
GminneWiadomości

ŁEMKOWSKIE 
ŚWIĘTO W LIŚCU 

Po raz kolejny Lisiec w Gminie 
Lubin stał się światową stolicą 
kultury łemkowskiej. Artyści 
z Polski, Chin, Rumunii, Czech, 
Kostaryki, Turcji, Gruzji i Słowacji 
wystąpili w tej niewielkiej 
miejscowości, zadziwiając 
publiczność rozmachem 
przedstawień, artystyczną 
różnorodnością i feerią barw, 
którą mieniły się ich stroje.  
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Mamy piętnastotysięcznego mieszkańca 

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin

Gminy Lubin

Wiadomości

TRYPTYK WRÓCIŁ 
DO OSIEKA 

To była wyjątkowa Eucharystia, 
która na długo zapisze się 
w pamięci jej uczestników. 
Uroczystość Ciała i Krwi 
Pańskiej w Osieku była okazją 
do poświęcenia ołtarza, który 
po pięciu wiekach - w formie 
wiernej kopii - powrócił do 
miejscowego Kościoła pod 
wezwaniem Chrystusa Króla. 
Oryginał XV wiecznego „Tryptyku 
Świętych Dziewic” znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, ale forma jego 
odtworzonego nie ustępuje 
pierwowzorowi.   Str. 22-23

REMONT 
W GIMNAZJUM 

Malowanie ścian, wymiana 
podłóg i dostosowanie obiektu do 
przepisów przeciwpożarowych – to 
zadania, które wykonywane są 
obecnie w kupionym przez Gminę 
Lubin budynku przy ul.  Księcia 
Ludwika I 6. Od 1 września 2017 r. 
mieścić się tam będzie Gminne 
Gimnazjum, a już teraz funkcjonuje 
tam sekretariat szkoły. 
 Str. 17

HARMONOGRAM 
ODBIORU ODPADÓW 
W GMINIE 
LUBIN LIPIEC 
– WRZESIEŃ 2017  
 STR. 26

GMINA SIĘ ROZWIJA 

Kilkunastodniowy Bruno Wojnicki z Karczowisk został 15-tysięcznym mieszkańcem Gminy 
Lubin. Choć sam przespał całą uroczystość, statuetkę i prezent od wójta Gminy Lubin 
Tadeusza Kielana odebrali w jego imieniu rodzice. W spotkaniu z tej okazji uczestniczyli także 
Iwona Dziatkowiak-Tyczyńska z Chróstnika, która zameldowała się jako 14.999 mieszkanka 
Gminy Lubin oraz Mariusz Kaciuban z Gorzelina, który stał się 15.001 mieszkańcem naszego 
samorządu.   Str. 13
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Absolutorium 
dla Wójta Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r. Dochody Gminy Lubin w 2016 r. wyniosły 73 mln 731 tys. zł 
co stanowiło 101,5 proc. zakładanego planu. - Bardzo dziękuję za tę pozytywną ocenę wszystkim, którzy mi ją wystawili: 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i państwu radnym. To ogromna radość, ponieważ jest potwierdzeniem właściwości obranej drogi 
i konsekwencji w jej realizacji. Dziękuję moim współpracownikom: kierownikom, dyrektorom, pracownikom samorządowym 
i oczywiście pani Skarbnik, która nad realizacją budżetu czuwała – mówił na sesji Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
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PRZYSŁOWIA NA 
WAKACJE 
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to 
za sobą deszcz przywodzi, gdy 
swą pajęczynę snuje, bliską 
burzę czuje.

****
Gdy lipiec z deszczem, zima 
będzie z wiatrem.

****
Jeśli upały w sianokosy i żniwa, 
to zima ostra i dokuczliwa, 
a jeżeli słota, to w zimie dużo 
błota.

****
Jeżeli w żniwa mysz w polu 
gniazdo wysoko zakłada, znak 
to, że zima srogie śniegi 
zapowiada.

****
Jaka Małgorzatka, takie będzie 
pół latka (20.07.)

****
Gdy słońce świeci na Jakuba, to 
będzie zima długa (25.07.)

****
Od świętej Anki zimne noce 
i poranki (26.07.)

****
Jeśli w sierpniu dni jasne, będą 
stodoły ciasne.

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

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

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

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

****
Początki sierpnia pogodne, 
wróżą zimy łagodne.

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

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

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

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

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

Tadeusz Kielan 
otrzymał 
absolutorium 
z wykonania 
budżetu za 2016 r. 
Za udzieleniem go 
głosowało dziewięciu 
radnych, pięciu 
z opozycyjnego 
w stosunku do wójta 
klubu „Razem dla 
Gminy” wstrzymało 
się od głosu. 

- Bardzo dziękuję za tę pozytywną 
ocenę wszystkim, którzy mi ją wysta-
wili: Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej i państwu radnym. To ogromna 
radość, ponieważ jest potwierdze-
niem właściwości obranej drogi 
i konsekwencji w jej realizacji. Dzię-
kuję moim współpracownikom: kie-
rownikom, dyrektorom, pracowni-
kom samorządowym i oczywiście 
pani Skarbnik, która nad realizacją 
budżetu czuwała – mówił na sesji Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Mimo, że opozycyjni radni ostro 
skrytykowali realizację ubiegłorocz-
nych wydatków, nikt z klubu „Ra-
zem dla Gminy” nie był przeciwko 
udzieleniu absolutorium Wójtowi 
Gminy Lubin. Barbara Skórzewska, 
Paweł Łukasiewicz, Krzysztof Łu-
kowski, Jan Gątkowski i Roman Ko-
marnicki wstrzymali się od głosu. 

Wykonanie budżetu jednogłośnie 
poparli członkowie klubu „Moja 
Gmina”: Zofia Marcinkiewicz, Syl-
wia Pęczkowicz-Kuduk, Norbert 

Grabowski, Andrzej Olek i Patryk 
Jarkowiec oraz radni niezrzeszeni 
Jan Olejnik, Marcin Nyklewicz i Ja-
nusz Zarenkiewicz. 

-  Fakt, że z realizacji budżetu 
otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO 
i przedmiotowych komisji Rady 
Gminy Lubin jest efektem wytężonej 
pracy pana Wójta i pracowników 
Urzędu Gminy. Dziękujemy za to, 
tym bardziej, że to był trudny rok, 
w którym wiele się działo w zakresie 
inwestycji i innych wydatków. Nasz 
klub również jest na „tak” – mówiła 
Zofia Marcinkiewicz, przewodniczą-
ca Klub „Moja Gmina”. 

Dochody Gminy Lubin w 2016 r. 
wyniosły 73 mln 731 tys. zł co stano-
wiło 101,5 proc. zakładanego planu. 
Najwyższe zrealizowane dochody 
własne to: udziały we wpływach w po-
datku dochodowym od osób fizycz-
nych, które wykonano w wysokości 

20 mln 888 tys. zł, podatek od nieru-
chomości, którego wykonanie prze-
kroczyło 16 mln 594 tys. zł i opłata 
eksploatacyjna, której łączne wpływy 
w 2017 wyniosły 9 mln 333 tys. zł .

Powyższe dochody własne stanowią 
63,5% wykonanych dochodów ogółem.

Znaczącym dochodem była rów-
nież subwencja oświatowa otrzyma-
na w wysokości 6 mln  516 tys. zł. 
W 2016 roku w porównaniu do roku 
2015 wzrosły dotacje z budżetu pań-
stwa związane z realizacją zadań  
zleconych, otrzymano ponad 10 mln 
400 tys. zł,  z czego prawie 6 mln 388 
tys. zł wpłynęło na realizację progra-
mu 500+.

Skutki wprowadzonych zwolnień 
w podatkach oraz obniżenia maksy-
malnych stawek podatkowych to 
kwota  4 mln zł.

Wydatki w roku 2016 wykonane 
zostały w 94,10 proc. 

(72.529.850,24 zł), na wydatki bie-
żące przeznaczono ponad 62 mln 94 
tys. zł  a na wydatki majątkowe pra-
wie 12 mln 435 zł.

W zakresie wydatków bieżących 
istotne kwoty przeznaczono na za-
pewnienie bezpłatnej komunikacji 
(ponad 4 mln 273 tys. zł), dopłaty do 
wody i ścieków (ponad 3 mln 85 tys. 
zł). Na funkcjonowanie systemu go-
spodarowania odpadami wydano 
2 mln 979 tys. zł tj. o 800 tys. więcej 
niż zrealizowano dochodów z opłat. 
Na utrzymanie i remonty dróg pub-
licznych gminnych i wewnętrznych 
wydano 1 mln 220 tys. zł. 

Rok 2016  zakończono niższym od 
planowanego deficytem, który wy-
niósł 798 tys. zł przy planie ponad 
6 mln 573 tys. zł. Przychody i roz-
chody wykonano w 100 proc. zakła-
danych planów.

(MG) 

Budżet 2016 wykonany, dochody zrealizowane na poziomie 101,5 proc. 

W lubińskim zamiejsco-
wym oddziale Gminnego 
Przedszkola w Raszówce 
rozpoczął się remont, który 
umożliwi przyjęcie od 
1 września większej niż 
pierwotnie planowano gru-
py przedszkolaków. 

W ogłoszonym decyzją 
wójta Gminy Lubin dodat-
kowym naborze, wnioski 
o przyjęcie do przedszkola 
złożyli rodzice ponad dwu-
dziestu maluchów. 

- Po powzięciu informacji 
o tym, że do miejskich pla-
cówek przedszkolnych - 
z powodu braku miejsc - nie 
będą przyjmowane dzieci 
z terenu Gminy Lubin pod-
jęliśmy natychmiastowe 
działania zmierzające do 
ustalenia rzeczywistej licz-

by maluchów, których prob-
lem dotyczy i rozwiązania 
tego problemu – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Decyzją szefa gminnego 
samorządu w lubińskim od-
dziale Gminnego Przed-
szkola przygotowywanych 
jest obecnie 45 dodatko-
wych miejsc. 

- Choć na dziś zapotrze-
bowanie nie przekracza na-
wet połowy przygotowywa-
nej ilości miejsc wychodzi-
my z założenia, że to miej-
sca powinny czekać na za-
interesowanych, a nie od-
wrotnie – dodaje Tadeusz 
Kielan. 

Prace remontowe 
w przedszkolu przy ul. Orlej 
polegają na zmianie funkcji 

użytkowania dwóch po-
mieszczeń, które adaptowa-
ne są na sale przedszkolne 
oraz wykonaniu dodatko-
wego węzła sanitarnego. 

Koszt realizacji zadania 
szacowany jest na ok. 
80.000 zł. Prace mają się 
zakończyć w połowie sierp-
nia. 

Lubiński oddział Gmin-
nego Przedszkola jest pla-
cówką pełnowymiarową, 
pracującą 10 godzin dzien-
nie. 

Dla dzieci w wieku przed-
szkolnym pojedyncze wolne 
miejsca posiadamy jeszcze 
w niektórych punktach 
bądź oddziałach przed-

szkolnych funkcjonujących 
w systemie pięciogodzin-
nym:

-  w oddziale przedszkol-
nym -w SP w Krzeczynie 
Wielkim - 2 miejsca

-  w oddziale przedszkol-
nym w SP w Siedlcach - 
1 miejsce

-  w punkcie przedszkol-
nym w Księginicach 
- 6 miejsc

-  w oddziale przedszkol-
nym w SF w Osieku 
- 9 miejsc

-  w punkcie przedszkol-
nym w SF w Osieku 
- 5 miejsc

-  w punkcie przedszkol-
nym w Wiercieniu
- 4 miejsca.

(BT/MG) 

Dodatkowe miejsca w Gminnym Przedszkolu 

ROZMAITOŚCI

ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA 

- Absolutorium daje ogromną radość, ponieważ jest potwierdzeniem właściwości obranej drogi 
i konsekwencji w jej realizacji – mówił podczas sesji wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.
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 Niedawno uzyskał pan 
absolutorium z wykonania 
budżetu za 2016 r. Pozy-
tywnie ocenili go radni i Re-
gionalna Izba Obrachun-
kowa. A Pan jaką wystawił-
by sobie ocenę? 

Myślę, że kształtuje się 
ona między czwórką i piątką, 
a ponieważ minęła już pierw-
sza połowa roku 2017 mogę 
się pokusić o stwierdzenie, 
że obecnie pracujemy na 
mocną szóstkę. Progres wy-
nika z ilości zrealizowanych 
zadań i przeznaczanych na 
inwestycję środków. A wra-
cając do absolutorium –  daje 
ono ogromną satysfakcję, 
a jest efektem pracy wielu 
osób. Dziękuję wszystkim 
moim współpracownikom, 
tym pracującym w Urzędzie 
Gminy, jak również w na-
szych jednostkach oraz oso-
bom, na wsparcie których 
mogę liczyć. Najważniejsza 
jest oczywiście ocena miesz-
kańców naszej gminy. Docie-
rają do mnie opinie, które 
mnie niezmiernie cieszą 
i mobilizują do dalszej pracy, 
a z których wynika, że pozy-
tywne zmiany są widoczne, 
że ludzie zauważają postępy 
w zakresie realizacji inwesty-
cji, a niektórzy mówią 
wprost, że w końcu  w tej 
gminie zaczęło się coś dziać. 
Malkontentów i przeciwni-
ków nigdy nie brakowało 
i nie będzie brakować, ale ich 
opinie także są potrzebne. 
Fakt, że absolutorium nie zo-
stało uchwalone jednomyśl-
nie – daje do myślenia. 

 No właśnie zatrzymajmy 
się na chwilę przy opozycji. 
Nowe drogi, palce zabaw, 
boiska – przyznaje Pan, że 
mieszkańcy widzą te zmia-
ny i o nich mówią, ale zdaje 
się ich nie widzieć opozy-
cja, która cały czas powra-
ca do pomysłu połączenia 
gminy z miastem i likwida-
cji gimnazjum? 

To poniekąd także mnie 
cieszy ponieważ, jeśli moi 
przeciwnicy sięgają do zu-
pełnie nieaktualnej retoryki 
sprzed kilku lat, to oznacza, 
że w obecnych moich działa-
niach nie znajdują uchybień. 
Opozycja jest potrzebna i co 
do tego nie mam wątpliwo-
ści, ale powinna być to opo-
zycja konstruktywna, która 
coś wnosi swoimi działania-
mi, podpowiada i nie prze-
szkadza. U nas niestety do 
końca tak nie jest. Owszem 
w działaniach części opozy-
cyjnych radnych, ten kon-
struktywizm jest widoczny, 
ale niestety nierzadko  – 
działania niektórych rad-
nych w sposób istotny zakłó-
cają pracę urzędu. Część ich 

bezzasadnych żądań składa-
nych w trybie interpelacji czy 
dostępu do informacji pub-
licznej absorbuje urzędni-
ków przez wiele godzin, a na-
wet dni. Co najbardziej nie-
pokojące opinia publiczna 
jest wprowadzana przez nich 
w błąd, poprzez przekazywa-
nie informacji niesprawdzo-
nych. Żałuję, że tak się dzie-
je, bo myślę że wszystkim za-

leży na rozwoju Gminy, ale 
takimi sposobami ten proces 
jest spowalniany. 

 Wiosna 2017 przyniosła 
rozpoczęcie szeregu drogo-
wych inwestycji…

Napawa optymizmem, to 
co możemy ostatnio zoba-
czyć przejeżdżając przez 
gminę. Oczywiście nie wszę-
dzie, bo mamy 31 sołectw 
i jednocześnie nie możemy 
prowadzić prac w każdej 
miejscowości, tak ze wzglę-
dów finansowych, jak i logi-
stycznych, ale w wielu miej-
scach naprawdę sporo się 
dzieje. Jadąc kilka dni temu 
trasą ze Składowic poprzez 
Księginice do Czerńca  
i Niemstowa przekonałem 
się naocznie, że w każdej 
z nich realizowana jest 
ogromna – jak na nasze moż-
liwości – inwestycja, na któ-
rą mieszkańcy czekali wiele 
lat. To naprawdę cieszy. 

 Pozostańmy na drogach, 
bo to zawsze temat aktual-
ny i gorący. Zawarte z Po-
wiatem Lubińskim porozu-
mienia zakłada wspólne fi-
nansowanie modernizacji 
kilku dróg powiatowych. 
Ruszyła modernizacja 
Składowic, Księginic i Nie-
mstowa. Jak pan ocenia re-
alizację porozumienia. 

Na razie dobrze. Moderni-
zowane są trzy drogi, o któ-
rych potrzebie przebudowy 

mówiłem jeszcze w kampanii 
wyborczej. Są i będą przygo-
towywane  dokumentacje 
techniczne remontów kolej-
nych dróg np. z Księginic do 
Czerńca czy z Karczowisk do 
Zimnej Wody. Mam nadzie-
ję, że ta współpraca będzie 
kontynuowana. Będę robił 
wszystko, by zmienić  przy-
najmniej w części warunki 
tej współpracy, by była ona 

korzystniejsza dla gminy. 
Przebudowa i utrzymanie 
tych dróg jest zadaniem 
własnym powiatu, my może 
wspierać finansowo te inwe-
stycje, ale nie zawsze będzie 
nas stać, by robić to w takim 
zakresie, jak dotychczas. 

 No właśnie, gmina na 
swoich drogach także ma 
wiele do zrobienia…

Dużo jest do zrobienia, ale 
i wiele udało się już zrobić. 
Myślę także o dwóch po-
przednich latach. Często są 
to krótkie odcinki dróg, mie-
rzące kilkaset metrów, ale 
przysparzały mieszkańcom 
wielu problemów, nie było 
odwodnienia, nie spełniały 
odpowiednich parametrów 
technicznych. Dlatego za-
częliśmy od tych najbardziej 
uciążliwych i najdłużej ocze-
kiwanych. Nie zawsze zakres 
był taki, jakiego oczekiwali-
śmy, głównie z powodu nieu-
regulowanej sytuacji praw-
nej gruntów. Takie problemy 
napotykamy każdego dnia. 
Byłem świadomy, że one się 
pojawią, ale przyznam, że 
nie zdawałem sobie sprawy 
ze skali zjawiska. Cokolwiek 
chcemy zrobić: drogę, chod-
nik czy nawet ustawić słup 
oświetleniowy, który nie zaj-
muje dużej powierzchni - 
okazuje się, że nie są to grun-
ty gminne. To bardzo wydłu-
ża proces inwestycyjny, wią-
że się z dodatkową doku-

mentacją, której i tak mamy 
wiele, bo bez względu na to 
czy droga ma 200 metrów 
czy 2 kilometry formalności 
jest tyle samo. A w ciągu 
ostatnich trzech lat zrealizo-
wanych zostało lub jest 
w trakcie około 1000 zadań. 
Wiele udało się zrobić także 
w zakresie infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyj-
nej, ale to już temat na osobą 

rozmowę. Do tematu na 
pewno niedługo powrócimy. 

 A która inwestycja spę-
dza Panu sen z oczu i której 
nadal nie udało się zreali-
zować? 

To bez wątpienia ulica Za-
gajnikowa w Osieku. Od 
dwóch lat zastanawiamy się 
jak rozwiązać problem nieu-
regulowanej sytuacji właści-
cielskiej gruntów, rozważali-
śmy wiele wariantów, ale 
ostatecznie stanęło na wyko-
rzystaniu specustawy i nada-
niu drodze kategorii gmin-
nej, co prawdopodobnie już 
w sierpniu pozwoli nam 
przekazać plac budowy wy-
konawcy. Na pewno jesteśmy 
bliżej niż dalej. 

 Place zabaw i boiska 
w Gminie Lubin w ostat-
nich miesiącach wyrastają 
jak grzyby po deszczu, czy 
faktycznie jest na nie aż ta-
kie zapotrzebowanie? 

Rzeczywiście wiele poczy-
niliśmy w tym zakresie. Po-
wstały nowe place zabaw 
i boiska, a te które funkcjo-
nowały wcześniej zostały do-
posażone i zmodernizowane. 
Te inwestycje cieszą , nie tyl-
ko dlatego, że są kolorowe 
i ładnie wyglądają, ich zasad-
ność potwierdza obecność 
w tych miejscach dzieci 
i młodzieży, zwłaszcza teraz 
w okresie wakacji. Mam na-
dzieję, że będą im służyć 

przez następne lata, bo zo-
stały wykonane w najnowo-
cześniejszych technolo-
giach, z dobrych materiałów 
i przede wszystkim są bez-
pieczne. 

 Najważniejsze plany dru-
giej połowy roku 2017 to… 

Wspomniana już ulica Za-
gajnikowa w Osieku, ale 
również prostopadłe do niej 

Saturna, Neptuna i Gwiezd-
na, co najmniej od dwóch lat 
oczekiwana budowa drogi 
w pobliżu działki nr 21 w Kar-
czowiskach, odcinki w Goli 
i Miroszowicach, ale także 
chodnik w Krzeczynie Wiel-
kim czy pierwszy etap prze-
budowy drogi gminnej Kło-
potów-Miroszowice, na reali-
zację którego otrzymaliśmy 
pięćdziesięcioprocentowe 
dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Dróg Lokalnych na 
lata 2016 – 2019 (szczegóło-
wy plan inwestycyjny  
str. 6,7 WG przyp. red). 

 Wspomniał Pan o środ-
kach zewnętrznych. Zdecy-
dowanie poprawił się ostat-
nio wskaźnik ich pozyski-
wania. 

Wniosków przygotowuje-
my naprawdę wiele, ale do-
tychczas rzadko kończyło się 
to uzyskaniem dotacji. I nie 
jest tak, jak czasem słyszę 
czy czytam w komentarzach, 
że urzędnicy nie potrafią ich 
przygotowywać. To doskona-
le przygotowane wnioski, 
które zawsze zostają pozy-
tywnie zweryfikowane pod 
względem formalnym i me-
rytorycznym. Ale już w kolej-
nym etapie – zaczynały się 
problemy. Pojawia się bo-
wiem subiektywna  ocena ko-
misji, która decyduje czy do-
finansować drogę w Gminie 
Lubin czy np. park w innej 
miejscowości. W takich 

przypadkach często byliśmy 
na przegranej pozycji 
w związku z wysokim wskaź-
nikiem dochodu i niskim 
bezrobociem. Często nas to 
po prostu dyskwalifikowało. 

 Zmieńmy temat 
i przejdźmy do nowo powo-
łanego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
Gminy Lubin – to duże wyz- 
wanie. Czym podyktowana 
była decyzja? 

