 
z terenów rowów, dróg gmin-
nych, placów zabaw i miejsc 
spotkań sołeckich. Chodziło 
także o wzmocnienie odpo-
wiedzialności za stan środo-
wiska naturalnego wśród 
mieszkańców Gminy Lubin 
oraz o kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród 
najmłodszych mieszkańców. 

Akcja trwała od 22 lipca do 
14 października. W tym 
okresie 490 uczestników ze-
brało łącznie blisko osiem 
ton odpadów. 

Zwycięskie sołectwo zdo-
było atrakcyjne nagrody. 
Mieszkańcy Dąbrowy Gór-
nej, którzy brali udział w ak-
cji wyjadą na wycieczkę inte-
gracyjną. Sołectwo otrzyma 
także bony pieniężne.

Dodatkowo, wszystkie so-

łectwa, które wzięły udział 
w zabawie otrzymają bony 
pieniężne oraz kalendarze na 
nadchodzący rok opatrzone 
zdjęciami z akcji ekologicz-
nej.

Kolejna akcja ekologiczna 
już niebawem. Już teraz za-
chęcamy wszystkie sołectwa 
do udziału w zabawie.

Wszystkim sołectwom ser-
decznie gratulujemy!
 (JW) 

Dąbrowa Górna zwycięzcą gminnego konkursu 

WYCIECZKA 
W NAGRODĘ

Laureatem gminnego konkursu 
ekologicznego pn. „O NASZA GMINĘ 
DBAMY I JĄ SAMI SPRZĄTAMY” została 
Dąbrowa Górna. Mieszkańcy zwycięskiego 
sołectwa sprzątając swoją miejscowość, 
zgarnęli przy okazji główną nagrodę – 
wycieczkę integracyjną oraz bony pieniężne. 
Gratulujemy!

Wśród wyróżnionych znalazło się sołectwo Krzeczyn Wielki, gdzie we wspólnej akcji 
sprzątania gminy uczestniczyli mieszkańcy i dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej. 
Na zdjęciu dyrektor Elżbieta Młynek oraz sołtys Krzeczyna Wielkiego Jerzy Tadla. 
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Po raz drugi zawodnicy 
drużyn piłkarskich Gminy 
Lubin stanęli do rywalizacji 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Lubin. Na boi-
sku spotkali się zawodnicy 
z Obory, Niemstowa, Miłora-
dzic, Kłopotowa, Księginic, 

Szklar Górnych oraz Ra-
szówki. Poziom rozgrywek 
był bardzo wysoki, co jest do-
brym prognostykiem przed 

rozpoczynającym się sezo-
nem.

W zawodach uczestniczy-
ło siedem zespołów, które 

zostały podzielone na dwie 
grupy. W grupie A najlep-
szy okazał się LZS Niem-
stów-Siedlce. Z drugiego 
miejsca awans do półfinału 
uzyskała natomiast Fortuna 

Obora, trzecie miejsce 
przypadło zawodnikom 
z Kłopotowa, a czwarte Mi-
łoradzicom. 

W Grupy B triumfował 
Huzar Raszówka, na drugim 
miejscu uplasowała się Iskra 
Księginice, a Szklary Górne 
zajęły trzecią pozycję.

W meczach półfinałowych 

spotkały się Obora z Raszów-
ką (wynik 2:2, rzuty karne 2:0) 
oraz Niemstów z Księginicami 
(wynik 2:0). Mecz o trzecie 
miejsce wygrali zawodnicy 
z Raszówki, wygrywając 
z Księginicami 2:1. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna LZS 
Niemstów-Siedlce, która po-
konała Fortunę Obora 2:1.

– Dziękuję wszystkim pił-
karzom za wspaniałą grę. 
Emocje naprawdę były wiel-
kie, a poziom turnieju bardzo 
wysoki. Cieszę się, że mo-
głem w tak wspaniały sposób 
spędzić dzisiejszy dzień, bar-
dzo podobała mi się wasza 
gra – mówił Norbert Gra-
bowski, przewodniczący Ra-
dy Gminy Lubin.