Na powołanie spółki zdecy-
dowaliśmy się przede wszyst-
kim dlatego, żeby ograniczyć 
koszty gospodarki odpadami. 
Małe spółki funkcjonujące 
w tym segmencie rynku wypar-
te zostały przez duże konsorcja 
z obcym kapitałem, które za-
częły dyktować coraz wyższe 
ceny, dzieląc się rynkiem, w ten 
sposób by nie stanowić dla sie-
bie konkurencji. Tak było 
i w naszym przypadku. W prze-
targu na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych 
w 2015 r. złożono 2 oferty. 
Gmina podpisała umowę z wy-
konawcą – konsorcjum firm, 
które złożyło tańszą ofertę 
i spełniało stawiane w przetar-
gu wymagania. Nie było innej 
możliwości, by zapewnić 
mieszkańcom odbiór odpa-
dów. Mimo, że opłaty za wywóz 
śmieci w Gminie Lubin nie są 
małe – z budżetu gminy musie-
liśmy dokładać około miliona 
zł w skali roku. Czekaliśmy na 
zmianę ustawy prawo zamó-
wień publicznych, która po-
zwala zlecać te usługi swoim 
podmiotom w trybie bezprze-
targowym. I od lipca 2017 r. 
z tego nowego trybu korzysta-
my. Wierzę, że uda nam się 
utrzymać ceny na dotychcza-
sowym poziomie, podnosząc 
jednocześnie poziom świad-
czonych usług. Spółka nie bę-
dzie nastawiona w pierwszej 
kolejności na zysk, ale na za-
spokojenie potrzeb mieszkań-
ców.

 Gmina Lubin ma 15.000 
mieszkańców, to podnosi 
jej status i chyba cieszy go-
spodarza? 

Może nie od razu osiągnie-
my znaczący wzrost podatku 
z tego tytułu, ale w dłuższej 
perspektywie i utrzymaniu 
się tendencji na pewno bę-
dzie to znacząca korzyść. Je-
śli chodzi natomiast o sym-
bolikę zameldowania się 
15-tysięcznego mieszkańca 
to na pewno wielki powód do 
dumy i radości, bo świadczy 
o tym, że gmina się rozwija, 
że młodzi ludzie przyjeżdża-
ją do nas,  budują się i chcą 
tu zamieszkać. To naprawdę 
budujące. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała  Agnieszka Kanclerz

– rozmowa z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem 
KONSEKWENTNIE DO PRZODU 
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90 mln 848 tys. zł – wynosi tegoroczny budżet Gminy Lubin. Największą wartość stanowią w nim inwestycje, 
na które zarezerwowano 22,5 mln zł. 

 - To dobry inwestycyjny budżet. Poprawiliśmy swój ubiegłoroczny rekord w zakresie wysokości środków 
przeznaczanych w Gminie Lubin na inwestycje dwukrotnie. Wynika to z potrzeb, których jest naprawdę wiele.

W każdej miejscowości mamy drogi gminne i wewnętrzne, które wymagają natychmiastowych działań. 
Chcemy partycypować w modernizacji dróg powiatowych.  Zadań jest wiele i chcemy się z nimi zmierzyć 

– mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

BUDŻET GMINY LUBIN 
W ROKU 2017
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6 INFORMACJE URZĘDOWE

BUCZYNKA: 
�utwardzenie placu przy za-
toce autobusowej wraz 
z budową wiaty przystan-
kowej
�budowa oświetlenia foto-
woltanicznego  2 kpl. 
(****)
�koncepcja zagospodaro-
wania terenu rekreacyjne-
go

BUKOWNA:
�wymiana drzwi wejścio-
wych do budynku gminne-
go nr 19a 
�czyszczenie rowów melio-
racyjnych o łącznej długoś-
ci ok. 1607 mb (dz. nr 292, 
294, 326,328 i 327)

CHRÓSTNIK:
�przebudowa dróg we-
wnętrznych wraz z budową 
oświetlenia na odcinku od 
pos. 82/A do zjazdu na dz. 
332/16
�budowa chodnika od pała-
cu w kier. Bolanowa oraz 
przebudowa skrzyżowania 
przy bramie wjazdowej do 
pałacu
�dokumentacja techniczna 
przebudowy drogi we-
wnętrznej wraz z budową 
oświetlenia , dz. nr 50 
�rozbudowa oświetlenia  dz. 
300/11
�dokumentacja techniczna 
budowy oświetlenia na 
działce nr 328/16, 328/18 
oraz 215/3 
�budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej 
dz. nr  303/1, 303/2, 
332/23, 335, 345/2, 
299/14, 299/16, 299/20, 
299/23
�budowa przyłączy wod-
-kan w dz. nr  297, 293, 
304/25, 304/26
�opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztoryso-
wej budowy studni wodo-
mierzowych 
�zwrot kosztów dla inwesto-
rów budujących sieci wod-
-kan 
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
218 mb 
�zagospodarowanie placu 
zabaw dz. 270/152
�remont wiaty rekreacyjnej

CZERNIEC:
�zarurowanie rowu przy bu-
dynku OSP  
�prace termomodernizacyj-
ne budynku remizy, prace 
rozbiórkowe i tynkarskie 
garażu remizy.
�przebudowa drogi we-
wnętrznej wraz z budową 
oświetlenia
�budowa czterech peronów 
przystankowych przy dro-
dze powiatowej
�przebudowa drogi powia-
towej na odc. ok. 1,4  km  
od drogi nr 36 dokumenta-

cja techniczna (*)
�rozbudowa oświetlenia  na 
dz. 52 i 427 w kierunku 
Kłopotowa
�montaż oświetlenia solar-
nego na działce 144/3
�montaż lamp solarnych – 
dz. 237 – 1 kpl.
�dogęszczenie opraw 
oświetleniowych na słu-
pach Tauron
�zakup urządzeń zabawo-
wych na plac zabaw
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
362 mb
�remont drewnianej dzwon-
nicy  przy kościele filial-
nym pw. Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych
�budowa sieci wodociągo-
wej dz. nr 429/5, 429/7, 
429/8

DĄBROWA GÓRNA:
�budowa siłowni plenero-
wej 
�budowa peronu przystan-
kowego przy drodze po-
wiatowej

GOGOŁOWICE:
�montaż lamp solarnych: 
droga wewnętrzna 126 
przy pos. 33, 34, 35/40, na 
działce nr 201 przy posesji 
36, na działce nr 341/1 
przy posesji nr 65 i 46 c – 
razem 4 komplety
�dokumentacja techniczna 
przebudowy świetlicy wiej-
skiej 
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych

GOLA:
�przebudowa drogi biegną-
cej śladem działki nr 126/1 
wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą – zaprojektuj 
i wybuduj   
�dokumentacja projektowa 
przebudowy dróg we-
wnętrznych wraz z budową 
oświetlenia na działkach 
nr 130/1 i 130/2  do os. 
Zielona Gola (****)
�wykonanie rowu zabezpie-
czającego  os. Zielona Go-
la,

GORZELIN:
�budowa boiska wielofunk-
cyjnego
�budowa drogi tłuczniowej 
dz. 168 na odcinku ok. 120 
m.
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia dział-
ka nr 197 (od 10-10a do 
14a)
�montaż lamp solarnych 
przy pos. 30 i 44 dz. 168
�wykonanie nasadzeń drzew 
z gatunku lip i klonów (ra-
zem ok 140 szt.) przy dro-
dze gminnej 103048D, rea-
lizowanych w ramach pro-
gramu „POMAGAJMY 
PSZCZOŁOM !”

GORZYCA:
�Koncepcja przebudowy 
placu przed sklepem  
(****)
�Opracowanie dokumenta-
cji technicznej przebudo-
wy dróg biegnących śla-
dem działek 245/2, 
184/34, 184/1, 184/12, 
184/26 Osiedle za Lasem
�przebudowa dróg we-
wnętrznych wraz z budową 
oświetlenia biegnących 
śladem działek 184/1 
i 184/3 Osiedle za lasem
�przebudowa drogi we-
wnętrznej na działce nr 
218/1  – dokumentacja 
projektowa i realizacja   
�przebudowa drogi we-
wnętrznej na działce nr 
228/2  -  dokumentacja 
projektowa i realizacja 
�wyłożenie kostką brukową 
wjazdu na plac do świetlicy 
i remizy
�dokumentacja techniczna 
przebudowy drogi  powia-
towej wraz z odwodnie-
niem (*) 
�dogęszczenie opraw 
oświetleniowych - słup 
I/15 przepompownia 
i I/17 przy kościele
�budowa kompleksu spor-
towo – rekreacyjnego – 
etap II
�dostawa i montaż urzą-
dzeń zabawowych na tere-
nie działki 188/1
�wykonanie dwóch pero-
nów przystankowych przy 
drodze powiatowej 
�zwrot kosztów dla inwesto-
rów budujących sieci wod-
-kan 
�przebudowa przepompow-
ni ścieków 
�dokumentacja projekto-
wo-kosztorysowa budowy 
studni wodomierzowych
�wzmocnienie ścian i fun-
damentów wieży kościoła 
filialnego p.w. Św. Józefa 
Robotnika

KARCZOWISKA:
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia na 
działkach 13/27 i 171/21   
�przebudowa drogi we-
wnętrznej wraz z budową 
oświetlenia na działkach 
nr 13/27, 17/2, 17/3, 21 
�dokumentacja techniczna 
przebudowy drogi  dz. 156 
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia 
wzdłuż działki nr 36  
(****)
�opracowanie dokumenta-
cji projektowej i budowa 
sieci wod-kan rejon dz. nr 
112  i 107/2 
�opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztoryso-
wej sieci wod-kan i rozbu-
dowa   dz. nr 17/1, 17/2, 
21 
�opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztoryso-

wej budowy studni wodo-
mierzowych
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych
�remont wiaty rekreacyjnej
�ocena stanu technicznego 
dachu na budynku nr 12
�budowa siłowni plenero-
wej

KŁOPOTÓW:
�modernizacja boiska spor-
towego – etap I
�montaż lampy solarnej 
przy pos. 28c dz. nr 101/2
�dokumentacja projektowa 
rozbudowy cmentarza ko-
munalnego 
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na dz. nr 154 w ob-
rębie dz. nr 145)
�zwrot kosztów dla inwesto-
rów budujących sieci wod-
-kan 
�doposażenie placu zabaw

KRZECZYN MAŁY
�wykonanie odcinka chod-
nika w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 335 
�budowa oświetlenia  na dz. 
143 oraz 144  
�dokumentacja techniczna 
budowy drogi wewnętrznej 
ulica Chmielowa
�remont fragmentu ulicy 
Rolnej  wraz  z  rowem  
przejmujących  wody spły-
wającej z pól
�przebudowa przepompow-
ni ścieków 
�opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztoryso-
wej budowy sieci wod-kan 
rejon dz. nr 131, 130, 
�doposażenie placu zabaw 
przy świetlicy

KRZECZYN WIELKI
�              budowa świetlicy 
wiejskiej wraz z pomiesz-
czeniami OSP  – I etap 
�przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 335 w zakresie 
budowy chodnika – etap I
�budowa boiska wraz 
z bieżnią okólną przy 
Szkole Podstawowej  – 
I etap 
�dokumentacja techniczna 
przebudowy drogi biegną-
cej śladem działek nr 
192/12 i 191/1   
�dokumentacja techniczna 
budowy drogi „wzdłuż la-
su”, dz. nr 666/9
�budowa drogi tłuczniowej 
dz. 67/1 na obcinku ok 
400 m.
�montaż lamp solarnych – 
posesja 1b, dz.nr 68
�przebudowa przepompow-
ni ścieków  
�modernizacja przepom-
powni ścieków - 2szt.(dz. 
nr 156/18, 106/4)
�dokumentacja geotech-
niczna dla lokalizacji no-
wego cmentarza

KSIĘGINICE 
�rozbudowa oświetlenia dz. 
220
�wykonanie ogrodzenia 
boiska i piłko chwytów 
oraz zakup dwóch wiat dla 
zawodników
�zagospodarowania placu 
zabaw dz. 259/5 
�przebudowa drogi powia-
towej  – etap I
�projekt przebudowy drogi 
powiatowej do drogi 36 – 
etap II  (*)
�remont posadzki w bok-
sach garażowych  OSP
�remont przyłącza elek-
trycznego w pałacu 
�modernizacja przepom-
powni ścieków dz. nr 
165/3
�wymiana pokrycia dacho-
wego na gminnym budyn-
ku gospodarczym GZU-
KiM-u

LISIEC:
�budowa peronu przystan-
kowego i chodnika przy 
drodze powiatowej
�montaż lamp solarnych 
�zagospodarowanie placu 
zabaw dz. 213/1 
�zagospodarowanie źródeł 
wody i remont ujęcia
�remont lokali mieszkal-
nych w budynku nr 10 
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
108 mb
�modernizacja przepom-
powni ścieków dz. nr 
254/6

MIŁORADZICE:
�wykonanie ogrodzenia 
boiska i piłko chwytów 
oraz renowacja płyty
�remont ogrodzenia parku 
etap I    
�wykonanie oświetlenia 
w parku  
�przebudowa drogi powia-
towej – pomoc finansowa 
dla powiatu lubińskiego 
(***)
�remont konstrukcji dachu 
głównego nad kościołem 
pw. Św. Trójcy - etap II
�remont lokalu mieszkalne-
go w budynku nr 48 
�czyszczenie rowów melio-
racyjnych o łącznej długoś-
ci ok. 945mb
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych

MIŁOSNA:
�dokumentacja projektowa 
budowy mini boiska wielo-
funkcyjnego na istniejącej 
nawierzchni asfaltowej
�dokumentacja projektowa 
przebudowy dróg biegną-
cych śladem działek 49/3 
i 49/43
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia przy 
drodze powiatowej w kie-
runku Miłoradzic

�budowa oświetlenia dz. nr 
68 posesja 15a 
�wykonanie ogrodzenia 
przy świetlicy wiejskiej
�zwrot kosztów dla inwesto-
rów budujących sieci wod-
-kan 
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
1130 mb 
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych
�modernizacja przepom-
powni ścieków dz. nr 36/1

MIROSZOWICE:
�zagospodarowanie terenu 
na cele sportowo – rekrea-
cyjne - etap II
�przebudowa drogi we-
wnętrznej na dz. nr 94/15 
wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą – zaprojektuj 
i wybuduj  
�  budowa drogi gminnej 
wraz z oświetleniem w kie-
runku  Kłopotowa  -  etap I
�wzmocnienie dróg we-
wnętrznych nr 162/82, 91, 
90/56, o łącznej po-
wierzchni 2500 m2.
�próg zwalniający na dro-
dze wewnętrznej nr 
105/32, w okolicach pose-
sji nr 28
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia na 
działce nr 105/32 oraz 
106/11
�wykonanie oświetlenia  
przy nr 19j/j 
�wykonanie oświetlenia  od 
nr 11 do 16a – solary 2 szt.
�budowa podjazdu i scho-
dów do budynku świetlicy 
wiejskiej 
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych

NIEMSTÓW:
�budowa placu zabaw  
�modernizacja boiska pił-
karskiego
�dokumentacja projektowa 
przebudowy drogi wew. na 
dz. 103 
�remont przepustu i drogi 
dojazdowej do posesji nr 
30.
�opracowanie dokumentacj 
przbudowy drogi wew. na 
dz. 74/17 ok 120 m2    
(****)
�dokumentacja techniczna  
rozbudowy oświetlenia  na 
działce nr 45
�rozbudowa oświetlenia dz. 
89 
�dokumentacja projektowa 
budowy przyłączy wod-
-kan i elekt. dla potrzeb 
boiska 
�wykonanie remontu toalet 
w budynku OSP 
�wykonanie dwóch pero-
nów przystankowych przy 
drodze powiatowej  
�przebudowa drogi powia-
towej  I etap 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 ROK ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI:
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ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 ROK ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI:

�próg zwalniający na dro-
dze wewnętrznej nr 45, 
w okolicach posesji nr 38a.
�próg zwalniający na dro-
dze wewnętrznej nr 45, 
w okolicach posesji nr 38c.
�montaż lamp solarnych 
-dz. 89 pos. 48g; dz. 261 
pos. 70; dz. 261 pos. 62c 
(dz. 526/5) – 3 kpl 
�montaż oświetlenia solar-
nego przy pos. 3a dz. nr 
218/3
�montaż oświetlenia solar-
nego przy pos. 38a oraz 
38c dz. nr 45
�wykonanie oświetlenia so-
larnego  przy pos. 108b i nr 
3 oraz dz. 385
�dokumentacja techniczna 
budowy oświetlenia przy 
drodze nr 45 od pos. nr 47f 
do pos. nr 38  
�dokumentacja i budowa 
sieci wod – kan  rejon dz. 
nr 170
�dokumentacja projektowa 
przejścia (mostek) nad Po-
tokiem Niemstowskim w  
zabytkowym parku
�dokumentacja projektowa 
wiaty rekreacyjno - szkole-
niowej w zabytkowym par-
ku 
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
225 mb
�budowa systemu zdalnego 
odczytu wraz z wymianą 
wodomierzy na urządzenia 
przystosowane do odczytu 
radiowego  
�modernizacja przepom-
powni ścieków  -  3  szt.(dz. 
nr 305/3, 225/1, 319/9)

OBORA:
�przebudowa drogi we-
wnętrznej  na działkach 
354/3, 95/15 (ul. Rubino-
wa) 
�budowa ścieżki rowerowej  
Lubin - Obora - Szklary 
Górne
�dokumentacja przebudo-
wy ulicy Makowej na dz. 
376/1 i 376/2 
�dokumentacja przebudo-
wy dróg wewnętrznych na 
działkach nr 117 i 346  
(obok stawów) 
�dokumentacja projektowa 
budowy drogi gminnej 
biegnącej śladem działek 
385/6 i 408 (torowisko)
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia  ul. 
Tulipanowa dz. 375, 
151/22, 152/23 
�dokumentacja projektowa 
budowy Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych 
�dokumentacja projektowa 
przebudowy ul. Różanej  
(dz. nr 162/93)
�dokumentacja projektowa 
przebudowy ul. Konwalio-
wej
�dokumentacja projektowa  
rozbudowy oświetlenia na 

działce nr 495 ul. Chabro-
wa 11e-13a
�montaż lamp solarnych ul. 
Diamentowa 24 szt. 1
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia: ul. Ja-
godowa, Jeżynowa i Wiś-
niowa  345 m 
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia ul. 
Bursztynowa 
�budowa systemu zdalnego 
odczytu  wraz z wymianą 
wodomierzy na urządzenia 
przystosowane do odczytu 
radiowego  
�modernizacja uzbrojenia 
wod-kan  w gminnych 
działkach  drogowych.
�rozbudowa sieci wody i ka-
nalizacji sanitarnej dz. nr 
115/8, 116/7, 116/3
�budowa systemu nawad-
niania małego boiska 
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
114 mb

OSIEK:
�budowa ul. Zagajnikowej 
wraz z infrastruktura 
towarzyszącą  
�przebudowa drogi we-
wnętrznej na działkach nr 
166/2, 162/12 (ul. Spokoj-
na) 
�przebudowa drogi we-
wnętrznej (ul. Saturna) 
wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą 
�dokumentacja projektowa 
przebudowy ulicy Kwiato-
wej 
�przebudowa drogi we-
wnętrznej (ul. Neptuna) 
wraz z infrastrukturą to-
warzysząca 
�przebudowa drogi we-
wnętrznej (ul. Gwiezdna) 
wraz z infrastrukturą to-
warzysząca 
�przebudowa drogi we-
wnętrznej ul. Krótkiej 
i Polnej – zaprojektuj i wy-
buduj 
�rozbudowa oświetlenia na 
dz. 34/1  ul. Różana
�dokumentacja techniczna 
budowy oświetlenia przy 
ul. św. Katarzyny (od dr. nr 
36 w kier. Kłopotowa)
�rozbudowa oświetlenia na 
ul. Krótkiej dz. 177/69, 
177/81 oraz ul. Polnej dz. 
177/62, 177/79  
�dokumentacja projektowa 
budowy oświetlenia przy 
ul. Miedzianej (odcinek 
przy świetlicy wiejskiej)
�dokumentacja projektowa  
oświetlenia na działce nr 
176/1, 161/34 oraz 
161/25 ul. Czereśniowa 
�dokumentacja projektowa  
budowy oświetlenia ul. Tę-
czowej 
�budowa stacji podwyższa-
nia ciśnienia wody w rejon 
dz. nr 124
�przebudowa i rozbudowa 
sieci wody i kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości 
Osiek w rejonie dz. nr 23, 
13/20, 13/25, 20/28, 
20/61 Gmina Lubin
�budowa systemu zdalnego 
odczytu wraz z wymianą 
wodomierzy na urządzenia 
przystosowane do odczytu 
radiowego  
�budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej  
dz. nr  65/2, 69/3, 64/65, 
64/69, 64/68, 64/59
�dokumentacja projekto-
wo-kosztorysowa stacji 
podwyższania ciśnienia 
wody w rejon dz. nr 124
�budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej 
dz. nr  124, 114
�budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej  
dz. nr  131, 124, 8/2, 65/2, 
43, 132/1, 132/2, 151/10, 
151/11
�dokumentacja projekto-
wo-kosztorysowa przebu-
dowy i rozbudowy sieci 
wody w rejonie dz. nr 23, 
13/20, 13/25
�renowacji drzwi i okien 
w kościele pw. Chrystusa 
Króla
�zagospodarowanie tere-
nów zielonych
�budowa placu zabaw przy 
szkole podstawowej
�zagospodarowanie zabyt-
kowego cmentarza  (etap 
I – projekt, uporządkowa-
nie zieleni )

PIESZKÓW
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
2480 mb
�renowacji drzwi i okien 
w kościele filialnym pw. 
Matki Boskiej Często-
chowskiej
�budowa drogi tłuczniowej 
dz. 93 na odcinku ok 220 
m.
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych
�modernizacja przepom-
powni ścieków(dz. nr 
253/4)
�dogęszczenie opraw na 
słupach Tauron
�doposażenie placu zabaw

RASZOWA:
�odbudowa fosy – zbiornika 
wodnego (**)
�dokumentacja projektowa 
rozbudowy oświetlenia 
przy drodze powiatowej 
w kierunku Raszówki
�wykonanie zatoki autobu-
sowej i budowa wiaty przy 
drodze powiatowej
�budowa wiaty rekreacyjnej 
w parku  
�doposażenie placu zabaw
�wymiana okien w kościele 
pw. Niepokalanego Poczę-
cia NPM  II etap
�czyszczenie rowów melio-
racyjnych o łącznej długoś-

ci ok. 640 mb
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych

RASZOWA MAŁA
�budowa siłowni plenero-
wej
�zagospodarowanie skweru 
pod „witaczem” (****)

RASZÓWKA:   
�modernizacja boiska spor-
towego  – etap I 
�remont schodów wejścio-
wych do przychodni  
�budowa oświetlenia na 
działce nr 339 ul. Brzozo-
wa
�dokumentacja projektowa 
rozbudowy oświetlenia  dz. 
488/12 oraz 483/1
�dokumentacja projektowa 
remontu ul. Odzyskanej 
i Bema  
�przebudowa drogi powia-
towej  – pomoc finansowa 
dla powiatu lubińskiego 
(***)
�dokumentacja projekto-
wo-kosztorysowa przebu-
dowy i rozbudowy oczysz-
czalni ścieków
�dokumentacja projekto-
wo-kosztorysowa budowy 
studni wodomierzowych
�wymiana wodomierzy 
o utraconych cechach le-
galizacyjnych
�dokumentacja projektowa 
remontu budynku po 
ośrodku kultury
�wymiana bramy garażowej  
w remizie OSP

SIEDLCE:
�rozbudowa budynku zlo-
kalizowanego  na dz. nr 
176 na potrzeby punktu le-
karskiego
�dokumentacja techniczna 
przebudowy drogi we-
wnętrznej wraz z budową 
oświetlenia na dz. 402
�dokumentacja projektowa 
budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi krajowej nr 
36 na odcinku od granicy 
m. Lubina do miejscowo-
ści Siedlce
�remont drogi wewnętrznej 
przy szkole podstawowej – 
etap I
�dogęszczenie oświetlenia 
przy skrzyżowaniu drogi 
krajowej z działką 391/2 – 
1 pkt
�montaż lamp solarnych 
działka nr 372/2 przy pos. 
nr 48 oraz działka 392/2 
przy pos. nr 66 – 2 kpl
�budowa oświetlenia  przy 
nr 52b dogęszczenie 
opraw na słupach Tauron
�opracowanie dokumenta-
cji projektowej budowy 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
�opracowanie dokumenta-
cji projektowej boiska przy 
szkole podstawowej

�opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztoryso-
wej przebudowy SUW
�modernizacja przepom-
powni ścieków(dz. nr 
311/2)
�wiata w parku oraz wymia-
na ławek dla kibiców
�czyszczenie rowów melio-
racyjnych o łącznej  dłu-
gości ok. 915 mb

SKŁADOWICE:
�budowa oświetlenia 
wzdłuż drogi wewnętrznej 
od nr 12a do 17f
�montaż oświetlenia solar-
nego dz. 14/1 przy pos. nr 
50 oraz działka nr 92/2 
przy boisku – 2 kpl
�budowa oświetlenia  przy 
pos. 42 na dz. 40 przy 
cmentarzu – latarnia so-
larna - 1 szt.
�remont muru przy rodzin-
nym domu dziecka 
�przebudowa drogi powia-
towej etap I 
�zagospodarowanie terenu 
obok przystanku – przeję-
cie terenu oraz koncepcja
�zagospodarowanie placu 
zabaw dz. 148/2
�doposażenie boiska spor-
towego
�docieplenie dachu w ro-
dzinnym domu dziecka   
�próg zwalniający na dro-
dze wewnętrznej nr 33/2, 
w okolicach posesji nr 15a.
�próg zwalniający na dro-
dze wewnętrznej 105, 
w okolicach działki nr 106.

SZKLARY GÓRNE:
�zagospodarowanie terenu 
na cele sportowo – rekrea-
cyjne  – etap II
�przebudowa ulicy Sosno-
wej wraz z oświetleniem na 
działce nr 6/80 
�opracowanie koncepcji bu-
dowy ciągu pieszo jezdne-
go zlokalizowanego na dz. 
44/12 i 44/11 (bloki)
�opracowanie koncepcji 
przebudowy układu dro-
gowego działki nr 165 
i 191/1     
�budowa ścieżki rowerowej 
w Gminie Lubin na odcin-
ku Obora – Szklary Górne 
– etap I
�budowa peronu przystan-
kowego w Owczarach
�rozbudowa oświetlenia na 
dz. 264, 224/18, 306, 591 
ul. Kasztanowa 
�dokumentacja projektowa 
rozbudowy oświetlenia  na 
działce nr 246/2  
�przebudowa drogi powia-
towej  – pomoc finansowa 
dla powiatu lubińskiego 
(*)
�budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej   
dz. nr 6/35
�budowa sieci wody i kana-
lizacji sanitarnej dz. nr 
2/4, 83/6, 83/7, 83/8, 

83/26 ETAP II
�prace konserwatorskie za-
bytkowego ołtarza kościo-
ła pw. Św. Apostołów Pio-
tra i Pawła - etap I
�prace remontowe przy bu-
dynku OSP

USTRONIE:
�budowa  peronu przystan-
kowego przy drodze po-
wiatowej
�dokumentacja projektowa 
przebudowy drogi we-
wnętrznej na działce nr 45 
�dokumentacja projektowa 
rozbudowy oświetlenia  na 
działce nr 100
�budowa wiaty rekreacyjnej
�czyszczenie rowu meliora-
cyjnego na długości ok. 
100 mb

WIERCIEŃ
�budowa  peronu przystan-
kowego przy drodze po-
wiatowej
�próg zwalniający na dro-
dze wewnętrznej nr 282/1, 
w okolicach posesji nr 5a.
�próg zwalniający na dro-
dze wewnętrznej nr 282/2, 
w okolicach posesji nr 18a.
�wykonanie remontu coko-
łu i pomieszczeń punktu 
przedszkolnego w świetli-
cy wiejskiej
�dokumentacja techniczna 
doposażenia placu zabaw

ZIMNA WODA
�montaż lampy solarnej 
pos. 16d  - 1 kpl
�dokumentacja projektowa 
przebudowy drogi powia-
towej do drogi nr S- 3  (*)
�doposażenie siłowni plene-
rowej
�remont elewacji i prace  
konserwatorskie kościoła  
pw. Św. Trójcy
�remont podłogi (panele) 
w remizie OSP
�dokumentacja projektowa 
wielofunkcyjnego dzien-
nego ośrodka wsparcia 
w budynku nr 12 
�modernizacja przepom-
powni ścieków(dz. nr 
41/4)

Legenda:
* zadanie realizuje Starostwo 
Powiatowe w Lubinie
** realizacja zadania 
uzależniona od dotacji 
z WFGWiOŚr.
*** zakres i rozpoczęcie zadania 
w 2017 roku uzależnione jest od 
dotacji z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”     
****    realizacja zadania jest 
uzależniona od przekazania 
terenu do UG
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Ważniejsze zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

INWESTYCJE

KOLEJNE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI 
W 2017 TO M.IN.:
  BUDOWA ŚWIETLICY (OSP) I ETAP 

W KRZECZYNIE WIELKIM
  PRZEBUDOWA ULICY ZAGAJNIKOWEJ

 (W TYM GWIEZDNA, NEPTUNA I SATURNA) W OSIEKU

  PRZEBUDOWA DROGI (DZ. 21) W KARCZOWISKACH
  BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH 

|W MIROSZOWICACH I W GOLI
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MIROSZOWICE 

– KŁOPOTÓW I ETAP
  BUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 

W NIEMSTOWIE I WIERCIENIU
  BUDOWA PERONÓW PRZYSTANKOWYCH 

W BUCZYNCE, OWCZARACH,
 USTRONIU I DĄBROWIE GÓRNEJ

  BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE
 WOJEWÓDZKI W KRZECZYNIE WIELKIM 

Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2017

Przebudowa drogi w Składowicach Przebudowa drogi w Księginicach 

Budowa boiska w Miroszowicach Budowa boiska w Szklarach Górnych 

Przebudowa drogi w Niemstowie Budowa dróg w Gorzycy 

Budowa boiska przy SP w Krzeczynie Wielkim Budowa punktu lekarskiego w Siedlcach 

Chróstnik Czerniec 

Osiek Boisko w Gorzelinie 

Dąbrowa Górna Karczowiska

Boisko w Gorzycy Boisko w Księginicach 

ul. Spokojna w Osieku Droga w Chróstniku 

Budowa oświetlenia w Osieku, ul. Różana Budowa oświetlenia w Miłosnej, dz. 69

Schody przy świetlicy w Miroszowicach Przystanek w Gorzycy 

Budowa oświetlenia w Raszówce, ul. Brzozowa Budowa oświetlenia w Szklarach Górnych, ul. Kasztanowa 



⁹

Ważniejsze zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

INWESTYCJE

Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2017

Przebudowa drogi w Czerńcu dz. 93 

Adaptacja budynku przy ul. Księcia Ludwika 

Przebudowa ul. Sosnowej w Szklarach Górnych Budowa boiska w Kłopotowie 

Przebudowa przepompowni Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

Budowa ścieżki rowerowej Obora – Szklary Górne 

Budowa oświetlenia w Osieku, 
ul. Polna i Krótka 

Lisiec 

Boisko w Miłoradzicach

Księginice Krzeczyn Mały Raszowa Mała 

ul. Rubinowa w Oborze 

Budowa oświetlenia w Krzeczynie M., ul. Chmielna 

Budowa oświetlenia w Niemstowie, dz. 89 Budowa oświetlenia w Czerńcu, dz. 52

Boisko w Raszówce Budowa chodnika w Krzeczynie Małym 

Przystanek w Raszowej

Budowa oświetlenia w Chróstniku, dz. 300/11

Przystanek w Liścu Przepompownia w Niemstowie 

Budowa oświetlenia w Składowicach, dz. 33/2

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WYKONANA ZOSTAŁA W MIEJSCOWOŚCIACH: 
  GORZYCA, KRZECZYN MAŁY I WIELKI, KSIĘGINICE, LISIEC, MIŁOSNA , NIEMSTÓW, SIEDLCE, PIESZKÓW I ZIMNA WODA 
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ OBJĘŁA: 
  CHRÓSTNIK, CZERNIEC, OBORĘ, OSIEK I SZKLARY GÓRNE 



10 PROGRAMY

MONTAŻ ISTALACJI  
FOTOWOLTANICZNYCH 

Ponad milion złotych dofinansowania otrzymała Gmina 
Lubin na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych 
w budynkach jednorodzinnych. Dotacja możliwa była dzięki 
udziałowi gminy w Projekcie Partnerskim pn. „Regionalny 
Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje 
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie 
wybranych gmin Dolnego Śląska”. 

Gmina Lubin, wraz z 13 innymi gminami z naszego 
województwa, przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji 
projektu pn. „Program Energetyki Prosumenckiej – 
mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach 
jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego 
Śląska”. Owocem działań grupy jest wspólny projekt, którego 
celem było uzyskanie dofinansowania w formie grantów dla 
mieszkańców gmin partnerskich.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 458 000,00 złotych, 
z czego udział Gminy Lubin to 1 517 000,00 złotych. 
Natomiast otrzymana kwota dofinansowania wynosi  
20 717 900,00 złotych, z czego Gmina Lubin otrzyma  
1 279 250,00 złotych.  

Termin podpisania takiej umowy przewidziany jest na 
wrzesień 2017 roku.

USWUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYH AZBEST 
Gmina Lubin otrzymała dotację na usunięcie wyrobów 

zawierających azbest. Dofinansowanie, które przyznał 
Gminie Lubin Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie 
pn.. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubin – 2017 r.” wynosi 86.749,30 złotych.

Prace związane z usuwaniem azbestu w ramach 
dofinansowania, będą mogły być realizowane na 
nieruchomościach z terenu Gminy Lubin, na których nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza, w tym działalność 
rolnicza. Osoby, które chcą skorzystać z dotacji złożyły już  
wnioski na wykonanie prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami.

Termin składania wniosków minął w poniedziałek, 10 lipca 
2017 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu 
do Urzędu Gminy w Lubinie lub do wyczerpania limitu 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Lubin 
w 2017 r. 

PROGRAM BUDOWY I DOFINANSOWANIA 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Jeszcze w roku bieżącym planowane jest przedłożenie 
Radzie Gminy Lubin do akceptacji zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym oraz 
wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją 
budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Lubin. 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej, w formie 
dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubin do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie 
uruchomiony z chwilą zatwierdzenia przez Radę Gminy 
Lubin ww. programu oraz po zabezpieczeniu stosownej 
kwoty przeznaczonej na dotacje w budżecie Gminy Lubin.

Zgodnie ze wstępnymi zasadami udzielania dotacji na 
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków będą się mogły o nie ubiegać osoby 
fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe wytwarzające ścieki 
bytowe, zamieszkałe na terenie Gminy Lubin i posiadające 
tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie 
zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

GMINA LUBIN POMAGA PSZCZOŁOM
W lipcu br. Gmina Lubin złożyła symboliczną deklarację 

poparcia manifestu gmin przyjaznych pszczołom w ramach 
programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, 
realizowanego od 2011 r. Program ten inspiruje lokalne 
społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy 
warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie 
Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Inicjatorem ww. programu 
jest ZT „Kruszwica” S.A.

Zarówno w życiu codziennym, jak i w rolnictwie znaczenie 
pszczół jest niezaprzeczalne. Owady te nie tylko dostarczają 
miodu i wosku, ale przede wszystkim są naturalnymi 
sprzymierzeńcami rolników i nieocenioną pomocą 
w uprawach roślin.

W ramach realizacji programu Gmina Lubin 
zadeklarowała przeprowadzenie szeregu działań 
sprzyjających wzmacnianiu świadomości społecznej 
w zakresie relacji między pszczołami a bioróżnorodnością. 
Planowane jest m.in.: zakładanie Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom – nasadzenia na terenach zielonych należących do 
gminy roślin przyjaznych pszczołom, tzw. roślin 
miododajnych, zachęcanie mieszkańców gminy do tworzenia 
Miejsc Przyjaznych Pszczołom poprzez: organizację 
konkursów, warsztatów, prelekcji, spotkań z pszczelarzami, 
organizację zajęć szkolnych nt. ochrony pszczół, konkursów 
szkolnych, inicjatyw kulturalno – sportowych z motywem 
przewodnim „pszczoły”, zamieszczanie na stronie 
internetowej gminy materiałów informacyjno – edukacyjnych 
i promocyjnych dotyczących pszczół.

Potwierdzeniem faktu zaangażowania Gminy Lubin 
w działania na rzecz tworzenia Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom jest wykonanie w kwietniu br. nasadzeń 140 sztuk 
sadzonek klonów i lip w poboczu drogi Gorzelin – Raszówka.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY ZADAŃ 
OBEJMUJĄCYCH TRWAŁĄ ZMIANĘ SYSTEMU 
OGRZEWANIA

Rada Gminy Lubin na sesji w dniu 26 czerwca br., w celu 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł 
komunalnych, podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad 
udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na 
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją 
przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza. Przedmiotowe 
zasady dotyczą dofinansowania kosztów inwestycji 
realizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubin, 
obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym na: ogrzewanie elektryczne, olejowe lub 
gazowe, ogrzewanie węglowe lub peletowe, (wyłącznie kotły 
z automatycznym podajnikiem o sprawności min. 80%), 
pompy ciepła.

Dotacja przekazywana będzie jako zwrot części 
udokumentowanych kosztów realizacji ww. zadania, po jego 
zakończeniu i może zostać udzielona wyłącznie na 
dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych. Ponadto 
wymieniane źródło ciepła musi być głównym źródłem 
ogrzewania. Nie dopuszcza się sytuacji, w której układ 
grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła włączone 
w instalację centralnego ogrzewania, np. kocioł węglowy 
wraz z gazowym. Dopuszcza się jedynie stosowanie źródeł 
pomocniczych, np. dogrzewanie za pomocą kominka. 
Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie budynków 
oddanych do użytkowania na dzień złożenia wniosku.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZYCH I JĘZYKOWYCH W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN 

Na początku bieżącego roku Gmina Lubin złożyła wniosek 
o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój 
umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych 

w szkołach podstawowych Gminy Lubin” ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014 – 
2020.

Projekt planowany jest do realizacji w okresie od 
01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. w gminnych szkołach 
podstawowych,  tj. w SP w Niemstowie w tym szkole filialnej 
w Osieku, SP w Krzeczynie Wielkim, SP w Siedlcach, SP 
w Raszówce. 

Do projektu, w ramach którego realizowane będą zajęcia: 
rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
zaproszonych zostanie 270 dzieci. Ponadto, w ramach 
projektu, planuje się wyposażyć szkoły w sprzęt niezbędny do 
prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz 
uzupełnić wyposażenie pracowni przyrodniczej 
i matematycznej.

Koszt realizacji projektu to ok. 500 tys. zł, przy czym 
zaledwie ok. 5 % tej kwoty to środki własne , a pozostałe 95 % 
- to dofinansowane, w tym z Unii Europejskiej w kwocie 
ponad 430 tys. zł.

Obecnie wniosek podlega ocenie merytorycznej. 
Niebawem dowiemy się, czy Gmina Lubin otrzyma 
dofinansowanie i czy we wrześniu br. będzie mogła przystąpić 
do realizacji zaplanowanych działań.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY 
LUBIN NA LATA 2016 – 2019

Program ten realizowany jest w celu ochrony 
i powstrzymania degradacji zabytków zlokalizowanych na 
terenie Gminy Lubin m.in. obiektów sakralnych, cmentarzy, 
parków i pałaców.  Wśród obiektów zabytkowych, których 
właścicielem jest Gmina Lubin, znajdują się:

pałac oraz część parku w Księginicach, ruiny pałacu i park 
w Raszowej, parki w Miłoradzicach, Niemstowie, Gorzelinie, 
Oborze i Siedlcach.

Obiekty sakralne Gminy Lubin użytkowane są zgodnie 
z swym pierwotnym przeznaczeniem i zachowane w dobrym 
stanie. Systematycznie prowadzone są przy nich prace 
remontowe i konserwatorskie, również dofinansowywane 
z budżetu Gminy Lubin. 

UMIEM PŁYWAĆ 
Program adresowany do dzieci szkół podstawowych z klas 

1-3 realizowany jest w Gminie Lubin od 2010 r. do 2017 r., 
Uczestniczą w nim dzieci ze wszystkich szkół podstawowych 
Gminy Lubin.  Całość zajęć (basen, instruktorzy), włącznie 
z transportem finansowana jest ze środków MTiS oraz 
UMWD. Realizatorem projektu „Umiem Pływać” 
o regionalnej nazwie „Dolnoślązak umie pływać” jest 
Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu.

SZKOLNY  
KLUB SPORTOWY 

„Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym 
skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Program ma na celu 
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności 
fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych 
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Każde 
zajęcia dostosowywane są do możliwości psychofizycznych 
dzieci i młodzieży i zakładają  poprzez atrakcyjne ćwiczenia 
oraz gry i zabawy grupowe, poprawę ogólnej sprawności 
fizycznej.  W Gminie  Lubin realizowany jest w szkołach 
podstawowych: Raszówka, Niemstów, Szklary Górne oraz 
Gimnazjum (razem 4 grupy). Zajęcia prowadzone są 
grupach min. 15 osobowych dwa razy w tygodniu,  

PROGRAMY REALIZOWANE 
W GMINIE LUBIN 
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TU MIESZKAM, TU PŁACĘ PODATKI 
Wójt Gminy Lubin zachęca wszystkie osoby mieszkające na terenie 
gminy Lubin do dokonania czynności meldunkowych. Warto płacić 
podatki, w miejscu zamieszkania ponieważ dzięki temu podnosimy 
standard życia sobie i naszemu otoczeniu. Nie finansuj mieszkańcom 
innych miejscowości inwestycji, z których nie będziesz mógł korzystać. 
Wśród osób, które w 2017 roku dokonały bądź dokonają zameldowania 
na pobyt stały na terenie naszej gminy rozlosowane zostaną atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Wkrótce opublikowany zostanie regulamin konkursu. 

AKCJA EKOLOGICZNA PN. „O NASZĄ GMINĘ 
DBAMY I JĄ SAMI SPRZĄTAMY”
W roku bieżącym kontynuowana będzie akcja pn. „O naszą Gminę dbamy 
i ją razem sprzątamy”. 
Sprzątanie rozpocznie się jeszcze w wakacje i zostanie zakończone 
w październiku br.
Celem akcji jest :
-  uprzątnięcie odpadów zgromadzonych na terenach stanowiących 

własność Gminy Lubin np. z terenów rowów, dróg gminnych, placów 
zabaw, miejsc spotkań sołeckich itp.,

-  wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród 
mieszkańców Gminy Lubin,

-  kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży 
naszej Gminy. 

Uczestnikami akcji są mieszkańcy gminy Lubin (osoby pełnoletnie lub 
osoby niepełnoletnie będące pod opieką osób dorosłych). Uczestnikami 
akcji mogą być również inne organizacje takie jak Szkoły, Nadleśnictwa, 
Agencja Nieruchomości Rolnych itp. Udział w akcji jest dobrowolny. 
 Organizator zapewnia uczestnikom worki na odpady, rękawice 
ochronne, odbiór zebranych odpadów oraz materiały aktywujące 
mieszkańców (ekogadżety).
Uczestnicy biorą udział w akcji w kilkuosobowych grupach, w których 
minimum jedna osoba jest pełnoletnia. 
Podsumowanie akcji odbędzie się po jej zakończeniu, w terminie 
ustalonym przez organizatora.
Każde sołectwo gminy Lubin, którego mieszkańcy wezmą udział w akcji, 
ma możliwość uczestnictwa w konkursie ekologicznym związanym 
z przeprowadzaną  w sołectwie akcją.

Dla laureatów konkursu przewiduje się cenne nagrody. Główną nagrodą 
jest wycieczka integracyjna dla grupy mieszkańców sołectwa biorących 
czynny udział w akcji.

GMINNY KONKURS DLA SOŁECTW  
PN. „WIZYTÓWKA WSI ”
Celem konkursu pn. „Wizytówka Wsi”, który proponuje się Sołectwom 
Gminy Lubin na rok 2018, jest wspieranie rozwoju wsi poprzez 
pobudzanie aktywności społecznej, kształtowanie ładu przestrzennego 
oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także 
działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia 
tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. 
Konkurs zostanie ogłoszony w roku bieżącym, a jego rozstrzygniecie 
nastąpi w roku 2018. Sołectwa będą mogły odpowiednio wcześnie 
zaplanować swoje działania i zabezpieczyć środki na realizację 
konkursowych pomysłów np. w Funduszu Sołeckim na rok przyszły.
Ocenie konkursowej podlegać będzie najpiękniejsze miejsce w otwartej 
przestrzeni publicznej wsi (tj. miejsce powszechnie dostępne na terenie 
stanowiącym własność Gminy), zaaranżowane, udekorowane (np. 
ukwiecone) i utrzymywane przez mieszkańców, stanowiące „wizytówkę 
wsi”.
Jedno Sołectwo będzie mogło zgłosić do konkursu tylko jedno miejsce 
stanowiące „WIZYTÓWKĘ WSI”.
Dodatkowe 10 punktów może zostać przyznane za utworzenie miejsca  
przyjaznego pszczołom (np. za zastosowanie do dekoracji roślin 
miododajnych). Zwycięskie sołectwa otrzymają nagrody pieniężne.

GMINNY KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW: 
„NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA  
W GMINIE LUBIN”
Jeszcze w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie konkursu dla 
mieszkańców pn. „Najpiękniejsza posesja w Gminie Lubin”. 
Konkurs ten przeprowadzony zostanie w dwóch odsłonach: edycja letnia 
– ocenie podlegać będzie wygląd posesji „od strony drogi” i edycja 
zimowa – ocenie podlegać będzie wystrój świąteczny posesji.
Wyboru najpiękniejszych posesji dokona w VII-VIII 2017 r.  
oraz  XII 2017 r. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy 
Lubin.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

KONKURSY I AKCJE ORGANIZOWANE W GMINIE LUBIN W 2017 I 2018 R. 