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Patryk Róży-
cki z Raszówki, Królem 
Strzelców – Damian Moroch 
z Niemstowa, a najskutecz-
niejszym bramkarzem – 
Grzegorz Spaliński z Obory.
 (AI)  

Puchar Przewodniczącego dla zespołu Niemstów-Siedlce
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O zwycięstwie w wielkim finale zadecydowała jedna bramka. Zdobyli ją 
zawodnicy LZS Niemstów-Siedlce (na zdjęciu), którzy pokonali Fortunę Obora

Pierwszym z nich jest gra-
jąca w Klasie Okręgowej Isk-
ra Księginice, która rozpo-
cznie sezon na własnym boi-
sku, podejmując Górnika 
Złotoryja. Podopieczni Re-
migiusza Postrożnego rundę 
jesienną zakończyli na dru-
gim miejscu w tabeli i zimy 
nie przespali. Do zespołu do-
łączyło już czterech nowych 
zawodników. Jednym z nich 
jest Paweł Krawczyk, któ-
ry dotychczas występował 
w Sparcie Rudna. Wcześniej 
grał m.in. w Iskrze Kębłów, 
z którą awansował do klasy 
okręgowej i grał w niej w se-
zonie 2012/2013.

TRANSFERY W ISKRZE 
– Cztery transfery są 

już w zasadzie pewne. Jeśli 
chodzi o osoby, które mo-
gą odejść to należy do nich 
bramkarz Tomasz Wasilew-
ski, które myśli o przejściu 
do Prochowiczanki. Zoba-
czymy jak sprawa się rozwi-
nie, ale jesteśmy dobrej myśli 
i z optymizmem patrzymy 
w przyszłość – mówi Remi-
giusz Postrożny, trener Iskry 
Księginice.

Obydwie nasze druży-
ny, grające w A-Klasie rozpo-
czną rundę wiosenną od wy-

jazdu. Fortuna Obora zmie-
rzy się  ze Spartą Parszowice, 
a Unia Miłoradzice z Błękit-
nymi Koskowice. 

Rozgrywki B-Klasy 
na wyjeździe rozpocznie 
Transportowiec Kłopotów-
-Osiek, który skonfrontu-
je się z GLKS Gaworzyce, 

u siebie zagra Victoria Nie-
mstów, która podejmie LZS 
Koźlice. 

NOWY TRENER UNII 
Pierwsza kolejka rundy 

wiosennej przyniesie także 
gminne derby, podczas któ-
rych Huzar Raszówka podej-

mować będzie Unię Szklary 
Górne. 

To właśnie Unia poważ-
nie myśli o awansie do A-
-Klasy. Ma w tym pomóc 
nowy trener Robert Gajew-
ski, który zakończył współ-
pracę z Rodłem Granowice. 

Po rundzie jesiennej U-

nia Szklary Górne jest lide-
rem grupy II legnickiej B-kla-
sy. Drużyna z Gminy Lubin 
ma punkt przewagi nad re-
zerwami Stali Chocianów. 
Sześć punktów straty do pod-
opiecznych Roberta Gajew-
skiego ma Kalina Sobin, któ-
ra zimą zamierza się wzmoc-
nić i również zapowiada wal-
kę o awans do A-klasy.

– Cel na ten sezon jest 
jasny. Chcemy awansować 
do A-klasy. Jest cała runda 
przed nami, także wierzę, że 
na pewno uda nam się to zre-
alizować. Co dalej to zoba-
czymy po sezonie. Chcemy 
w każdym meczu zwyciężać, 
mamy naprawdę dobry ze-
spół i wierzę, że uda nam się 
zrealizować ten awans, któ-
ry od kilku lat Unia walczy-
ła. Czegoś zawsze brakowało, 
ale ja wierzę, że po tym sezo-
nie będziemy na czele B-kla-
sy, awansujemy i będą nowe 
cele, nowe wyzwania na na-
stępny sezon. – mówi Robert 
Gajewski, trener Unii Szkla-
ry Górne.

Unia pod wodzą Gajew-
skiego ma już za sobą trzy ty-
godnie treningów i sparing 
z A-klasową Spartą Parszo-
wice. Sam szkoleniowiec jest 
zadowolony z tego okresu.

ZESPÓŁ Z POTENCJAŁEM 
– Widzę, że jest naprawdę 

duży potencjał w tym zespo-
le i wierzę, że na pewno to wy-
starczy by znaleźć się na cze-
le tej B-klasy i awansować. Je-
stem jednak osobą wymagają-
cą i wymagam od wszystkich 
zawodników pełnej koncen-
tracji, uczestnictwa w trenin-
gach i dawania z siebie stu pro-
cent. Zagraliśmy już sparing ze 
Spartą Parszowice i wygraliśmy 
5:3 – dodaje Robert Gajewski.