PROGRAMY REALZIOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Księginicach rozpoczął działania 
zmierzające do utworzenia na terenie Gminy 
Lubin spółdzielni socjalnej. Wspólne 
działania w tej sprawie prowadzone są 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie, 
Lokalną Grupą Działania „Wrzosowa Kraina” 
oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Obywatelskich
Spółdzielnia socjalna to dotąd 
niewykorzystany w pełni instrument 
aktywizacji zawodowej dla osób 
wykluczonych społecznie, skazanych na 
społeczną i ekonomiczną marginalizację. 
Aktywizacja zawodowa osób z tej grupy 
w takim samym stopniu przynosi korzyść 
samorządom i służbom zatrudnienia, jak 
i społecznościom lokalnym. Dla samorządów 
oznacza to mniej osób korzystających 
z pomocy społecznej, dla urzędu pracy – 
mniejszą grupę bezrobotnych, którzy teraz 
odnajdą swoje miejsce w podmiocie ekonomii 
społecznej jakim jest spółdzielnia.
Doświadczenie, już funkcjonujących 
spółdzielni socjalnych pokazuje jak ważne jest 
partnerstwo z „innymi graczami” na rynku 
pracy, którzy mają doświadczenie w realizacji 
niełatwego przecież przedsięwzięcia.

„NIE” DLA PRZEMOCY 
56 zawiadomień o występowaniu przemocy 
domowej wpłynęło w 2016 r. do Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie. 
Procedurę wszczęto wobec 53 rodzin. 
Niebieska Karta została sporządzona 
w przypadku 45 kobiet, 6 mężczyzn i 2 osób 
małoletnich. W 46 przypadkach sprawcami 
byli mężczyźni, w 8 – kobiety. Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 
2016-2019 został przyjęty do realizacji 
uchwałą Nr XXX/198/2016 Rady Gminy 
Lubin w dniu 30 marca 2016r.Celem 
programu jest wypracowanie sprawnego 
systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Gminie Lubin, zapewnienie 
ochrony jej ofiarom oraz skuteczne 
oddziaływanie na jej sprawców.
Powyższy program jest realizowany przez 
Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który 
został powołany na 4-letnią kadencją, tj. lata 
2016-2019.

PROGRAMEM WSPARCIA RODZINY
Gmina Lubin otoczyła opieką rodziny, które 
mają trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. Asystenci 
rodzinni pomagają łącznie dziewięciu rodzinom 
z terenu gminy, w których wychowuje się 21 
dzieci. Podopieczni mogą liczyć na wsparcie 
oraz pomoc w wychowywaniu dzieci. Program 
wspierania rodziny realizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Księginicach.
Asystenci spotykają się ze swoimi 
podopiecznymi minimum raz na dwa 
tygodnie. Podczas wizyt  omawiane są 
bieżące problemy w danej rodzinie. Opiekun 
motywuje i pomaga domownikom  
w szukaniu najlepszych rozwiązań.
W 2016 r. asystenci rodziny realizowali zadania 
wypracowane w latach ubiegłych w ramach 
„dobrych praktyk”, polegające m.in. na 
jednodniowych wyjazdach na basen w okresie 
wakacji,  wyjściach do kina, wycieczkach do Parku 
Wrocławskiego w Lubinie, a także organizacji 
paczek świątecznych dla dzieci oraz zakupie 
niezbędnych artykułów dla dzieci (typu: pościeli, 
kołder, koców, poduszek, ręczników, środków 
higieny, a także koszy na gry i zabawki w celu 
utrzymania porządku w kącikach zabawowo- 
edukacyjnych w domach dzieci objętych 
wsparciem asystenta rodziny). 

w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych.
Program trwa od stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 

i finansowany jest przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. 
Operatorem programu jest DFS we Wrocławiu.

SZKÓŁKA KOLARSKA 
Szkółka kolarska utworzona została przy szkole 

podstawowej w Krzeczynie Wielkim w 2015 r.   w ramach 
projektu „Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa poprzez 
Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich”. Zajęcia  
prowadzone są dwa razy w tygodniu przez doświadczonego 
instruktora kolarstwa. W 2017 roku, po wcześniejszym 
dokonaniu testów, intensyfikacji treningów i zakupie 
odpowiedniego sprzętu w latach poprzednich, będzie można 
sprawdzić efekt prowadzonych zajęć w rywalizacji sportowej,  
w ramach tzw. ligi dolnośląskiej. Program finansowany jest ze 
środków MSiT oraz Gminy Lubin. Realizatorem programu jest 
PZKol poprzez DZKol.

AKADEMIA ŻACZEK 
Projekt „Akademia Żaczek”  skierowany jest do dzieci 

w wieku 5-6 lat uczęszczających  do wszystkich oddziałów 
przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Przedszkolu  
- Gminy Lubin. Jest realizowany od 2015 r. i był  
dofinansowany dwukrotnie przez Fundację KGHM Polska 
Miedź (w roku  2016 i 2017). 

Celem projektu jest aktywizacja najmłodszych 
mieszkańców Gminy Lubin i popularyzacja sportu, poprzez 
zabawy ruchowe prowadzone pod kierownictwem trenera. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 60 minut dla każdej 
grupy  w ramach realizacji podstawy programowej, m.in. 
w celu urozmaicenia/uatrakcyjnienia zajęć ruchowych przy 
obecności i współuczestniczeniu nauczyciela-wychowawcy 
grupy/oddziału. Średnio w każdym roku udział bierze  
ok. 240 dzieci.

SZACH-MAT 
Program  „Edukacja przez szachy w szkole SZACH – MAT” 

realizowany jest w ramach podstawy programowej 
we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym przy 
akceptacji Ministra Edukacji Narodowej. Projekt  realizowany 
w ciągu trzech lat edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach 
matematycznych, w wymiarze 1 godzina tygodniowo, jako 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne rozszerzające podstawę 
programową. Realizowany jest   od roku szkolnego 2015/2016 
i zaplanowany jest do roku szkolnego 2017/2018. Średnio 
rocznie bierze w nim udział ok. 360 dzieci tj. ze wszystkich  
szkół Gminy Lubin z klas 1-3. Program finansuje Gmina 
Lubin, w 2016 r. uzyskał on dofinansowanie Fundacji KGHM 
Polska Miedź. 

AKADEMIA PIŁKARSKA 
Akademia Piłkarska dla dzieci z Gminy Lubin realizowaną 

pod nazwą „Aktywizacja dzieci i młodzieży  poprzez nauczanie 
gry w piłkę nożną”

Projekt powstał w 2017 r. i skierowany jest do dzieci w wieku 
6-12 lat, z całej Gminy Lubin.

Celem projektu jest m.in. szerzenie i rozwijanie pasji 
sportowych oraz harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci. 
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny w ramach 
programu autorskiego trenera prowadzącego, skorelowanego 
z programem zajęć prowadzonych w klubie „Zagłębie Lubin”. 
W 2017 r.  zakłada się stworzenie jednej grupy dzieci w ilości 
od 12 -do 24 osób, którym udostępniane są na obiekty gminne 
w Niemstowie (boisko piłkarskie oraz sala szkoły 
podstawowej).
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2016 rok
Źródło dofinansowania Projekt Całkowita wartość projektu [zł]/ kwota 

dofinansowania  [zł] Uwagi

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Dolnośląskiego na lata 
2014 - 2020

Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 
terenie gminy Lubin  2 342 808,06 zł / 1 861 454,45 zł Gmina Lubin otrzymała 

dofinansowanie

Odbudowa fosy – zbiornika wodnego w miejscowości Raszowa   1 144 049,37 zł / 958 373,06 zł Gmina Lubin nie otrzymała 
dofinansowania

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje 
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin 
Dolnego Śląska – projekt partnerski

24 458 000,00 zł / 20 717 900,00 zł 
(w tym Gmina Lubin 1 279 250,00 zł)

Gmina Lubin otrzymała 
dofinansowanie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego w ramach 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych 3 048 187,42 zł/ 1 509 106,00 zł    
Wniosek oczekuje na 
rozstrzygnięcie

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubin w 2016 43 558,73 zł / 37 024,90 zł Gmina Lubin otrzymała 
dofinansowanie

Opracowanie i wydruk broszur – przewodników przyrodniczo-historycznych 
po parkach zabytkowych   w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach 37 275,00 zł / 16 800,00 zł Gmina Lubin otrzymała 

dofinansowanie

Prace pielęgnacyjno – konserwatorskie drzew wchodzących w skład 
zabytkowej alei lipowej w Krzeczynie Wielkim 27 679,62 zł / 12 500,00 zł Gmina Lubin otrzymała 

dofinansowanie

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki w ramach 
Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019

Przebudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów – Etap I 1 530 161,10  zł / 765 080,55 zł Gmina Lubin otrzymała 
dofinansowanie

2017 rok

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Dolnośląskiego na lata 
2014 - 2020

Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach 
podstawowych Gminy Lubin 506 835,00 zł / 480 585,00 zł Wniosek oczekuje  

na rozstrzygnięcie

Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na 
wielofunkcyjny ośrodek wsparcia 1 232 001,74 zł / 911 681,29 zł Wniosek oczekuje  

na rozstrzygnięcie

Rewitalizacja terenu byłego torowiska PKP – Budowa ścieżki rowerowej 
w gminie Lubin na odcinku Obora – Szklary Górne 1 282 096,61 zł / 820 541,83 zł Wniosek oczekuje  

na rozstrzygnięcie

Rozwój e-administracji w Gminie Lubin 943 737,22 zł / 802 176,62 zł Wniosek oczekuje  
na rozstrzygnięcie

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubin w 2017 102 058,00 zł - 86 749,30 zł Gmina Lubin otrzymała 
dofinansowanie

Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Krzeczyn Wielki, 
Krzeczyn Mały i Gorzyca na terenie Gminy Lubin

648 462,09 zł / 131 801,24 zł 
(dotacja)263 602,47 zł (pożyczka)

Gmina Lubin otrzymała 
dofinansowanie

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim
(Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017) 1 200 522,00 zł / 396 172,00 zł Wniosek oczekuje na 

rozstrzygnięcie

Fundacja KGHM Polska 
Miedź Akademia Żaczek – edycja 2017 31 300,00 zł / 18 500,00 zł Gmina Lubin otrzymała 

dofinansowanie

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 
ZŁOZONE W LATACH 2016/2017
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LICZBA MIESZKAŃCÓW 
W MIEJSCOWOŚCI OSIEK 

W LATACH 1993 - 2017

GMINA LUBIN W ROKU 1993 LICZYŁA 
9131 MIESZKAŃCÓW, A OBECNIE

(WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.) 

15003 
CO OZNACZA WZROST 

O 61,33 %

Gmina w liczbach: Osiek trzeci w powiecie 
 SOŁECTWA O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE 
MIESZKAŃCÓW OD ROKU 1993 TO:

 SZKLARY GÓRNE (1993 - 1997), 
RASZÓWKA (1998 - 2006), 

OBORA (2007) 
OSIEK (2008 DO DZISIAJ)

SOŁECTWA, KTÓRE JAKO PIERWSZE 
OSIĄGNĘŁY LICZBĘ 

1000 MIESZKAŃCÓW TO:

OSIEK - 1011 M. W ROKU 2008,
OBORA - 1016 M. W ROKU 2009, 

SZKLARY GÓRNE - 1031 M. 
RASZÓWKA - 1000 M. W ROKU 2012 

OBECNIE TJ. NA DZIEŃ 30.06.2017 
NAJWIĘKSZE POD WZGLĘDEM LUD-

NOŚCI SOŁECTWA TO: 
OSIEK - 1699 M., 
OBORA - 1389 M., 

SZKLARY GÓRNE - 1170 M.,
 RASZÓWKA - 996 M., 
CHRÓSTNIK - 991 M., 
NIEMSTÓW - 957 M., 

KRZECZYN WIELKI - 851 M. 

NAJMNIEJSZE TO MIEJSCOWOŚCI, 
KTÓRE NIE PRZEKROCZYŁY LICZBY 

100 MIESZKAŃCÓW: 
BUCZYNKA - 50, 

RASZOWA MAŁA - 64, 
USTRONIE - 77,

DĄBROWA GÓRNA - 86

W SZEŚCIU MIEJSCOWOŚCIACH 
NASTĄPIŁ SPADEK LICZBY 

MIESZKAŃCÓW W STOSUNKU DO 
ROKU 1993 TJ.: 

BUKOWNA (-29), 
BUCZYNKA (-18),

RASZOWA MALA (-20), 
USTRONIE (-16), 

DĄBROWA GÓRNA (-6) 
WIERCIEŃ (-6)   

NAJWIĘKSZY WZROST LICZBY 
MIESZKAŃCÓW W OSTATNICH TRZECH 

LATACH WYSTĄPIŁ W:  

OBORZE (+ 178 M.), 
OSIEKU (+ 138 M.) 

SZKLARACH GÓRNYCH (+ 93 M.)

NAJWIĘKSZYM POD WZGLĘDEM 
LUDNOŚCI W POWIECIE LUBIŃSKIM 

JEST

 SOŁECTWO OSIEK I JEST TO 
JEDNOCZEŚNIE TRZECIA 

MIEJSCOWOŚĆ W NASZYM POWIECIE 
(PO LUBINIE I ŚCINAWIE)

W NAJBLIŻSZYCH DNIACH CHRÓST-
NIK PRZEKROCZY LICZBĘ 1000 

MIESZKAŃCÓW!!!

NAJWIĘKSZY WZROST LICZBY MIESZ-
KAŃCÓW W STOSUNKU DO ROKU 1993 

NASTĄPIŁ W: 
OSIEKU (O 1340M.), OBORZE (O 794 

M.),  KRZECZYNIE WIELKIM (O 468 M.),  
CHRÓSTNIKU (O 458 M.), GORZYCY 

(O 372 M.) I MIROSZOWICACH (O 327 M.), 

NAJWIĘKSZY WZROST PROCENTOWY 
LICZBY MIESZKAŃCÓW W PORÓWNA-

NIU Z ROKIEM 1993 NASTĄPIŁ W: 
OSIEKU O 473 %, MIROSZOWICACH 
O 414 %, KARCZOWISKACH O 284 %, 

GORZYCY O 279 %, GOLI O 271% I MI-
ŁOSNEJ O 254 % CO OZNACZA, ŻE 

LICZBA MIESZKAŃCÓW W STOSUNKU 
DO ROKU 1993 WZROSŁA PONAD 

CZTEROKROTNIE W OSIEKU I MIRO-
SZOWICACH, PRAWIE TRZYKROTNIE 

W KARCZOWISKACH I  GORZYCY, DWU 
I PÓŁ KROTNIE W MIŁOSNEJ I W GOLI, 
A W KRZECZYNIE WIELKIM I W OBO-

RZE PONAD DWUKROTNIE

LEGENDA ZAMIESZKA W GMINIE LUBIN? 
Wszystko wskazuje na to, że 
nowym mieszkańcem Gminy Lubin 
będzie Władysław Kozakiewicz, 
polski lekkoatleta, tyczkarz 
i wieloboista. 
Sportowiec, który od wielu lat 
mieszka w Niemczech postanowił 
powrócić do kraju. – Gdy 
zobaczyłem te piękne pola i łąki, to 
dosłownie dech mi zaparło. 
Wyjątkowe wrażenie zrobili na mnie 
także ludzie tu mieszkający, są ciepli 
i serdeczni. No i na grzyby blisko – 
śmieje się Władysław Kozakiewicz. 
Sportowiec szuka obecnie działki 
pod budowę domu. Spotkał się 
także z szefem gminnego 
samorządu Tadeuszem Kielanem, 
deklarując wsparcie inicjatyw 
sportowych w Gminie Lubin. 
- Jestem do dyspozycji. Każde 
działania zmierzające do 
rozwijania sportu wesprę swoją 
osobą z wielką radością – 
deklaruje lekkoatleta. 
Władysław Kozakiewicz na swoich 
pierwszych igrzyskach w 1976 r. 
w Montrealu, skacząc z kontuzją 
stopy, zajął w konkursie 11. 

miejsce. 30 lipca 1980 zdobył 
tytuł mistrza olimpijskiego 
w skoku o tyczce w Moskwie 
z wynikiem 5,78 m – jednocześnie 
ustanawiając nowy rekord świata. 
Pamiętany z powodu gestu, który 
dwukrotnie wykonał w stronę 
gwiżdżących kibiców sowieckich 
(tzw. gest Kozakiewicza). 
W 1980 dwukrotnie ustanawiał 
rekordy świata: wynikami: 5,72 
i 5,78 m. Inne osiągnięcia to: 
Halowe Mistrzostwo Europy 
(1977, 1979), wicemistrzostwo 
Europy na otwartym stadionie 
(1974) i dwa brązowe medale 
w hali (1975, 1982). W czasie 
swojej kariery 8-krotnie poprawiał 
rekord Polski, windując go od 5,32 
m w roku 1973 do 5,78 m w roku 
1980. Był też 10-krotnym 
mistrzem kraju.  (MG)  

Kilkunastodniowy Bruno Wojnicki z Karczowisk został 15-tysięcznym mieszkańcem Gminy Lubin. 
Choć sam przespał całą uroczystość, statuetkę i prezent od wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana 
odebrali w jego imieniu rodzice. 

W spotkaniu z tej okazji uczestniczyli 
także Iwona Dziatkowiak-Tyczyńska 
z Chróstnika, która zameldowała się jako 
14.999 mieszkanka Gminy Lubin oraz 
Mariusz Kaciuban z Gorzelina, który stał 
się 15.001 mieszkańcem naszego samo-
rządu. 

Bruno urodził się 26 czerwca 2017 
r. w Legnicy. Jego mama Kaja od uro-
dzenia związana jest z Karczowiskami 
i nigdy nie myślała, by zmienić miej-
sce zamieszkania. Tato Maciej nie 
miał więc innego wyjścia, jak dołączyć 
do żony. Zresztą, jak przyznaje z ra-
dością opuścił zgiełk i hałas miasta, 
zamieniając go na sielski krajobraz 
Karczowisk. 

14.999 mieszkanka Gminy Lubin Iwo-
na Dziatkowiak-Tyczyńska pochodzi z Ja-
wora, ale związany z Chróstnikiem mąż 
Piotr nie musiał jej długo przekonywać do 
budowy domu w jego miejscowości. I oby-
dwoje tej decyzji nie żałują. Budowa do-
biega końca, doczekali się dwojga dzieci. 
Julka w czerwcu skończyła 6 lat, a Mikołaj 
20 lipca będzie miał 5 miesięcy. 

Mariusz Kaciuban, który w Gminie Lu-
bin zameldował się 30 czerwca okazał się 
jej 15.001 mieszkańcem . Zameldowała 
się zresztą tego dnia cała rodzina: żona Ar-
leta oraz córeczki dwuletnia Alicja i sześ-
cioletnia Zuzia. Wszyscy mieszkają w Go-
rzelinie, bo właśnie tu sięgały rodzinne ko-
rzenie pana Mariusza. 

- Na 15.000 mieszkańca - Gmina Lubin 
czekała 14 lat, ponieważ dziesięciotysięcz-
ny mieszkaniec zameldował się u nas 
w 2003 r. Bardzo się cieszę, że to mi 
w udziale przypadło powitanie państwa,  
co niniejszym czynię – mówił podczas 
spotkania Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Szef gminnego samorządu wręczył za-
proszonym gościom pamiątkowe statuet-
ki i prezenty w postaci tabletów. 

- Po przekroczeniu tej okrągłej liczby 
może wiele się nie zmienia, ale na pewno 
świadczy to o rozwoju naszej gminy. Cie-
szę się, że zyskujemy nowych, młodych 
mieszkańców, bo to przecież ludzie stano-
wią o potencjale samorządu. I co najważ-
niejsze są wśród nich maluchy, a z myślą 
o nich właśnie powstaje nowoczesna baza 
sportowo-rekreacyjna. Dodatkowi miesz-
kańcy, to także wyższe wpływy z tytułu po-
datku PIT – dodaje wójt Tadeusz Kielan. 

Na dzień 7 lipca 2017 roku, kiedy odby-
ła się uroczytsosć Gmina Lubin liczyła 
15.005 mieszkańców. 

(MG) 

Mamy 15.000 mieszkańca Gminy Lubin! 

W LICZBACH
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„W uznaniu zasług dla 
Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Głogowie w reali-
zacji promocji obronności 
i etosu służby wojskowej 
oraz zaangażowanie w spra-
wy obronności i bezpieczeń-
stwa, upowszechnianie 
i kultywowanie chlubnych 
tradycji oręża polskiego 
oraz współpracę w budowa-
niu społecznego zaplecza 
Sił Zbrojnych RP w Gminie 
Lubin” – napisano w spe-
cjalnym podziękowaniu zło-
żonym na ręce wójta Tadeu-
sza Kielana, będącym uza-
sadnieniem przyznania me-
dalu. Otrzymał go także 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin Norbert Grabow-
ski. 

Wójta Tadeusza Kielana - 
oprócz medalu – nagrodzo-
no także odznaką Pamiąt-
kową WKU w Głogowie.  

- W ten sposób pragnęli-
śmy podziękować za po-
moc, wsparcie i zrozumie-
nie misji oraz potrzeb Pol-
skich Sił Zbrojnych, na któ-
re ze strony pana Tadeusza 
Kielana mogliśmy liczyć, 
zarówno teraz kiedy jest 
wójtem Gminy Lubin, jak 
i w przeszłości, kiedy zajmo-
wał stanowisko m.in. staro-
sty czy wiceprezesa spółki 

MPWiK w Lubinie – mówił 
podczas uroczystości ppłk 
Piotr Mielniczuk. 

Wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan z Wojskową Ko-
misją Uzupełnień w Głogo-
wie współpracuje od kilku-
nastu lat. Jak przyznaje nie 
spodziewał się jednak spe-
cjalnych podziękowań za 
swoje działania. 

- Uważam, że obowiąz-
kiem każdego Polaka jest 
wspierać nasze wojsko, bo 
to ono jest - z jednej strony - 
gwarantem naszego bezpie-
czeństwa, z drugiej budow-
niczym naszej narodowej 
tożsamości. Za przyznane 
wyróżnienia jestem bardzo 
wdzięczny – mówił Tadeusz 
Kielan, odbierając odzna-
czenia. 

Spotkanie, które odbyło 
się w Krzeczynie Małym by-
ło także okazją do przekaza-
nia sołtysom informacji do-
tyczących naboru do służby 
przygotowawczej. Dla po-
wiatów: lubińskiego, legni-
ckiego, polkowickiego, gło-
gowskiego, wołowskiego 
i górowskiego prowadzi je 
WKU w Głogowie.  

Podczas spotkania z soł-
tysami omówione zostały 
także m.in. kwestie związa-
ne ze zmianami w gospoda-

rowaniu odpadami, które 
wejdą w życie 1 lipca 2017 r. 
Zadania z tym związane 
przejmuje Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Gminy Lubin.  

Poruszane były także 
sprawy dotyczące szeroko-
pasmowego internetu, któ-
rego uruchomienie w Gmi-
nie Lubin nabiera realnych 
kształtów, jak również zasa-
dy korzystania ze świetlic 
wiejskich oraz ich wyposa-
żenia. 

Powołanie Gminnego 
Oddziału Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz wynikają-
cych z tego faktu korzyści 
dla seniorów omówił Tade-
usz Madetko, przewodni-
czący ZERiI.  

W spotkaniu uczestniczy-
li skarbnik Gminy Lubin 
Marzena Kosydor, dyrekto-
rzy Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych w Księgi-
nicach oraz Ośrodka Kultu-
ry Gminy Lubin Wojciech 
Dziwiński i Magdalena Du-
bińska, kierownicy refera-
tów UG w Lubinie oraz rad-
ni z przewodniczącym Nor-
bertem Grabowskim. 

 (MG) 

Wójt Gminy Lubin odznaczony przez Wojsko Polskie  

W UZNANIU 
ZASŁUG 
Medal 70-lecia w uznaniu 
zasług dla Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w 
Głogowie oraz Pamiątkową 
Odznakę WKU otrzymał 
Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. Wyróżnienia - szefowi 
gminnego samorządu – wręczył 
komendant głogowskiego WKU ppłk Piotr Mielniczuk 
podczas spotkania z sołtysami Gminy Lubin. 

ZASŁUG ZASŁUG 
Głogowie oraz Pamiątkową Głogowie oraz Pamiątkową 

Kielan. Wyróżnienia - szefowi Kielan. Wyróżnienia - szefowi 
gminnego samorządu – wręczył 

- W ten sposób pragnęliśmy podziękować za pomoc, wsparcie i zrozumienie 
misji oraz potrzeb Polskich Sił Zbrojnych – mówił ppłk Piotr Mielniczuk, 
wręczając odznaczenia wójtowi Gminy Lubin. 

Jak ocenia Pan wyszkolenie 
i jakość sprzętu w jednostkach 
OSP Gminy Lubin?
Poziom wyszkolenia jest bardzo 
dobry z tendencją rosnącą, 
ponieważ z roku na rok 
podnosimy poprzeczkę 
i możemy nieskromnie przyznać, 
że wśród gmin ościennych 
jesteśmy liderem. Także jeżeli 
chodzi o sprzęt, mamy się czym 
pochwalić bo jest coraz lepszy 
i coraz nowocześniejszy, dzięki 
czemu możemy w większym 
stopniu dbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy.

Strażacy cieszą się 
społecznym zaufaniem, ale co 
można zrobić, by ocena 
druhów przez lokalną 
społeczność była jeszcze 
wyższa?
Tę ocenę należy wypracować 
swoją pracą i zaangażowaniem. 
Musimy być widoczni na różnych 
płaszczyznach, by pokazać że 
jesteśmy potrzebni i że lokalna 

społeczność może na nas liczyć 
w każdej sytuacji. Nasze cele, 
założenie i ideę społecznej 
służby trzeba przekazywać 
najmłodszym, dzieciom 
i młodzieży, by zaszczepiać 
w nich potrzebę pomagania 
innym. Zależy nam, by młodzi 
ludzie wstępowali do OSP 
w swoich miejscowościach, bo 
to oni będą budować przyszłość 
naszych jednostek. 

A Pan kiedy rozpoczął swoją 
przygodę ze strażą pożarną, 
gdzie zdobywał Pan 
doświadczenie i wiedzę 
pożarniczą?
Od najmłodszych lat miałem 
kontakt ze strażą. Tato jest 
strażakiem i już jako mały 
chłopiec uczestniczyłem 
w działalności OSP 
w Niemstowie. Byłem 
członkiem Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, 
wyjeżdżałem na szkolenia MDP 
w Wygnańczycach. Ukończyłem 

PODNOSIMY POPRZECZKĘ 
– z druhem Markiem Maślejem, Komendantem 
Gminnym ZOSPRP rozmawia Bogusława Kotlarska 

Marek Maślęj (na 
zdjęciu z prawej) 
pełni funkcję 
Komendanta 
Gminnego ZOSP RP 
od 2007 roku. Jest 
odpowiedzialny 
za przygotowanie 
ochotniczych straży 
pożarnych do działań 
ratowniczych
i uczestniczenia 
w tych 
działaniach, w jego 
kompetencjach 
znajdują się sprawy 
dotyczące szkoleń, 
ćwiczeń, zawodów 
i utrzymania 
gotowości bojowej.

Triumfowały OSP Zimna Woda i Niemstów 

GMINNE ZA WODY POŻARNICZE 
Choć o wygranej 
decydowały dosłownie 
sekundy, zwycięzcami 
tegorocznych Gminnych 
Zawodów Sportowo-
Pożarniczych zostały 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zimnej 
Wodzie w kategorii 
kobiet i OSP 
Niemstów w kategorii 
mężczyzn. Podczas 
zawodów odnotowano 
stuprocentową 
frekwencję jednostek 
OSP Gminy Lubin. 

OSP
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Centralną Szkołę PSP 
w Częstochowie. Po szkole 
zawodowo związałem się ze 
strażą. Pracowałem w PSP 
w Jaworze, od 2002 roku pracuję 
w PSP w Lubinie. 

Jak ocenia Pan współpracę 
z władzami Gminy Lubin? 
Cieszy nas fakt, że szef naszego 
samorządu jest bardzo otwarty na 
działalność OSP. 
Jesteśmy dobrze wyszkoleni, 
wyposażeni i w miarę możliwości 
finansowych gminy nasze 
potrzeby są realizowane. 
W imieniu strażaków chciałbym 
podziękować władzom Gminy 
Lubin, szczególnie panu wójtowi 
Tadeuszowi Kielanowi za duże 
zaangażowanie w działalność 
jednostek OSP i życzyć aby ta 
współpraca w dalszym ciągu się 
umacniała dla poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy.

Dziękuję za rozmowę 

Dziewięć drużyn męskich 
i dwie kobiece w pełnym 
umundurowaniu bojowym - 
przy lejącym się dosłownie 
skwarze z nieba  – punktual-
nie o 14.00 zameldowało się 
na boisku w Niemstowie, 
prezentując się naprawdę 
imponująco. Gminne Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze ofi-

cjalnie otworzył wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan. 

- Życzę Wam drodzy dru-
howie, by były to naprawdę 
dobre zawody, byście mogli 
po ich zakończeniu powie-
dzieć: daliśmy z siebie 
wszystko, bo chcieliśmy 
wygrać i pokonać Niem-
stów oraz Zimną Wodę. 
Zwycięstwo jest oczywiście 
bardzo ważne, bo daje pre-
stiż, koronę i nagrody, ale 
przecież najważniejszy jest 
udział. Niezmiernie się cie-
szę, że reprezentowane są 
wszystkie jednostki naszej 
Gminy, bo te zawody to ko-
lejny trening podnoszący 
wasze umiejętności i kwali-
fikacje, a co za tym idzie po-
prawiający poziom bezpie-

czeństwa w Gminie Lubin – 
mówił podczas otwarcia za-
wodów Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Tradycyjnie już jednostki 
zmierzyły się w dwóch kon-
kurencjach ćwiczeniach bo-
jowych i sztafecie pożarni-
czej 4 x 50 m. 

W kategorii kobiet I miej-
sce z wynikiem 127,7 pkt 
zdobyła reprezentacja Zim-
nej Wody, zgodnie z zasadą, 
że im mniejsza ilość punk-
tów, tym wyższa pozycja. 
Drugie miejsce przypadło 
ekipie z Raszówki z wyni-
kiem 156,8 pkt. 

W kategorii mężczyzn naj-
lepsza okazała się OSP Nie-
mstów z wynikiem 97,3 pkt, 
drugie miejsce wywalczyła 

reprezentacja Zimnej Wody 
(102,0 pkt), a trzecie ekipa 
z Księginic (107,3 pkt). 

Na kolejnych miejscach 
uplasowały się reprezenta-
cje: Raszówki (113, 9 pkt), 
Gorzycy (115,4 pkt), Krze-
czyna Wielkiego (119,3 
pkt), Czerńca (121,2 pkt), 
Szklar Górnych (131,7 pkt) 
i Raszowej (147,5 pkt). 

Sędzią głównym zawo-
dów był mł. bryg. Bogdan 
Ćwikliński. 

Dopisały zarówna pogo-
da jak i publiczność. Zmę-
czone upałem maluchy mo-
gły na koniec do woli korzy-
stać z basenów strażackich, 
tradycyjnie trafili tam rów-
nież świeżo upieczeni dru-
howie.  (MG)  

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Lubin
Na terenie gminy Lubin działa 

dziewięć jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Czerńcu, Gorzy-
cy,  Raszowej, Raszówce, Krzeczynie 
Wielkim i Szklarach Górnych oraz 
w Księginicach, Niemstowie i Zim-
nej Wodzie. Trzy ostatnie należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. W swych szeregach 
skupiają 239 członków w tym 26 ko-
biet.

Oddział Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, którego prezesem 
jest druh Grzegorz Obara, a Komen-
dantem Gminnym Marek Maślej ko-
ordynuje działalność statutową OSP 
na terenie gminy, ustala priorytety 
dotyczące zakupu sprzętu i umundu-
rowania ze środków budżetu gminy 
oraz reprezentuje strażaków ochot-
ników wobec władz samorządowych.

Ochotnicze Straże Pożarne funk-
cjonują jako stowarzyszenia na pod-
stawie ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach, ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej oraz statutu. 

Władzami OSP są: walne zebranie 
członków, zarząd, komisja rewizyj-
na. W okresie od stycznia do marca 
odbywają się walne zebrania sprawo-
zdawcze OSP, na których podsumo-
wuje się działalność  OSP za rok 
sprawozdawczy i omawia najważ-
niejsze działania na dany rok. Ka-
dencja władz OSP trwa pięć lat i koń-

czy się z chwilą powołania nowych 
władz. 

Działalność OSP opiera się na 
pracy społecznej jej członków. Za 
wyróżniającą się działalność na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej strażacy 
ochotnicy otrzymują odznaczenia, 
medale. Spośród wielu odznaczeń 
przyznanych naszym ochotnikom, 
najwyższe odznaczenia przyznane 
przez Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP – Złote Odznaki Związku 
otrzymali druhowie: Edward Okra-
sa, Julian Maślej, Władysław Mo-
roch, Władysław Gonet, Stanisław 
Baraniak, Stanisław Sędzikowski, 
i Grzegorz Obara.

Medalami Honorowymi im. Bole-
sława Chomicza odznaczeni zostali 

Edward Okrasa, Julian Maślej 
i Grzegorz Obara.

Ważna dla środowiska strażackie-
go jest troska o własne tradycje, 
sztandar, zachowanie wiedzy 
o ich dorobku dla przyszłych poko-
leń. Siedem jednostek z terenu gmi-
ny posiada własne sztandary, więk-
szość prowadzi kroniki.

Proponowanie różnorodnych 
form aktywności, docieranie do 
wszystkich grup społecznych 
to podstawa funkcjonowania ochot-
niczego pożarnictwa. Ochotnicy 
uczestniczą w uroczystościach pań-
stwowych, gminnych, powiatowych, 
festynach (Dzień Dziecka, Dzień 
Strażaka, dożynki), przeprowadzają 
pogadanki na temat bezpieczeństwa 

pożarowego w przedszkolach i szko-
łach na terenie gminy. Biorą udział 
w zawodach pożarniczych, gdzie na 
szczeblu powiatowym, jak 
i wojewódzkim z reguły nasi strażacy 
nie mają sobie równych.

Zgodnie z ustawą o ochronie prze-
ciwpożarowej koszty wyposażenia, 
utrzymania, wyszkolenia
i zapewnienia gotowości bojowej po-
nosi gmina, która ma również obo-
wiązek bezpłatnego umundurowa-
nia, ubezpieczenia członków OSP, 
ponoszenia kosztów okresowych ba-
dań lekarskich.

Na działalność OSP w budżecie 
Gminy Lubin na rok 2017 przezna-
czono kwotę 282 tys. 388 złotych.

Między innymi z wyżej wymienio-
nych środków, w bieżącym roku 
Gmina przekazała 60 tys. zł na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Gorzyca. Poprzez wielkie 
uznanie swojej lokalnej społeczności 
poszczególne jednostki otrzymują 
środki finansowe z funduszu sołe-
ckiego. 

Jednostki Gminy Lubin posiadają 
dziewięć samochodów ratowniczo-
-gaśniczych i jeden operacyjny. Po-
przez swoje wyszkolenie i wyposaże-
nie ochotnicze straże pożarne z Gmi-
ny Lubin są wielkim wsparciem 
w czasie działań ratowniczych dla za-
wodowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Lubinie.  (BK) 

Triumfowały OSP Zimna Woda i Niemstów 

GMINNE ZA WODY POŻARNICZE 
MEDALE I ODZNACZENIA  
Gminne Zawody Sportowo 
Pożarnicze były także okazją do 
wręczenia „Medali za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, przyznane Uchwałą 
Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Województwa Dolnośląskiego. 

ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA PO-
ŻARNICTWA” OTRZYMALI:
  Wiesław Kunecki (OSP Gorzyca) 
  Andrzej Jaszczyszyn (OSP Gorzyca) 
  Roman Kosacz (OSP Szklary Górne) 
  Adam Oborski (OSP Szklary Górne) 

SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA” OTRZYMALI: 
  Robert Klimkowski (OSP Gorzyca) 
  Kazimierz Pietkowski 

(OSP Niemstów) 
  Piotr Wojas (OPS Niemstów) 
  Patryk Saja (OSP Szklary Górne) 

MEDALE „ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA” OTRZYMALI: 
  Łukasz Gajdosz (OSP Gorzyca) 
  Mateusz Dec (OSP Niemstów) 
  Dawid Kowalski (OSP Niemstów) 

  Radosław Pietkowski 
(OSP Niemstów) 
  Radosław Serafinowicz 

(OSP Niemstów) 
  Artur Oborski 

(OSP Szklary Górne) 
  Jerzy Wirchniański 

(OSP Zimna Woda) 
WRĘCZONE ZOSTAŁY TAKŻE ODZNAKI 
„STRAŻAK WZOROWY” NADANE PRZEZ 
PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU 
POWIATOWEGO ZOSP RP W LUBINIE. 
OTRZYMALI JE: 
  Kamil Majchrzak

(OSP Krzeczyn Wielki) 
  Dariusz Błauciak 

(OSP Szklary Górne) 
  Piotr Charchal 

(OSP Szklary Górne) 
  Mariusz Charymski 

(OSP Szklary Górne) 
  Sławomir Fuczyło 

(OSP Szklary Górne) 
  Mateusz Matynia 

(OSP Szklary Górne) 
  Jan Zelek 

(OSP Szklary Górne) 
  Dawid Cyrkot 

(OSP Zimna Woda) 

OSP
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Lisiec to miejscowość li-
cząca 260 mieszkańców, 
z czego około setki stanowią 
Łemkowie. Równie często 
słychać tu język łemkowski, 
jak i polski. Mimo, że tym 
drugim wszyscy władają  bie-
gle, między sobą rozmawiają 
„po swojemu”. Pielęgnują 
tradycję, szanują kulturę. 

To właśnie dlatego do Liśca 
rokrocznie, od sześciu już 

lat, dociera Międzynaro-
dowy Festiwal „Świat 

pod Kyczerą”, 
który prze-
mierza Mało-

polskę i Dolny 
Śląsk, w tym 

roku wyjątko-
wy, bo jubileu-

szowy, organizowa-
ny już po raz dwu-
dziesty.

-  To doskonałe 
miejsce, ponieważ 
procentowo to naj-
liczniejsza łemkow-

ska wieś na Dolnym 
Śląsku. Wspaniale 

się tu czujemy, rów-
nież dlatego, że or-

ganizacja jest dosko-
nała, za co jestem bar-
dzo wdzięczny wła-

dzom Gminy Lubin – 
mówi Jerzy Sta-

rzyński, pomy-
słodawca i or-

ganizator 
Festiwalu 

„Świat 
pod Ky-
czerą”. 

Bez względu na to, upał czy 
deszcz polana w Liścu jest 
pełna.  Z parasolami, chro-
niącymi przed słońcem czy, 
jak to miało miejsce  w tym ro-
ku, przed deszczem publicz-
ność nie odpuszcza. 

 - Mamy nadzieję, że uda 
nam się tę imprezę zorganizo-
wać z jeszcze większym roz-
machem. Chcielibyśmy ją 
rozbudować, by stała się ona 
prawdziwym świętem inte-
grującym społeczność, łem-
kowską, ukraińską, polską 
czy białoruską, bo przecież 
nasza gmina to prawdziwy ty-
giel narodowościowy i etnicz-
ny. Marzy mi się, by specjalne 
autobusy przywiozły tu pub-
liczność także z Lubina. Je-
stem przekonany, że odbior-
ców znajdziemy wielu, trzeba 
im tylko pokazać jak wspania-
le można się bawić – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Choć w godzinę rozpoczę-
cia imprezy, miało miejsce 
prawdziwe oberwanie chmu-
ry – z żadnego punktu pro-
gramu nie zrezygnowano. Li-
siecką odsłonę festiwalu roz-
począł występ „Kyczerki” – 
młodszej siostry Łemkow-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kyczera” , którą tworzą mię-
dzy innymi najmłodsi miesz-
kańcy Liśca. Choć wielu 
z nich z pewnością niedawno 
opanowało sztukę mówienia 
i chodzenia, na scenie prezen-
towali się niczym wytrawni 
artyści. Nieco gorzej było 
z rodzicami, którzy choć 
dumni z pociech, tremy 
i drżenia rąk trzymających 
aparaty nie mogli się pozbyć. 

Po tym wyjątkowym wpro-
wadzeniu przyszedł czas na ofi-
cjalne otwarcie festiwalu, któ-
rego w imieniu wójta Gminy 
Lubin dokonał przewodniczą-
cy Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski. 

- Atmosfera jest tu tak gorąca, 
że żaden deszcz czy grad nie są 
w stanie jej zakłócić. Życzę wielu 
artystycznych  wrażeń i dosko-
nałej zabawy – mówił przewod-
niczący Norbert Grabowski.

I zaczęło się… Wyjątkowy 
spektakl, przeplatany kultu-

rami różnych krajów, muzy-
ka, która porywała do tańca 
i dobre emocje, bo ta muzyka, 
łączy bez względu na wiek, ję-
zyk, muzyczne gusta czy kraj, 
z którego się pochodzi. 

Była to także okazja do zło-
żenia życzeń inicjatorowi i or-
ganizatorowi festiwalu Jerze-
mu Starzyńskiego z okazji 20. 
edycji tej wyjątkowej impre-
zy! 

Współorganizatorem festi-
walu w Liścu był Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin.  (MG) 

POD KYCZERĄ

XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” 

Po raz kolejny Lisiec w Gminie Lubin stał się światową 
stolicą kultury łemkowskiej. Artyści z Polski, Chin, 
Rumunii, Czech, Kostaryki, Turcji, Gruzji i Słowacji 
wystąpili w tej niewielkiej miejscowości, zadziwiając 
publiczność rozmachem przedstawień, artystyczną 
różnorodnością i feerią barw, którą mieniły się ich stroje.  

ŁEMKOWSKIE 
ŚWIĘTO W LIŚCU 
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Wakacyjny 
rozkład jazdy 
Od 26 czerwca 2017 r. zmienił się rozkład jazdy autobusów 
w dni robocze. Poza zmianami w godzinach odjazdów, 
uruchomione zostały nowe przystanki w trzech 
miejscowościach Gminy Lubin: Gorzycy, Krzeczynie Wielkim 
oraz w Ustroniu. Jak informuje przewoźnik, wakacyjna rozpiska 
obowiązywać będzie do 1 września 2017 r.
Zmiana częstotliwości kursowania w dni robocze dotyczy linii 1, 
4, 7 oraz 3A, 3B i 0. Dokładne godziny odjazdów w dni robocze 
w okresie wakacji znajdują się w rubryce „Dni robocze w ferie 
i wakacje”. Rozkład jazdy na soboty i niedziele pozostaje bez 
zmian.
W Gminie Lubin uruchomione zostały także nowe przystanki. 
W miejscowości Gorzyca linia 101 będzie zatrzymywała się na 
samym końcu wsi. W Krzeczynie Wielkim autobus będzie 
zabierał pasażerów sprzed szkoły. Nowy przystanek, gdzie 
kursuje linia 102 jest także w Ustroniu, od strony Składowic. 
Dodatkowo, od dnia 3 lipca 2017 r. zmianie uległ rozkład jazdy 
linii 5, 103, 104 i 105. 
Wakacyjny rozkład jazdy dostępny jest na przystankach, a także 
na stronach ug.lubin.pl i pks.lubin.pl  (JW)

Internet 
w Gminie Lubin 

Jeszcze w tym roku 
w Gminie Lubin ma ruszyć 
budowa szerokopasmowe-
go Internetu. Projekt reali-
zować będzie grupa kapi-
tałowa Vectra, ogólnopol-
ski operator telekomuni-
kacyjny. Nowoczesną 
i szybką siecią światłowo-
dową – w pierwszym eta-
pie – ma zostać objętych 
20 miejscowości Gminy 
Lubin.

– Myślę, że to bardzo do-
bra wiadomość dla miesz-
kańców, zwłaszcza tych 
miejscowości, w których 
nie tylko sygnał jest słaby, 
ale w ogóle nie dociera. Ta-
kich miejsc jest wiele, dla-
tego udało nam przekonać 
Vectrę, by programem ob-
jętych zostało dwukrotnie 
więcej miejscowości niż 
pierwotnie planowa-
no.  Docelowo chcieliby-
śmy szerokopasmowym in-
ternetem objąć całą gminę. 
Rozmowy w tej sprawie 
prowadzone są z Urzędem 
Komunikacji Elektronicz-
nej – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Budowa szerokopasmo-
wej sieci światłowodowej – 
to projekt realizowany 
z dofinansowaniem Euro-
pejskiego Funduszu Regio-
nalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 
2020 „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu, 
wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu o wysokich 
przepustowościach”.

Sieć telekomunikacyjna 
zostanie zrealizowana 

z wykorzystaniem nowo-
czesnej technologii FTTH 
(Fiber to the Home). Jest 
to technologia doprowa-
dzająca przewody świat-
łowodowe do każdego do-
mu z osobna, umożliwia-
jąc mieszkańcom korzy-
stanie z przesyłu danych 
o największej możliwej 
obecnie prędkości oraz 
bardzo wysokiej nieza-
wodności.

Planowana do zbudowa-
nia infrastruktura będzie 
obejmowała swoim zasię-
giem zabudowę jednoro-
dzinną na terenach gdzie 
obecnie nie ma możliwości 
świadczenia szerokopas-
mowych usług dostępu do 
internetu (internet, telewi-
zja, telefon).

Światłowody będą do-
prowadzone nieodpłatnie 
do domów, jeśli taka bę-
dzie  wola właściciela nie-
ruchomości, jeśli nato-
miast nie będzie tym zain-
teresowany, wyłącznie do 
granicy działki.

Prace związane z budo-
wą światłowodu rozpoczęły 
się już w ośmiu  miejsco-
wościach Gminy Lubin w: 
Goli, Księginicach, Skła-
dowicach, Chróstniku, 
Karczowiskach, Krzeczy-
nie Wielkim, Raszówce 
i Wiercieniu. 