Wielu fanów regionalnej 
piłki zastanawiało się, czy po-
dobnie jak w Rodle Granowi-
ce tak i w Unii były zawodnik 
m.in. Prochowiczanki będzie 
grał pełnił rolę grającego tre-
nera. Robert Gajewski zdra-
dził nam jednak, że najpraw-
dopodobniej w piłkę grać da-
lej będzie w klasie okręgowej – 
w Czarnych Rokitki.

– Będę tylko i wyłącznie 
trenerem Unii. Sytuacja mnie 
zmusiła, by w Granowicach 
grać. Tutaj od początku mó-
wiłem, że jestem tylko jako tre-
ner i na pewno nie będę grał. 
Jeśli chodzi o moją grę w ogóle 
to być może będę występował 
w Czarnych Rokitki, ale to jesz-
cze zobaczymy – kończy nowy 
trener Unii Szklary Górne.
 (MG, źródło region fan.pl) 

Dwa zespoły Gminy Lubin powalczą o awans 

GORĄCA RUNDA
Po zimowej przerwie piłkarze niższych lig wybiegną na boisko 11-12 marca 2017 r. Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej ogłosił już terminarz rozgrywek rundy wiosennej, która zapowiada się 
niezwykle emocjonująco. Co najmniej dwa zespoły Gminy Lubin chcą powalczyć o awans. 
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– Cztery transfery są już w zasadzie pewne. Jesteśmy dobrej myśli – mówi 
Remigiusz Postrożny, trener Iskry Księginice. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru 6/2016 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „KOCHANIE 
I PANOWANIE NIE CIERPIĄ TOWARZYSTWA”. Nagrodę otrzymuje Wioletta Kalinowska. 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 do17 lutego 2017 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Adwokat do klienta:
- Mam dla pana złą i dobrą wiadomość. Ana-
liza DNA wykazała, że na miejscu zbrodni 
znaleziono pańską krew.
- Oj, to źle... A ta dobra?
- Cholesterol i cukier w normie. 

****
- Dlaczego nie ratował pan tonącej żony? 

- A skąd ja miałem wiedzieć, że tonie? Wy-
dzierała się, jak zwykle.

****
Rozmowa męża z żoną:

- Piwo się skończyło! Skoczysz do sklepu?
- Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze się 
wywrócę!
- To kup w puszce, żeby się nie stłukło. 

****
Kelner pyta klienta, który dopiero wszedł 

do baru:
- Co pan pije?
- Codziennie rano szklankę soku owocowego, 
miksturkę na łupanie w krzyżu, a w sobotę ku-
felek piwa razem z przyjaciółmi.
- Chyba nie zrozumieliśmy się do końca - mó-
wi uprzejmie kelner. Pytałem co by pan 
chciał?
- Mój Boże...Chciałbym być bogaty, mieć do-
mek nad morzem, podróżować po świecie...
- Może jeszcze raz zadam pytanie. Czy chce 
się pan tu czegoś napić?
- Czemu nie... a co pan właściwie ma?
- Ja? Niewiele. Kłopoty. Trochę długów. Dru-

żyna, której kibicuję, przegrała, kiepsko mi tu 
płacą, doskwiera mi samotność... 

****
- Halo, policja? 

- Tak. W czym mogę pomóc? 
- Dwie dziewczyny biją się o mnie. 
- Więc w czym problem? 
- Brzydka wygrywa...

****
Pani pyta w szkole dzieci:

- Kochani, kim chcecie zostać, jak dorośniecie?
Zgłasza się Jasiu i mówi:
- Proszę pani, ja to bym chciał zostać menelem.
Nauczycielka zdziwiona? Dlaczego, Jasiu?
- Nie płaciłbym podatków, dostawałbym od lu-
dzi drobne i mieszkał w altankach.

Minęło 20 lat. Jasiu w swoim wieżowcu w Du-
baju na ostatnim piętrze spogląda na ocean, 
gdzie stoi jego wielki jacht i skąd nadlatuje po 
niego helikopter, i mówi:
- Cholera, gdzie ja popełniłem błąd? 

****
- Mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. 

- Niech pan zacznie od dobrej, doktorze. 
- Kredytu można już nie spłacać.

****
Na sali sądowej prawnik zwraca się do świadka:

- Jak na pana pochodzenie społeczne, odzna-
cza się pan wielką inteligencją...
Na to świadek:
- Gdybym nie był pod przysięgą z pewnością 
odwzajemniłbym komplement. 