 (MG)

Wakacyjny wyjazd 
podopiecznych GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Księginicach, 
podobnie jak w latach ubie-
głych  bierze udział w orga-
nizacji i naborze uczestni-
ków bezpłatnego wypoczyn-
ku letniego dla dzieci z tere-
nu Gminy Lubin. Z tej formy 
pomocy korzystają najmłod-
si, wychowujący się środo-
wisku dysfunkcyjnym, w ro-
dzinach których sytuacja fi-

nansowa nie pozwala na po-
krycie kosztów wakacyjnych 
wyjazdów.

W bieżącym roku, dzięki 
intensywnej współpracy 
z Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych przy Urzędzie 
Gminy Lubin  dzieci w wie-
ku od 7 do 15 lat w okresie 
od 4 do 17  sierpnia 2017 r. 
spędzą czas na kolonii nad 

morzem, w Rewalu. Koszt 
wypoczynku w całości po-
krywa komisja.

Ponadto, podobnie jak 
w latach ubiegłych, również 
w tym roku GOPS otrzymał 
dodatkowo osiem bezpłat-
nych miejsc na kolonii 
w Pustkowie koło Rewala. 
Organizatorem kolonii dla 
dzieci w wieku od 7 do 16 lat 
jest Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu. Wypoczynek 
przewidziany jest w okresie 
od 22 lipca do 02 sierpnia 
2017r.

Łącznie z bezpłatnej kolo-
nii  skorzysta 28 dzieci za-
mieszkałych w Gminie Lu-
bin. Dzieciom życzymy sło-
necznej pogody i udanego 
wypoczynku!

(oprac. GOPS)

Przed poważnym proble-
mem lokalowym Gmina Lu-
bin stanęła w lutym 2017 r., 
kiedy miasto wypowiedziało 
Gminnemu Gimnazjum 
umowę na dzierżawę po-
mieszczeń w Gimnazjum nr 
1 przy ul. Szpakowej w Lubi-
nie. Rozważane były możli-
wości dzierżawy budynku na 
potrzeby wygaszanego Gim-
nazjum, jednak koszty przy-
stosowania pomieszczeń do 
celów oświatowych były bar-
dzo wysokie. Ostatecznie za-
padła decyzja o zakupie nie-
ruchomości przy ul. Księcia 
Ludwika I 3, dawnej siedzi-
by m.in. Technikum Budow-
lanego oraz Domu Kultury 
„Żuraw”.  

Nieruchomość tworzą bu-
dynek o powierzchni 3 tys. 
465 metrów kwadratowych 
oraz przyległy do niego par-
king. Koszt zakupu obiektu 
wyniósł 4 mln 100 zł. Akt no-
tarialny potwierdzający za-
warcie umowy sprzedaży z ra-
mienia Gminy Lubin podpi-
sali wójt Tadeusz Kielan oraz 
skarbnik Marzena Kosydor.  

- Do nowego budynku jako 
pierwsze przeprowadzi się 
Gminne Gimnazjum. Chcie-
libyśmy by uczniowie rozpo-
częli tam naukę  4 września 
2017 r. W dalszej perspekty-
wie planowane jest przenie-
sienie Urzędu Gminy i pozo-

stałych gminnych instytucji 
oraz utworzenie Gminnego 
Przedszkola, jeśli takie będą 
potrzeby rodziców i dzieci 
z terenu naszej Gminy – mó-
wi Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin. 

W nowej siedzibie gimna-
zjum rozpoczął się właśnie 
remont. Malowanie ścian, 

wymiana podłóg i dostoso-
wanie obiektu do przepisów 
przeciwpożarowych – to za-
dania, które zostaną wyko-
nane. 

Sześć  przestronnych i sło-
necznych sal lekcyjnych 
o powierzchni 60 – 70 m kw. 
każda, szerokie korytarze 
i wygodne zaplecze dla gro-
na pedagogicznego i pra-
cowników szkoły. Gimna-
zjum zajmie całe II piętro 
budynku. 

- Obiekt jest w dobrym sta-
nie technicznym, ale wyma-
ga odświeżenia. Niezbędne 
jest także dostosowanie go 
do obowiązujących przepi-
sów przeciwpożarowych, jak 
również wymiana posadzek 
na tzw. wykładziny obiekto-
we – tłumaczy Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin. 

Koszt prac modernizacyj-
nych oszacowany został na 
290 tys. zł.  

Gminne Gimnazjum przy ul. Księcia Ludwika I 

REMONT PEŁNĄ PARĄ 
Gmina Lubin kupiła budynek przy ul. Księcia Ludwika I. Od 1 września 2017 
r. mieścić się tam będzie Gminne Gimnazjum, a docelowo także Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury Gminy Lubin oraz 
Punkt Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. 

Nieruchomość tworzą budynek o powierzchni 3 tys. 465 metrów 
kwadratowych oraz przyległy do niego parking.
 

- Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, 
ale wymaga odświeżenia. Niezbędne jest także 
dostosowanie go do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych – tłumaczy Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

SEKRETARIAT JUŻ W NOWEJ SIEDZIBIE 
Od 01 lipca 2017 r. w budynku przy ul. ul.  Księcia Ludwika I 3 
w Lubinie mieści się sekretari at Gimnazjum  w Lubinie. W związku 
z powyższym, od tego dnia wszelkie sprawy związane ze szkołą  
załatwiane będą w nowej siedzibie szkoły pod wymienionym wyżej 
adresem. Pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie. 



1⁸ NA WSI

Tak jest w obwarzankowej Gmi-
nie Lubin, otaczającej stolicę Pol-
skiej Miedzi. Sieci wiążących 
mieszkańców Gminy z Lubinem 
jest więcej niż w precyzyjnie zrobio-
nej pajęczynie. Opieka medyczna, 
szkoły, przedszkola – wszystko 
w Lubinie. Nie dla dlatego, że 
gminnych nie ma -  bo są – ale  zde-
cydowanie wygodniej jest „zała-
twić” wszystko w Lubinie. 

A jednak! Rarytasów – jak się 
okazuje - nie brakuje i u nas. Księ-
ginice - sąsiad Lubina dosłownie 
zza miedzy, a jednak właśnie tu 
przełamuje się municypalny cha-
rakter podlubińskich miejscowo-
ści.  

Państwo Jolanta i Piotr Trocha-
nowscy od dwudziestu dwóch lat 
prowadzą w Księginicach hodowlę 
bydła. Na pierwszy rzut oka widać, 
że tworzą wspaniałe małżeństwo 
i że praca jest także ich pasją. Fili-
granowa, słowiańskiej urody ona 
i on w gumiakach, choć doskonale 
wygląda w garniturze, co widać na 
zdobiących ściany salonu zdję-
ciach.  

Hodowla państwa Trochanow-
skich liczy 370 sztuk: krowy mamki 
i mleczne, jałówki, byki i cielęta. Te 
ostatnie sprawiają największy kło-
pot, bo by wprowadzić je w doro-
słość, przez dwa lata muszą być 
otoczone naprawdę troskliwą opie-
ką. Większość rolników sprzedaje 
cielaki, ale w Księginicach i one na-
leżą do rodziny. 

Piotr Trochanowski  magister in-
żynier rolnictwa - gospodarstwo 
przejął po ojcu w 1995 roku. 

- Tato powiedział wtedy, jak 
chcesz to bierz, bo ja już nie chcę, 
nie mam siły. Opłacalność w rolni-
ctwie była duża. Pszenica koszto-
wała 240 zł, więc długo się nie za-

stanawiałem, przecież coś trzeba 
było w życiu robić. Ale sielanka nie 
trwała długo. Rok później cena 
pszenicy wzrosła dwukrotnie, po-
dobnie z kosztami. W Gminie Lu-
bin przetrwało nas niewielu – opo-
wiada Piotr Trochanowski. 

Prężnie działające nowoczesne 
gospodarstwo, ciągnik i kombajn 
dowodzą, że z rolnictwa da się żyć. 
Sukces nie przychodzi jednak na 
pstryknięcie palcem. Okupiony jest 
ciężką pracą, ciągłą dyspozycyj-
nością i podporządkowaniem życia 
rodzinnego – zawodowemu. 

- Od roku mieszkamy w Księgini-
cach, więc jest nam dużo łatwiej, 
ale dojazdy z Lubina przez lata dały 
nam się we znaki – wspomina Jo-
lanta Trochanowska. 

- Bywały noce, że i trzy razy je-
chaliśmy do Księginic. Czasem 
okazywało się, że alarm jest fałszy-
wy, ale zaniepokojony stróż dzwo-
nił, więc trzeba było sprawdzić, co 
się dzieje. Zarwane noce w naszej 
profesji nie są rzadkością. Dom 
przy gospodarstwie, to duża wygo-
da. Pracujemy przecież przez sie-
dem dni w tygodniu, nie ma wol-
nych weekendów czy świątecznych 
urlopów, bo przecież zwierzęta 
trzeba nakarmić, a zdarza się że 
i odebrać poród – dodaje pani Jo-
lanta. 

Wcześniej w gospodarstwie za-
trudnionych było 40 pracowników. 
Dziś oprócz właścicieli i księgowej 
na jedną czwartą etatu pracuje ich 
dziewięciu. 

- 

O ta-
kim 

stanie 
zatrud-

nienia decy-
duje przede 

wszystkim ekono-
mia, ale ponadto chętnych do pra-
cy w rolnictwie nie ma wielu, bo to 
niełatwy kawałek chleba – tłuma-
czy pan Piotr. 

Mimo trudności, jakie towarzy-
szyły i towarzyszą prowadzeniu 
własnego gospodarstwa, plusy chy-
ba przeważają. Piękny dom pań-
stwa Trochanowskich, choć nowo 
wybudowany ma duszę i zaprasza 
do wejścia. Stół w salonie szybko 
zastawiają przygotowane przez pa-
nią domu potrawy, a na widok 
swojskiego placka – leci ślinka. 

W weekendy dom tętni życiem, 
bo przyjeżdżają dzieci. Córka świe-
żo upieczona mężatka, wpada na 
chwilę. Skończyła psychologię, 
mieszka i pracuje we Wrocławiu 
i tak już chyba zostanie.  

- Ola określiła się mając trzy lat-
ka. Wleciała za nami do obory, jak 
wmurowana stanęła w drzwiach 
„ale tu ciężkie powietrze”– powie-
działa, obróciła się na pięcie i ucie-
kła. Zbyt często tu później nie za-
glądała – śmieje się pan Piotr.  

Z synem 
jest inaczej. 

Paweł Trochanow-
ski studiuje na kierunku 

związanym z rolnictwem, ale 
w weekendy i podczas przerw na 
uczelni rodzice mogą na niego li-
czyć. 

- Czy zwiąże się z rolnictwem, 
czas pokaże. Sam musi o tym zade-
cydować – mówi gospodarz. 

- Z moich obserwacji wynika, że 
wszystko jest na dobrej drodze. Wi-
dzę Pawła na polu czy w sklepie, 
gdy kupuje części do maszyn, wsia-
da na traktor i na kombajn, to na 
początek wystarczy – mówi Franci-
szek Lesicki, sąsiad państwa Tro-
chanowskich, członek władz Dol-
nośląskiej Izby Rolniczej, były za-
stępca wójta Gminy Lubin, ale 
przede wszystkim rolnik, który 
przetrwał burze i nawałnice, do 
których na przełomie ostatnich lat 
doszło w polskim rolnictwie. 

Gospodarstwo rolne państwa 
Trochanowskich w ostatnich latach 
przeszło gruntowną modernizację, 
wiele procesów zostało zautomaty-
zowanych, powstało sterylne po-
mieszczenie do dojenia krów i no-
woczesny punkt odbioru mleka. 
Z pewnością należy do najprężniej 
działających w regionie i daje na-
dzieję, że polskie rolnictwo wróci 
jeszcze do czasów świetności, bo 
z pewnością jest ono jednym z klu-
czowych elementów naszej narodo-
wej symboliki i spuścizny.

Maja Grohman  

Miejski charakter wiejskich miejscowości Gminy Lubin  

Warsztaty 
samochodowe, 
sieciowe sklepy 
spożywcze, gabinety 
kosmetyczne 
i zakłady fryzjerskie. 
Nierzadko - na 
szczęście - remiza 
straży pożarnej 
i aktywne koła 
gospodyń, które 
dają nadzieję, że 
wieś, choć trochę 
pozostanie wiejska… 

KROWA ZNACZY 
RARYTAS 

Jolanta i Piotr Trochanowscy tworzą wspaniałe małżeństwo 
a wspólna praca jest także ich pasją.

GOSPODARSTWO W KSIĘGINICACH LICZY 370 
SZTUK, TWORZĄ JE KROWY MAMKI I MLECZNE, 
JAŁÓWKI, BYKI I CIELĘTA. 
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Sentymentalna 
podróż 
ze sportowym 
akcentem 

50. rocznica ślubu pań-
stwa Anity i Zigi Braeunlein 
z miejscowości Bad Ems 
w Niemczech była wspaniałą 
okazją do odwiedzenia ro-
dzinnych stron jubilatki, 
która pochodzi z Miłoradzic. 
Sentymentalną podróż do 
Polski zorganizowała rodzi-
na jubilatów. Małżonkowie 
odwiedzili także wójta Tade-
usza Kielana. Wizyta 
w Urzędzie Gminy Lubin 
miała na celu odnowienie 
przyjaznych stosunków mię-
dzy miejscowościami Bad 
Ems a naszą gminą.

Pani Anita Braeunlein uro-
dziła się w 1943 roku w Miło-
radzicach w Gminie Lubin. 
To nie pierwsza wizyta pań-
stwa Braeunlein w tych stro-
nach. Tym razem jednak 
w podróż do rodzinnych stron 
małżonkowie wybrali się z ca-
łą swoją rodziną, z córkami, 
wnukami i prawnukami oraz 
historią naszych terenów 
w postaci zdjęć i czasopism 
z przeszłości. Pomimo upły-
wu lat, czas nie zatarł wspo-
mnień.

Rodzina odwiedziła między 
innymi kościół p.w. Świętej 
Trójcy w Miłoradzicach oraz 
stary niemiecki cmentarz. 
Państwo Braeunlein zadekla-

rowali swoją pomoc przy od-
nowieniu nekropolii.

Poza okrągłą rocznicą ślu-
bu, odwiedziny gości z Nie-
miec miały związek z podpi-
saną w 2000 roku deklaracją 
o wzajemnej przyjaźni i kon-
taktach między byłymi 
a obecnymi mieszkańcami 
Bad Ems i Powiatu Lubiń-
skiego. Małżonkowie odwie-
dzili Wójta Gminy Lubin Ta-
deusza Kielana oraz staro-
stę lubińskiego Adama Myr-
dę.

– Przyjaźń to relacja, którą 
trzeba pielęgnować, dlatego 
podczas naszego spotkania 
rozmawialiśmy między inny-
mi o projekcie, jakim jest wy-
miana młodzieży. Marzy nam 
się zorganizowanie turnieju 
piłkarskiego, w którym wzię-
łyby udział reprezentacje Bad 
Ems, Sathonay-Camp – na-
szego partnerskiego miasta 
we Francji oraz oczywiście 
Gminy Lubin – mówi wójt Ta-
deusz Kielan.

Propozycja złożona przez 
szefa gminnego samorządu 
spotkała się z dużym zainte-
resowaniem gości. Niewyklu-
czone, że zawody zorganizo-
wane zostaną jesienią tego 
roku.

(JW)

Państwo Braeunlein odwiedzili między innymi 
kościół p.w. Świętej Trójcy w Miłoradzicach oraz 
stary niemiecki cmentarz, deklarując jednocześnie 
swoją pomoc przy odnowieniu nekropolii.

Małżonkowie odwiedzili Wójta Gminy Lubin 
Tadeusza Kielana. 

Reprezentacja Gminy 
Lubin podbiła Francję 

Reprezentacja Gminy 
Lubin doskonale spisała 
się na Międzynarodowym 
Turnieju Piłkarskim, roze-
granym w ramach 
Dni Sathony-Camp, part-
nerskiego miasta Gminy 
Lubin we Francji.  W skład 
piłkarskiej ekipy weszli 
m.in. przewodniczący Ra-
dy Gminy Lubin Norbert 
Grabowski oraz radni To-
masz Fuczek, Patryk Jar-
kowiec, Andrzej Olek 
i Marcin Nyklewicz. 
Drużyna z Gminy Lubin, 
w tym wysoko obsadzonym 
turnieju wygrała wszystkie 
mecze w swojej grupie zdo-
bywając komplet punktów. 
Ironią losu był fakt, że na-
sza drużyna przegrała mecz 
w półfinale z drużyną Stage 
OL Indoor, z którą w fazie 
grupowej wygrała 1:0. 

Zajęcie ostatecznie 3 
miejsce wśród  11 drużyn 
to i tak olbrzymie osiągnię-
cie, tym bardziej że spotka-
nie to miało swoją wyjątko-
wą dramaturgię. W regula-
minowym czasie mecz za-
kończył się  remisem. Do-
piero rzuty karne zadecy-
dowały o zwycięstwie na-
szej reprezentacji. 

- W tym przypadku nie 
wynik był najważniejszy, 
ale spotkanie z naszymi 
francuskim partnerami 
i przyjaciółmi. To wspaniali 
ludzi, z którymi spędzony 
czas na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Mamy 
nadzieję, w ramach kolej-
nej wymiany do Francji po-
jedzie młodzież z Gminy 
Lubin, bo między innymi 
o tym rozmawialiśmy 
z władzami Sathony-Camp 

– mówi przewodniczący 
Norbert Grabowski. 

W ramach Dni Sathony-
-Camp odbył się również 
„Zielony Bieg” na dystansie 
15 i  9 kilometrów. I tu także 
odnieśliśmy sukces, bo 
w biegu na 9 km, w którym 
wyratowało 400 osób, 40 
miejsce z czasem 56 minut 

zajął radny Gminy Lubin 
Patryk Jarkowiec. 

Na tym nie koniec indywidu-
alnych sukcesów. W grze w bu-
le I miejsce zajął radny Marcin 
Nyklewicz z partnerem z Fran-
cji, a na drugim uplasował się 
Roman Staszak z naszej repre-
zentacji, który wystąpił w deblu 
z Francuzką.   (AP/MG) 

- Zwracamy się z prośbą 
o wsparcie Gminy Lubin 
w dążeniu do uzyskania 
konstruktywnej pomocy 
przy likwidacji nielegalne-
go składowiska odpadów 
zlokalizowanego na terenie 
wsi Kłopotów (…) Widząc 
brak efektów działania in-
stytucji zajmujących się tą 
sprawą, obecnie pozostaje 
nam liczyć na wsparcie ze 
strony innych organów - 
czytamy w apelu. 

Firma R-Power Polska 
wraz z firmą EKO REO 
składuje odpady, także nie-
bezpieczne , w sposób nie-
zgodny z obowiązującym 
prawem, zagrażający życiu 
i zdrowiu ludzi, jak również 
środowisku. Mimo cofnię-
cia w 2016 r. przez Starostę 

Lubińskiego zezwolenia na 
zbieranie odpadów spółce 
R-Power – firma nadal 
przywozi tam odpady. Ich 
ilość rośnie w zastraszają-
cym tempie. 

Na terenie, na którym 
spółka R-Power składuje 
odpady trzykrotnie wybu-
chały groźne pożary, zagra-
żające życiu i zdrowiu 
mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Ich gaszenie 
trwało wiele dni i pochłonę-
ło olbrzymie koszty. 

- Gmina formalnie nie 
jest stroną w tej sprawie, 
ale przecież to wysypisko 
znajduje się na naszym te-
renie. Nie możemy bez-
czynnie patrzeć jak łamane 
jest prawo -  stąd apel do 
najwyższych organów pań-

stwa – tłumaczy Norbert 
Grabowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Lubin. 

- Obawiamy się, że Gmi-
na Lubin z problemem po-
zostanie sama i w konse-
kwencji usunięcie odpa-
dów nagromadzonych 
przez przedsiębiorcę ob-
ciąży budżet samorządu, 
co przy skali problemu mo-
że wiązać się ze skutkami 
rzędu milionów złotych – 
napisali radni. 

Apel trafi do Ministra 
Środowiska, Prokuratura 
Generalnego, Wojewody 
Dolnośląskiego, Marszałka 
Województwa Dolnoślą-
skiego, Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, 
Głównego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, Po-

słów i Senatorów woje-
wództwa dolnośląskiego, 
Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli, Przewodniczące-
go Sejmiku Dolnośląskie-
go,  Dolnośląskiego woje-
wódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, Pań-
stwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego we 
Wrocławiu, Dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbo-
wej we Wrocławiu, Woje-
wódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego we 
Wrocławiu, Dolnośląskie-
go Komendanta Woje-
wódzkiego Policji, Komen-
danta Policji w Lubinie 
oraz Komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Lubinie.  

(MG) 

Apel radnych Gminy Lubin w sprawie Kłopotowa 

WOŁANIE O POMOC! 
Radni Gminy Lubin 
zaapelowali o pilne 
podjęcie działań 
zmierzających do likwidacji 
nielegalnego składowiska 
odpadów w Kłopotowie. 
Trafi on m.in. do 
Prokuratura Generalnego, 
Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli i Ministra 
Środowiska. Uchwała w tej 
sprawie przyjęta została 
jednogłośnie. 
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Pani Anna jest energiczna 
i towarzyska. Zaraża innych 
swoim humorem. Czas dzieli 
pomiędzy liczną rodzinę 
i przyjaciół. Lubi pracować 
w swoim przydomowym 
ogródku i oglądać telewizję. 
Z humorem mówi, że jej re-
cepta na długowieczność 
brzmi: jeść, pić i tańcować – 
bida musi sfolgować. 

Do Obory przyjechała 
w 1957 roku ze wschodu, 
z miasta Drohobycz koło 

Lwowa. Całe życie ciężko 
pracowała w gospodarstwie 
i na roli. 

– Ze wschodu pamiętam 
wszystko… Jak Stalina cho-
wali, to my pracowaliśmy na 
polu – wspomina jubilatka. 
– Teraz dzieci mają raj, wie-
dzą, że żyją. Kiedyś nie było 
z czego pieluchy zrobić, 
gdzie kupić. Nie było telewi-
zora, światła, lampy były tyl-
ko świeczki. Nie było tak jak 
teraz – dodaje.

W telewizji najbar-
dziej lubi oglądać progra-
my dotyczące jej rodzinnych 
stron. Lubi także być na bie-
żąco z wydarzeniami w kra-
ju. Gdy zobaczy ciekawy ma-
teriał zaraz dzwoni do znajo-
mych i mówi, żeby włączyli 
ten kanał. Rodzina Pani An-
ny żartuje, że potrafi za-
dzwonić o każdej porze.

– Ania zagada człowieka 
na śmierć. Ma niesamowite 
poczucie humoru. Do niej 

można przyjść głodnym. Tu-
taj człowiek się naje, wyśpi, 
pogości się – mówią kole-
żanki o jubilatce. – Cały 
dzień potrafi gdzieś biegać, 
a w nocy pierogi piecze 
i dzwoni do nas, żebyśmy 
przyszli.

Anna Pielech ma liczną ro-
dzinę, z którą jest bardzo 
zżyta. Ma pięcioro dzieci, 
czworo wnuków, dwoje pra-
wnuków i roczną prapra-

wnuczkę. Lubi podróżo-
wać. Jeździła na 

wszystkie wy-
cieczki, które 

organizował 
miejscowy 
ksiądz. 
W wieku 
70 lat poje-

chała na 
wycieczkę 

do Monte Ca-
sino. Marzy, że-

by jeszcze pojechać 
do Wilna. 
Nie mniej werwy i animu-

szu ma Pan Benon Kasperski 
z Księginic. Jubileusz 90. 
urodzin był okazją do spot-
kania i rozmowy o sobie i ży-
ciu w niełatwym okresie. 
W wieku 16 lat Benon Ka-
sperski został przesiedlony 
do Niemiec pod granicę 
francuską. Najpierw praco-
wał w dużej niemieckiej fa-
bryce broni w Alpach. Póź-

niej walczył w Armii Ander-
sa. Przeszkolenie przeszedł 
na Korsyce. Z wypiekami na 
twarzy opowiada, jak pod-
czas wojny dostarczał na 
pierwszą linię amunicję 
i żywność. Wtedy został ran-
ny odłamkami w twarz. 
W czasie wojny stracił 
dwóch starszych braci. Mi-
mo swoich lat o dramatach, 
które rozgrywały się w latach 
1939 i 1940 opowiada, jakby 
to było wczoraj. 

– Opowiedziałem tylko 
jedną dziesiątą tego, co wi-
działem. Nie życzyłbym ni-
komu, żadnemu człowiekowi 
tego, co ja przeżyłem i co wi-
działem – mówi Pan Benon. 

Do Księginic przyjechał 
z żoną w 1967 roku z po-
znańskiego, z Leszna. Z za-

wodu jest tokarzem, spawa-
czem i ślusarzem. W Księgi-
nicach pracował jednak jako 
kowal i podkuwacz. Jako je-
dyny w okolicy miał prze-
szkolenie weterynaryjne. 

Pan Benon może liczyć 
na swoją rodzinę, która na 
co dzień opiekuje się nim 
i jego żoną. Państwo Ka-
sperscy mają pięcioro dzie-
ci, sześcioro wnuków, 11 
prawnuków, a we wrześniu 
na świat przyjdzie prapra-
wnuczka. 

Życzenia dalszych lat 
w zdrowiu i wszelkiej po-
myślności złożył jubilatom 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan, który odwiedził ich 
z kwiatami, upominkami i li-
stem gratulacyjnym. 

Joanna Warenica 

Tancerze z Gminy Lubin w Lednicy
 Tancerze reprezentujący Gminę 

Lubin, pod hasłem „Idź i kochaj” 
udali się na pola Lednickie w okoli-
ce Gniezna, by dołączyć do grupy 
liczącej dwa tysiące tancerzy, któ-
rzy przyjechali z całej Polski, by wy-
stąpić przed około 100-tysięczną 
publicznością.

– Lednica to nie tylko taniec 
i śpiew, to przede wszystkim pokuta 
i modlitwa. Pamiętam jeden szcze-
gólny moment tegorocznej Lednicy, 
gdy kazano nam położyć się krzyżem 
przed obliczem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej (300 rocznica korona-
cji) i Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej 

(140 rocznica objawień) miałam wte-
dy łezki w oczach – całe pole jak 
okiem sięgnąć leżało krzyżem skła-
dając pokłon Najświętszej Panience. 
Niesamowite – mówi Patrycja Słota, 
liderka grupy Tancerzy Lednicy. 

Młodzież przywiozła z tegorocz-
nego spotkania puzzle i różaniec, 

ale przede wszystkim przeświad-
czenie o bożej miłości. 

– Po Światowych Dniach Mło-
dzieży w Krakowie, gdzie mogłam 
tańczyć na głównej scenie podczas 
wizyty papieża Franciszka nie mo-
głam nie pojechać na tegoroczną 
Lednicę. Wspólna modlitwa 

i uwielbienie poprzez taniec jest 
niezapomnianym przeżyciem, 
zwłaszcza nowy taniec „Idź i ko-
chaj”, podczas którego łapaliśmy 
się za ręce tworząc ze swych ciał 
serca – mówi Kaja Jężak ze Szklar 
Górnych.

(red) 

90 lat minęło jak jeden dzień… 

Z WIZYTĄ 
U JUBILATÓW

Pani Anna Pielech 
z miejscowości Obora oraz Pan 
Benon Kasperski z Księginic 
obchodzili w czerwcu 
obchodziła swoje 90 urodziny. 
Dostojnych jubilatów 
odwiedziłm wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan. 

Pani Anna jest energiczna i towarzyska. Zaraża innych swoim 
humorem. Czas dzieli pomiędzy liczną rodzinę i przyjaciół.

Pan Benon walczył w Armii Andersa.  Z wypiekami 
na twarzy opowiada, jak podczas wojny dostarczał 
na pierwszą linię amunicję i żywność. 
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NOWE KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW CZEKA 
NA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN 

My się nie 
nudzimy, 
my działamy 
– ROZMOWA Z TADEUSZEM MADETKO, PRZEWODNICZĄCYM PZERiI W LUBINIE.

Lubiński terenowy oddział PZERiI istnieje od ponad 40 lat. Od dwudziestu lat jest z nim 
związany obecny przewodniczący Tadeusz Madetko, co jak sam przyznaje świadczy o jego 
olbrzymim zżyciu się z kolegami i koleżankami, z którymi prężnie działają na różnych 
niwach. Oddział liczy półtora tysiąca członków, a tylko w tym roku przystąpiło do niego 
128 osób i na tym na pewno nie koniec… 

 Działający na terenie Lubina Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów chce 
swoim działaniem objąć także Gminę 
Lubin. Skąd wziął się pomysł na 
rozszerzenie jego działalności? 
Zaczęło się od współpracy z panem wójtem 
Tadeuszem Kielanem, który jest przyjacielem 
naszego związku od wielu lat. To właśnie pan 
wójt umożliwił nam udział w spotkaniach 
wiejskich, sesji Rady Gminy czy spotkaniu 
z sołtysami, na których mogliśmy przekazać 
ideę naszej działalności. A pomysł wziął się 
stąd, że przecież w miejscowościach Gminy 
Lubin także mieszkają seniorzy, którzy nie 
chcą się nudzić, mają w sobie radość życia 
i chcą aktywnie spędzać czas. My natomiast 
wychodzimy z założenia, że im jest nas 
więcej, tym więcej możemy zdziałać.  

 Jak zareagowali na Państwa propozycję 
mieszkańcy Gminy Lubin? 
Ich zainteresowanie przeszło nasze 
oczekiwania. Choć do założenia koła – 
zgodnie z naszym statutem – potrzebnych 
jest dziesięciu członków, po pierwszych 
spotkaniach mieliśmy ich czterdziestu. To 
oznacza , że możemy wyłonić gminny zarząd, 
który będzie z nami działał, współpracował 
i inicjował działania oczekiwane przez 
mieszkańców Gminy Lubin. Ustaliliśmy, że 27 
lipca 2017 r. odbędzie się zebranie 
wszystkich nowych członków, podczas 
którego wybierzemy władze. 

 Dlaczego warto należeć do Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów?
Powodów jest wiele i cały czas pracujemy 
nad tym, by było ich jeszcze więcej. 
Biesiady, które organizujemy trwają czasami 
7-8 godzin. Odbywają się raz w miesiącu, 
a jeśli z jakiegoś powodu mamy 
dwumiesięczną przerwę, to nasi członkowie 
zaraz interweniują: „Panie Prezesie, co pan 
zapomniał o nas” – pytają. Rokrocznie 
opracowujemy harmonogram działań, 
w którym wyznaczamy sobie cele 
i zamierzenia na nowy rok. To plan ramowy, 
który modyfikujemy w zależności od 
potrzeb, okolicznych i wydarzeń. 

 Oferta ZERiI wydaje się być coraz 
bogatsza… 
To co robiliśmy dwa, trzy lata temu już dziś 
nie wystarczy. Inne organizacje wychodzą 
z nowymi propozycjami i my też musimy to 
robić, bo inaczej ludzie zaczęliby od nas 

odchodzić, a tego nie chcemy. A cieszą nasze 
serca takie informacje, w których słyszymy 
„idźcie do Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, tam są imprezy, tam 
się bawią i jest wspaniała atmosfera”.
Nie chwaląc się, mamy naprawdę bogatą 
ofertę. Wycieczki, spotkania integracyjne, 
biesiady czy  końcu wczasy, na które 
rokrocznie wysyłamy ok. 400 osób. Są to 
turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, które 
organizujemy od „a do z”, włącznie z dowozem.  
Nie wolno siedzieć w domu i czekać aż 
przyjedzie sąsiadka…. Nie, nie to nie u nas. 

 Jakie trzeba spełnić warunki aby do 
Was dołączyć ?
Wystarczy być emerytem lub rencistą. 
Z  legitymacją trzeba zgłosić się do nas, 
złożyć deklarację i opłacić roczną lub 
półroczną składkę, która wynosi 
odpowiednio 30 i 15 zł. Przy pierwszej 
wpłacie trzeba doliczyć koszty formalne 
w wysokości 8 zł, 

 Jaki widzi Pan perspektywy gminnego 
koła? 
Organizowaliśmy już wspólną miejsko - gminną 
biesiadę za miastem. Bawiliśmy się doskonale! 
Wiemy już, że takich spotkań musi być więcej 
i w tym kierunku będziemy zmierzać. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Karolina Majcher 

SENIORZY

Lubiński oddział Polskiego 
Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
mieści się przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 14. 
Tam również działa już 
gminne kolo. 

W programie imprezy atrak-
cji było wiele, ale zdecydowanie 
dominowały konkurencje 
sprawnościowe. Rzut wałkiem 
do ciasta, czy kaloszem i ziem-
niakiem do celu – to tylko nie-
które z nich. 

Wałkiem do ciasta zdecydo-
wanie najcelniej rzucała Graży-
na Pęczaki z Osieka, drugie 
miejsce w tej konkurencji wy-
walczyła Danuta Misiewicz 
z Miroszowic, a trzecie Janina 
Mucha z Chróstnika. 

W ,,Rzucie kaloszem” najlep-
szy okazał się Wiesław Mucha 
z Czerńca, drugie miejsce zajął 
Zdzisław Słonecki z Księginic, 
a trzecie Ryszard Kirsz z Osie-
ka.    

Konkurencję „Rzut ziemnia-
kiem do celu” wygrał Waldemar 

Woelke z Osieka, na drugim 
miejscu uplasował się Jerzy 
Szwedo z tej samej miejscowo-
ści, a na trzecim Wiesław Mu-
cha z Czerńca. 

Gościem księginickiej impre-
zy była Wicemistrzyni Świata 
oraz Mistrzyni Polski w Nordic 
Walking Paulina Wityk-Szum-
na, która poprowadziła war-
sztaty z kijkami. 

Najbardziej wytrwałymi 
,,uczniami” okazali się Celina 
Szwedo z Osieka, Ryszard Po-
lański z Gogołowic oraz Inna 
Rogalska z Osieka. 

Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty wi-
kliniarskie, które poprowadziła 
Agnieszka Pierzyńska z Nowe-
go Tomyśla, reprezentująca 
pracownię plecionkarską Artex. 

Panie dały upust swoim 
umiejętnościom manualnym 
i wyobraźni tworząc kosze i ko-
szyczki. Zresztą nie tylko panie, 
swój własny koszyk zdecydował 
się wykonać także wójt Tadeusz 
Kielan. 

Po zakończeniu warsztatów 
stworzone prace można było 
obejrzeć na specjalnie zorgani-
zowanej wystawie.   

Zwycięzcom poszczególnych 
kategorii nagrody wręczył szef 
gminnego samorządu. 

Sędzią głównym zawodów był 
Jan Hawrysz z Gorzycy. 

Spartakiada zorganizowana 
została przez Urząd Gminy 
w Lubinie oraz Radę Seniorów 
Gminy Lubin. Jej koordynato-
rem był Jerzy Tadla, gminny in-
struktor sportu.  (MG/JT)  

I Spartakiada Seniorów Gminy Lubin

FRAJDA 
MIMO 
DESZCZU 

Niesprzyjająca aura okazała się zbyt błahą przeszkodą, 
by pokrzyżować plany seniorów z Gminy Lubin. 
I Gminna Spartakiada Senioralna odbyła się mimo 
deszczu, a jej uczestnicy bawili się doskonale. 
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Uroczysta msza św. w Kościele 
p.w. Św. Józefa Robotnika 
w Gorzycy rozpoczęła obchody 
750 – lecia Krzeczyna Małego. 
Rys historyczny miejscowości 
przybliżył dr Stanisław 
Tokarczuk, złożone zostały 
kwiaty pod obeliskiem pamięci 
powojennych i późniejszych 
Osadników, odbył się koncert 
zespołu Lubin z Krzeczyna 
Wielkiego oraz występ 
miejscowego Kabaretu „Ale 
Baby”, a uroczystość 
zakończyła wspólna zabawa 
obecnych mieszkańców 
Krzeczyna Małego i przyjaciół 

tej miejscowości. 
Przygotowania do rocznicy 
750- lecia Krzeczyna Małego 
trwały kilka miesięcy. Z tej 

okazji wydana została 
publikacja poświęcona 
historii i współczesności 
wsi, bogato ilustrowana 
zdjęciami, a także 
wspominająca nazwiska osób, 
które przyczyniły się do rozwoju 
tej miejscowości.  Wydana 
została także odznaka z okazji
 750-lecia Krzeczyna Małego. 
Autorem wykładu traktującego 

o historii wsi był dr Stanisław 
Tokarczuk, a wśród gości 
znalazł się wójt Gminy Lubin 

Tadeusz Kielan, który na ręce 
Sołtys Lidii Cesarz złożył list 
gratulacyjny oraz kronikę, 
mającą służyć dalszemu 
odnotowywaniu ważnych 
wydarzeń i uroczystości 
Krzeczyna Małego. 
Część nieoficjalną rozpoczął 
koncert zespołu 
folklorystycznego ”Lubin” 
z Krzeczyna Małego oraz 
występ Kabaretu „Ale Baby” 
z Krzeczyna Małego. Potem 
była wspólna zabawa i wiele 
atrakcji zarówno dla młodszych 
jak i nieco starszych 
mieszkańców oraz przyjaciół 
miejscowości. 
Obchody 750-lecia Krzeczyna 
Małego zorganizowane przez 
Sołtysa i Radę Sołecką. 

(MG) 

760 lat wsi Siedlce 

„Tym, co tworzyli naszą 
historię” – sentencja tej 
treści znalazła się na obeli-
sku odsłoniętym w 760. 
rocznicę powstania wsi 
Siedlce. Inicjatorami i fun-
datorami monumentu byli 
sołtys Stanisław Ryniec 
oraz przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert Gra-
bowski. W organizację uro-
czystości rocznicowej włą-
czyła się Rada Sołecka 
Siedlec oraz miejscowa 
szkoła podstawowa.  

Uroczystość rozpoczęła 
Msza Święta w intencji by-
łych i obecnych mieszkań-
ców Siedlec, której prze-
wodniczył proboszcz parafii 

pod wezwaniem św. Micha-
ła Archanioła ksiądz Tade-
usz Żurek. 

Po Eucharystii odbyła 
się uroczystość odsłonię-
cia i poświęcenia pamiąt-

kowego obelisku, który 
stanął w centralnym miej-
scu wsi pomiędzy szkołą 
i kościołem. 

List gratulacyjny oraz pa-
miątkową kronikę na ręce 
sołtysa Stanisława Ryńca 
złożyli wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz prze-
wodniczący Rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski. 
Obecny był także starosta 
lubiński Adam Myrda. 

Uroczystości towarzyszył 
program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach. 

(MG)  

historii i współczesności 
wsi, bogato ilustrowana 

wspominająca nazwiska osób, 

750 lat 
Krzeczyna Małego 

XV wieczny „Tryptyk Świętych Dziewic” powrócił do Kościoła Chrystusa Króla

NOWY ROZDZIAŁ 
W HISTORII OSIEKA 
To była wyjątkowa 
Eucharystia, która 
na długo zapisze 
się w pamięci jej 
uczestników. Duchowy 
wymiar, ale i estetyka 
uroczystości wywołały 
wzruszenie i radość, 
skłoniły do zadumy 
oraz napełniły serca 
optymizmem. Słowa 
homilii wygłoszonej 
przez Prowincjała 
Wrocławskiej Inspektorii 
Salezjanów Księdza 
Jarosław Pizonia 
długo wybrzmiewać 
będą w świadomości 
wiernych, których liczne 
grono zgromadziło 
to niecodzienne 
wydarzenie.  
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Uroczystość Ciała i Krwi 
Pańskiej w Osieku była oka-
zją do poświęcenia ołtarza, 
który po pięciu wiekach - 
w formie wiernej kopii - po-
wrócił do miejscowego Koś-
cioła pod wezwaniem Chry-
stusa Króla. Oryginał XV 
wiecznego „Tryptyku Świę-
tych Dziewic” znajduje się 
w zbiorach Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu, ale 
forma jego odtworzenia nie 
ustępuje pierwowzorowi. 

Wszystko to za sprawą 
księdza proboszcza Wojcie-
cha Skowrona oraz społecz-
ności Osieka, którzy wyka-
zali się wielkim zaangażo-
waniem, poświęceniem 
i uporem w realizacji posta-
wionego sobie, wyjątkowo 
trudnego celu. 

Zwieńczeniem ich żmud-
nej, wielomiesięcznej pracy 
było odsłonięcie i poświęce-
nie ołtarza, który bez wąt-
pienia należeć będzie do 
najważniejszych elementów 
sakralnego dziedzictwa na-
szego regionu. 

Mszę Świętą, odprawioną 
w miejscowej świetlicy, cele-
browało czterech kapłanów 
z Księdzem Inspektorem Ja-
rosławem Pizoniem oraz 
Księdzem Proboszczem 
Wojciechem Skowronem na 
czele. 

W wygłoszonej homilii 
nie zbrakło nawiązania do 

bohatera uroczystości - no-
wego osieckiego symbolu, 
jakim bez wątpienia stanie 
się tryptykowy ołtarz. 

- Ołtarz to miejsce ofiary 
i kultu religijnego. W różnych 
tradycjach zawsze pojawiał się 
jako symbol składania ofiary, 
ale także jedności człowieka 
z Bogiem. To jest to miejsce, 
które łączy niebo z ziemią. 
I dlatego mówi się, że tam, 
gdzie jest ołtarz, jest centrum 
świata. Przez ołtarz przechodzi 
oś łącząca człowieka z Bogiem, 
moje serce z bijącym sercem 
Boga – mówił podczas Eucha-
rystii Ksiądz Inspektor Jaro-
sław Pizoń. 

Kapłan w swoim kazaniu 
przytoczył przykłady roz-

maitych bi-
blijnych ołta-
rzy z tymi najważ-
niejszymi – Ołtarzem 
Ostatniej Wieczerzy, czyli 
stołem przy którym zasiadł 
Jezus ze swoimi Apostołami 
oraz Ołtarzem Krzyża, któ-
ry Jezus Chrystus wziął na 
swoje barki. 

– Od tego czasu powsta-
wały rozmaite ołtarze: 
drewniane i kamienne, 
w cudownych świątyniach, 
w małych kapliczkach, 
w przepięknych bazylikach 
i katedrach  i w takich pięk-
nych kościołach, jak ten 
w Osieku. Dziś chcemy 
dziękować Bogu za cudow-
ną i pięknie przygotowaną 
kopię obrazu Świętych 
Dziewic, prezentującą roz-
mowę Maryi z męczennica-
mi. Także ten ołtarz powstał 
ze względu na Jezusa, Eu-
charystię i wspólnotę, która 
zbiera się przy nim, by tak, 
jak pierwsi chrześcijanie ła-
mać chleb, podnosić kielich 
i pić Krew Pańską. Jeśli ktoś 
spożywa ten chleb będzie 
żył, nawet jeśli zamknie 
oczy i odejdzie z tego świata 
będzie żył, tak jak święte 
z tego ołtarza i jak cały po-

czet, cały orszak Baranków 
– będzie żył, bo Jezus żyje – 
mówił w homilii Prowincjał 
Wrocławskiej Inspektorii 
Salezjanów. 

Po uroczystej Eucharystii 
wierni przeszli w procesji 
do Kościoła Chrystusa Kró-
la, gdzie znajdowała się 
ostatnia z czterech stacji  - 
„Tryptyk Świętych Dzie-
wic”. 

Spotkanie przy Ołtarzu 
było okazją do podzięko-
wań, życzeń i poświęcenia 
kopii Tryptyku. 

Obecny na uroczystoś-
ciach wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan wyraził swoją 
wdzięczność ze tę wyjątko-
wą inicjatywę. 

- Słowa podziękowania 
kieruję do Czcigodnego 
Księdza Proboszcza i wier-
nych Parafii p.w. Chrystusa 
Króla w Osieku za to, że 
dzięki Państwa inicjatywie 
wielu z nas ma możliwość 
poznania tego wyjątkowo 
cennego sakralnego zabyt-
ku. Tryptyk Świętych Dzie-
wic na co dzień znajduje się 
w zbiorach Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu, ale 
pochodzi stąd, z Osieka 
i nierozerwalnie związany 
jest z historią zarówno Koś-
cioła, miejscowości jak i na-
szego regionu. Teraz  w for-
mie jego wiernej kopii po-
wraca do miejsca, w którym 
został stworzony. Będą mo-
gli się nim cieszyć wierni 
parafii w Osieku, ale mam 
nadzieję, że zechcą go obej-
rzeć także pozostali miesz-
kańcy naszej gminy. Stano-
wi on niezmiernie istotny 
element naszej historycznej 
i duchowej spuścizny, ale 
przede wszystkim dowodzi 
o Państwa identyfikacji 
i przywiązaniu do miejsca, 
w którym żyjecie i wycho-
wujecie kolejne pokolenia 
w duchu chrześcijańskiej 
tradycji. Niech ta wyjątko-
wa pamiątka pozostanie dla 
następnych pokoleń wi-
docznym świadectwem na-
szej miłości do Boga, niech 
stanowi zaproszenie do 
modlitwy, niech będzie zna-
kiem wiary, miejscem zadu-
my i przyczyni się do głęb-
szego poznania Boga i świa-
ta oraz do promocji warto-
ści chrześcijańskich we 
współczesnym społeczeń-
stwie – mówił podczas uro-
czystości Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

W uroczystej Eucharystii, 
procesji i poświęceniu ołtarza 
uczestniczyli także ksiądz ka-
nonik Kazimierz Pracownik, 
były proboszcz parafii 
w Osieku, przewodnicząca 
Rady Powiatu Lubińskiego 
Jadwiga Musiał, radna Gmi-
ny Lubin Zofia Marcinkie-
wicz, a także rzesze wiernych 
z Osieka. Wyjątkowości wy-
darzeniu nadał fakt uczestni-
ctwa w nim dzieci, które 
w tym roku w Osieku przystą-
piły do I Komunii Świętej. 

Maja Grohman  

XV wieczny „Tryptyk Świętych Dziewic” powrócił do Kościoła Chrystusa Króla

NOWY ROZDZIAŁ 
W HISTORII OSIEKA 



2⁴ UROCZYSTOŚCI

Ofiarom Rzezi 
Wołyńskiej 
Delegacja Gminy Lubin wzięła udział 
w powiatowych obchodach 74. 
rocznicy Rzezi Wołyńskiej. 
Rozpoczęła je Msza Św. 
w intencji  Polaków 
zamordowanych na 
Kresach Wschodnich, 
odprawiona w kościele 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po nabożeństwie 
złożono kwiaty pod pomnikiem 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa na 
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
11 lipca mijają 74 lata od tzw. „krwawej niedzieli”, kiedy w 1943 
r. UPA wymordowała ok. 11 tys. ludzi. 11 i 12 lipca UPA dokonało 
skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach 
w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz 
łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę ludzi 
w kościołach. Doszło do mordów w świątyniach m.in. w Porycku 
(dziś Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 kościołów katolickich na 
Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. 
Zbrodnia dokonana w latach 1942-45 przez oddziały UPA 
wspierane przez ludność ukraińską pochłonęła – jak szacunkowo 
podaje IPN – około stu tysięcy ofiar narodowości polskiej. 
W wyniku przesiedleń z 1945 r. i późniejszych lat na Dolnym 
Śląsku zamieszkało kilkaset tysięcy Polaków z Wołynia i Galicji 
Wschodniej, znajdujących się w granicach II RP.  (MG) 
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W rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja 

Delegacja Gminy Lubin 
z wójtem Tadeuszem Kiela-
nem wzięła udział w powia-
towych obchodach 226. 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3-go Maja. Rozpo-
częła je uroczysta Msza Św. 

w intencji Ojczyzny, a na-
stępnie złożono kwiaty pod 
pomnikiem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego.  

Uroczysta Eucharystia 
odprawiona została w Koś-
ciele  p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Lubi-
nie. 

Po mszy św. jej uczestnicy 
w biało-czerwonym korowo-
dzie przeszli pod pomnik Jó-
zefa Piłsudskiego. Uroczy-
stość rozpoczęła się odśpie-

waniem Mazurka Dąbrow-
skiego, a następnie ucznio-
wie Zespołu Szkół Sporto-
wych w Lubinie przypo-
mnieli zebranym burzliwą 
historię dochodzenia do 
wolności Polski i Polaków.

Wśród licznie zebranych 
mieszkańców powiatu lu-
bińskiego znaleźli się m.in. 
poseł Krzysztof Kubów, sta-
rosta lubiński Adam Myrda, 
przedstawiciele władz miej-
skich, związków zawodo-
wych, placówek oświato-
wych, policji oraz straży po-
żarnej. Gminę Lubin repre-
zentowali wójt Tadeusz Kie-
lan oraz przewodniczący 
i wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Norbert Grabowski 
i Sylwia Pęczkowicz-Kuduk. 
Pod pomnikiem Marszałka 
złożone zostały kwiaty i za-
palone znicze. 

Wartę honorową pełniła 
Ochotnicza Straż Pożarna 
z Krzeczyna Wielkiego. 

(red) 

- Polska droga do wolności była bardzo 
trudna i okupiona wieloma ofiarami. Bez 
wątpienia najtragiczniejszym wydarzeniem 
minionych wieków  była II wojna światowa, 
której rocznicę zakończenia dziś obchodzi-

my. Przyniosła nam ona tylko częściową 
wolność. Ustały, co prawda, działania wo-
jenne, ale w naszym kraju pojawił się no-
wy okupant. Niemniej jednak dziś może-
my żyć w pełni wolnym kraju i cieszyć się 
wolnością, za co jesteśmy wdzięczni i od-

dajemy hołd, tym którzy  zapłacili za to 
własnym życiem – mówił Tadeusz Kielan, 

wójt Gminy Lubin. 
Uroczystości i wspólnej modlitwie prze-

wodniczył proboszcz parafii p.w. Św. Micha-
ła Archanioła w Siedlcach ksiądz Tadeusz 
Żurek. 

- Dzisiejsza rocznica to dobra okazja, by 
podziękować Panu Bogu za to, że po wyda-
rzeniach II wojny światowej mogliśmy choć 
na chwilę odetchnąć i cieszyć się wolnością. 
Nasze dzisiejsze spotkanie ma być także wy-
razem wdzięczności, szacunku i czci dla 
tych, którzy podejmując walkę starali się 
wyprzeć z naszych ziem, wrogów chcących 
podbić nas w niewolę. Wspominając tych, 
którzy w czasie II wojny światowej, podjęli 
trud i poświęcenie walcząc z przeważający-
mi siłami wroga – polećmy Ich teraz Panu 
Bogu i Jego Miłosierdziu – tymi słowami 
ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek  wprowa-
dził zebranych do wspólnej modlitwy. 

Uroczystość zakończyła się programem 
artystycznym i złożeniem kwiatów pod zbio-
rową mogiłą Żołnierzy Wojska Polskiego, 
uczestników kampanii wrześniowej, którzy 
trafili do niewoli, a następnie zmarli w sied-
leckim folwarku. Wśród składających wień-
ce nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Gmi-
ny z wójtem Tadeuszem Kielanem, miesz-
kańców, sołtysów Siedlec i Księginic oraz 
społeczności Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Siedlcach. Uroczysto-
ści towarzyszyły poczty sztandarowe Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Czerńcu i SP 
w Siedlcach.   (MG)  

W rocznicę zakończenia II wojny światowej 

Wspólną modlitwą 
i złożeniem kwiatów 
pod zbiorową 
mogiłą Żołnierzy 
Wojska Polskiego 
w Siedlcach 
uczczono 
72. rocznicę 
zakończenia II wojny 
światowej. Oprawę 
artystyczną gminnej 
uroczystości, 
w postaci słowno-
muzycznego kolażu 
przygotowali 
nauczyciele 
i uczniowie 
miejscowej szkoły 
podstawowej. 

DROGA DO 
WOLNOŚCI 
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 Przedwakacyjny instruktaż w Raszówce
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Raszówce 
wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji „Zdrowe wakacje”. Podczas 
szkolenia młodzież, pod czujnym 
okiem pracowników MCZ 
w Lubinie uczyła się, jak 
prawidłowo wykonać sztuczne 
oddychanie, utrwalała zasady 
udzielania pierwszej pomocy, 
a także obejrzała filmy 
i prezentacje promujące zdrowy 
tryb życia.
Rokrocznie pod koniec czerwca 

w Polsce organizowana jest akcja 
„Zdrowe wakacje”,do której 
w tym roku włączyła się szkoła 

w Raszówce. Podczas 
tegorocznych szkoleń młodzież 
uczyła się na fantomach, jak 

udzielić pierwszej pomocy przede 
wszystkim metodą sztucznego 
oddychania, jak zatrzymać 
krwawienie oraz w jaki sposób 
reagować w sytuacji zagrożenia.
Pracownicy Miedziowego 
Centrum Zdrowia w Lubinie 
specjalnie na tę okazję 
przygotowali  filmy i prezentacje 
promujące zdrowy tryb życia oraz 
bezpieczne zachowanie w domu 
i poza nim. Uczniowie 
przypomnieli sobie również 
numery telefonów alarmowych.

Wizyta pracowników MCZ była 
także okazją, do zmierzenia 
poziomu tkanki tłuszczowej,  
ciśnienia i poziomu cukru we krwi. 
Chętni mogli również poddać się 
badaniu spirometrii. Uczniowie 
w nagrodę otrzymywali serduszko 
i piłeczkę rehabilitacyjną. Ukłucie 
w palec osłodził cukierek. 
– Dziękujemy Miedziowemu 
Centrum Zdrowia w Lubinie za 
możliwość udziału w tej ważnej 
akcji profilaktycznej oraz Gminie 
Lubin za współorganizację badań 

i możliwość zorganizowania 
szkolenia – mówi Lucyna 
Szudrowicz, dyrektor placówki.
Podczas badań można było 
obejrzeć galerię prac, 
promujących zdrowy tryb życia 
i plakaty zachęcające do 
właściwych zachowań podczas 
czasu wolnego. 
Po zakończeniu badań uczniowie 
spędzili czas aktywnie, biorąc udział 
w zajęciach sportowych na sali 
gimnastycznej i na boisku szkolnym. 
 (tekst: MM i LS, zdjęcia MB)

W Gimnazjum Gminnym 
Dzień Zdrowia  miał charak-
ter zmagań międzyklaso-
wych. W trakcie konkursu 
uczniowie, rodzice oraz 
mieszkańcy Gminy Lubin 
mieli możliwość nieodpłat-
nie wykonać badania profi-
laktyczne przygotowane 
przez MCZ oraz skorzystać 
z indywidualnych konsulta-
cji z dietetykiem. Młodzież 
bardzo chętnie korzystała 
z przygotowanej oferty, wy-
konując m.in. spirometrię, 
badanie poziomu cukru we 
krwi, badanie ciśnienia krwi 
oraz poziomu tkanki tłusz-
czowej w organizmie.

W celu podkreślenia wagi 
zdrowego stylu życia mło-

dzieży każda z klas przygoto-
wywała stanowisko z żyw-
nością, które zawierało zdro-
we produkty związane z lite-
rą i kolorem wcześniej wylo-
sowanym przez klasę. Ucz-
niowie na swoich stoiskach 
za pomocą pięknych, pach-
nących i zdrowych przekąsek 
(m. in. sałatek, koktajli, ko-
reczków, kanapeczek ) pro-
pagowali zdrowy styl życia 
i korzyści z niego płynące. 
W ostatniej części konkursu 
gimnazjaliści zaprezentowa-
li własnoręcznie wykonane 
ekologiczne stroje oraz wy-
soki poziom wiedzy na temat 
witamin, ich wpływu na 
zdrowie człowieka, skutków 
ich niedoboru oraz działań 

związanych z ekologią 
i ochroną środowiska. 

I miejsce w konkursie zaję-
ła klasa III a, na drugim 
uplasowała się klasa III b, 
a na trzecim – klasa III c.

Zwycięskie klasy otrzyma-
ły upominki ufundowane 
przez Gminę Lubin. Szkolni 
koordynatorzy te akcji to: El-
wira Śleńska oraz Agnieszka 
Czerwińska-Rożałow.

*** 
W Szkole Podstawowej 

w Siedlcach uczniowie mieli 
okazję obejrzeć film promu-
jący zdrowy tryb życia. Do 
zbilansowanej diety oraz ru-
chu na świeżym powietrzu 
zachęcali ich sportowcy lu-

bińskich klubów.  Po projek-
cji filmu uczniowie klas 
IV – VI wzięli udział w zaję-
ciach sportowych w sali gim-
nastycznej. Odbyły się tam 
zawody z wykorzystaniem 
elementów różnych gier ze-
społowych. 

Dla młodszych uczniów 
przygotowana została pre-
zentacja o znaczeniu wita-
min, owoców i warzyw w na-
szej diecie, a także  ruchu 
w naszym życiu. Zajęcia 
urozmaicone były zabawami 
z piosenką oraz konkursem 
wiedzy o zdrowym odżywia-
niu.  Wyszukiwanie i odczy-
tywanie „zdrowych” wyra-
zów, rozwiązywanie zaga-
dek, łączenie angielskich wy-
razów z ilustracją - to niektó-
re zmagania, z którymi mu-
siały zmierzyć się dzi eci. 

Podczas spotkania klasa 
III a zaprezentowała także 
swoje prace prac plastyczne  
„Warzywa i owoce – spoży-
wam codziennie” przygoto-
wane na konkurs w ramach 
programu „Porcja Pozytyw-
nej Energii”, którego ce-

lem  jest edukacja i kształ-
towanie u dzieci właści-
wych nawyków żywienio-
wych opartych na spożywa-
niu warzyw i owoców. 

Wielką niespodzianką dla 
uczniów był posiłek przygoto-
wany przez pracowników 
szkoły. Zdrowe przekąski 
owocowo – warzywne oraz 
przepyszne koktajle owoco-
we cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem i szybko 
znikały ze stołów. 

W czasie trwania zabaw 
i zawodów pracownicy 
Miedziowego Centrum 
Zdrowia prowadzili  nieod-
płatne badania profilaktycz-
ne. Chętni rodzice, ucznio-
wie i nauczyciele mieli możli-
wość wykonania badań z za-
kresu spirometrii, poziomu 
cukru we krwi i ciśnienia. 
Mali uczestnicy badań za 
swą odwagę zostali na-
grodzeni pamiątkowym 
serduszkiem i baloni-
kiem.   

 (oprac. SP w Siedlcach, 
Gimnazjum Gminne) 

Dzień Zdrowia w Osieku i Siedlcach  

Witaminy dla każdego  
Gminne Gimnazjum w Osieku, a Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza w Siedlcach u siebie 
– zorganizowały Dzień Promocji Zdrowia. Akcja Gminy 
Lubin i Miedziowego Centrum Zdrowia odbędzie się 
w pozostałych gminnych szkołach. 

W Siedlcach przygotowana została prezentacja o znaczeniu witamin, owoców 
i warzyw w naszej diecie, a także  ruchu w naszym życiu.

W Gimnazjum Gminnym Dzień Zdrowia  miał 
charakter zmagań międzyklasowych.
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NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
Od 1 lipca 2017 r. odpady na terenie Gminy Lubin odbierane są przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. W związku z tym publikujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Dotychczas usługi związane z wywozem nieczystości świadczyły podmioty zewnętrzne. Teraz będzie to zadanie nowo powołanej spółki, co ma przyczynić się do optymalizacji kosztów. Do tego celu zakupiony został specjalistyczny 
samochód, wyposażony w dwie komory, który umożliwiają odbiór dwóch frakcji odpadów jednocześnie. 

Nowe pojemniki na odpady trafiły już do mieszkańców Gminy Lubin. Zasady ich odbioru nie ulegają zmianie. W przypadków worków, dostarczonych zostanie tyle nowych, ile zabranych zostanie pełnych tj. 45l na osobę 
w przypadku segregowania odpadów oraz 90l na osobę w przypadku braku segregacji. Wyjątkiem są worki na odpady biodegradowalne, które dostarczane są i odbierane w ilości dwóch sztuk na jeden odbiór odpadów. 

Przypominamy, że pojemniki na odpady komunalne muszą być udostępnione do odbioru w godzinach od 6.00 do 22.00

Miejscowość Rodzaj odpadów VII VIII IX

Buczynka

zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,
szkło 20 cz, 17 cz, 14 cz,

Bukowna

zmieszane 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 18 pt, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
papier 18 wt, 18 pt 12 wt,
szkło 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,

Chróstnik

zmieszane 13 cz, 27 cz, 10 cz, 24 cz, 7 cz, 21 cz,
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt, 11 pt, 25 pt, 8 pt, 22 pt,
zielone i BIO 13 cz, 27 cz, 10 cz, 24 cz, 7 cz, 21 cz,
papier 28 pt, 25 pt, 22 pt,
szkło 14 pt, 11 pt, 8 pt, 

Czerniec

zmieszane 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 14 pn, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
papier 20 cz, 14 pn, 14 cz, 
szkło 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,

Dąbrowa Górna

zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt, 11 pt, 25 pt, 8 pt, 22 pt,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 28 pt, 25 pt, 22 pt,
szkło 14 pt, 11 pt, 8 pt, 

Gogołowice

zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,
szkło 20 cz, 17 cz, 14 cz,

Gola

zmieszane 7 pt, 21 pt, 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pt, 29 pt,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 7 pt, 21 pt, 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pt, 29 pt,
papier 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,
szkło 20 cz, 17 cz, 14 cz,

Gorzelin

zmieszane 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
tworzywa sztuczne 1 sb, 15 sb, 29 sb, 12 sb, 26 sb, 9 sb, 23 sb,
zielone i BIO 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
papier 1 sb, 29 sb, 26 sb, 23 sb,
szkło 15 sb, 12 sb, 9 sb, 

Gorzyca,
Bolanów

zmieszane 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 14 pn, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
papier 20 cz, 14 pn, 14 cz, 
szkło 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,

Karczowiska

zmieszane 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 18 pt, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
papier 18 wt, 18 pt 12 wt,
szkło 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,

Kłopotów

zmieszane 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 16 śr, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
papier 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,
szkło 18 wt, 16 śr, 12 wt,

Krzeczyn Mały

zmieszane 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 14 pn, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
papier 20 cz, 14 pn, 14 cz, 
szkło 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,

Krzeczyn Wielki

zmieszane 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 14 pn, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
papier 20 cz, 14 pn, 14 cz, 
szkło 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,

Księginice

zmieszane 12 śr, 26 śr, 9 śr, 23 śr, 6 śr, 20 śr,
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt, 11 pt, 25 pt, 8 pt, 22 pt,
zielone i BIO 12 śr, 26 śr, 9 śr, 23 śr, 6 śr, 20 śr,
papier 28 pt, 25 pt, 22 pt,
szkło 14 pt, 11 pt, 8 pt, 

Lisiec

zmieszane 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 18 pt, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
papier 18 wt, 18 pt 12 wt,
szkło 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,

Miłoradzice

zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 1 sb, 15 sb, 29 sb, 12 sb, 26 sb, 9 sb, 23 sb,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 1 sb, 29 sb, 26 sb, 23 sb,
szkło 15 sb, 12 sb, 9 sb, 

Miłosna

zmieszane 10 pn, 24 pn, 7 pn, 21 pn, 4 pn, 18 pn,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 10 pn, 24 pn, 7 pn, 21 pn, 4 pn, 18 pn,
papier 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,
szkło 20 cz, 17 cz, 14 cz,
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Miroszowice

zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 25 wt, 22 wt, 19 wt,
szkło 11 wt, 8 wt, 5 wt,

Niemstów,
Łazek,
Podgórze

zmieszane 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
tworzywa sztuczne 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
zielone i BIO 6 cz, 20 cz, 3 cz, 17 cz, 31 cz, 14 cz, 28 cz,
papier 6 cz, 3 cz, 31 cz, 28 cz,
szkło 20 cz, 17 cz, 14 cz,

Obora

zmieszane 7 pt, 21 pt, 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pt, 29 pt,
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
zielone i BIO 7 pt, 21 pt, 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pt, 29 pt,
papier 25 wt, 22 wt, 19 wt,
szkło 11 wt, 8 wt, 5 wt,

Osiek

zmieszane 10 pn, 24 pn, 7 pn, 21 pn, 4 pn, 18 pn,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 16 śr, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 10 pn, 24 pn, 7 pn, 21 pn, 4 pn, 18 pn,
papier 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,
szkło 18 wt, 16 śr, 12 wt,

Pieszków

zmieszane 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 18 pt, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 11 wt, 25 wt, 8 wt, 22 wt, 5 wt, 19 wt,
papier 18 wt, 18 pt 12 wt,
szkło 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,

Raszowa

zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 1 sb, 15 sb, 29 sb, 12 sb, 26 sb, 9 sb, 23 sb,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 1 sb, 29 sb, 26 sb, 23 sb,
szkło 15 sb, 12 sb, 9 sb, 

Raszowa Mała

odpady zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 1 sb, 15 sb, 29 sb, 12 sb, 26 sb, 9 sb, 23 sb,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 1 sb, 29 sb, 26 sb, 23 sb,
szkło 15 sb, 12 sb, 9 sb, 

Raszówka

zmieszane 14 pt, 28 pt, 11 pt, 25 pt, 8 pt, 22 pt,
tworzywa sztuczne 1 sb, 15 sb, 29 sb, 12 sb, 26 sb, 9 sb, 23 sb,
zielone i BIO 14 pt, 28 pt, 11 pt, 25 pt, 8 pt, 22 pt,
papier 1 sb, 29 sb, 26 sb, 23 sb,
szkło 15 sb, 12 sb, 9 sb, 

Siedlce

zmieszane 7 pt, 21 pt, 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pt, 29 pt,
tworzywa sztuczne 13 cz, 27 cz, 10 cz, 24 cz, 7 cz, 21 cz,
zielone i BIO 7 pt, 21 pt, 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pt, 29 pt,
papier 27 cz, 24 cz, 21 cz,
szkło 13 cz, 10 cz, 7 cz,

Składowice,
Zalesie

zmieszane 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt, 11 pt, 25 pt, 8 pt, 22 pt,
zielone i BIO 5 śr, 19 śr, 2 śr, 16 śr, 30 śr, 13 śr, 27 śr,
papier 28 pt, 25 pt, 22 pt,
szkło 14 pt, 11 pt, 8 pt, 

Szklary Górne,
Owczary

zmieszane 12 śr, 26 śr, 9 śr, 23 śr, 6 śr, 20 śr,
tworzywa sztuczne 13 cz, 27 cz, 10 cz, 24 cz, 7 cz, 21 cz,
zielone i BIO 12 śr, 26 śr, 9 śr, 23 śr, 6 śr, 20 śr,
papier 27 cz, 24 cz, 21 cz,
szkło 13 cz, 10 cz, 7 cz,

Ustronie

zmieszane 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt, 11 pt, 25 pt, 8 pt, 22 pt,
zielone i BIO 3 pn, 17 pn, 31 pn, 14 pn, 28 pn, 11 pn, 25 pn,
papier 28 pt, 25 pt, 22 pt,
szkło 14 pt, 11 pt, 8 pt, 

Wiercień

zmieszane 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 18 pt, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
papier 18 wt, 18 pt 12 wt,
szkło 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,

Zimna Woda

zmieszane 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
tworzywa sztuczne 4 wt, 18 wt, 1 wt, 18 pt, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
zielone i BIO 4 wt, 18 wt, 1 wt, 17 cz, 29 wt, 12 wt, 26 wt,
papier 18 wt, 18 pt 12 wt,
szkło 4 wt, 1 wt, 29 wt, 26 wt,

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubin na okres VII - IX 2017 r.

UWAGI:
- odpady zmieszane – odbiór z pojemników
-tworzywa sztuczne, tj. plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe - odbiór w żółtych workach
- odpady zielone i biodegradowalne - odbiór w brązowych workach
- papier - odbiór w niebieskich workach
- szkło - odbiór w zielonych workach
* Odbiór odpadów z wyznaczonych przez sołtysów miejsc zbiórki na terenie danego sołectwa, 
odbiór 2 razy do roku (wiosną i latem)
Odbiór odpadów tworzyw sztucznych, odpadów zielonych i biodegradowalnych, papieru oraz szkła przewidziany jest 
tylko z tych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywny system gromadzenia odpadów.
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Wójt Gminy Lubin po raz 
kolejny przyznał stypendia 
najlepszym uczniom i stu-
dentom. Za bardzo dobre 
wyniki w nauce nagrodzo-
nych zostało 49 uczniów 
i studentów. Pięć osób wy-
różnionych zostało za 
szczególne osiągnięcia 
sportowe, a jedna za arty-
styczne. Wręczenie nagród 
odbyło się podczas uroczy-
stej gali w świetlicy w Obo-
rze.     

41. edycję Programu Sty-
pendialnego Gminy Lubin 
zainaugurował poruszający 
spektakl pt.: „Dziura w Nie-
bie” w wykonaniu „Teatru 
dla Was”. Doskonale kore-
sponduje z nim cytat francu-
skiego pisarza, filozofa i hu-
manisty Michela de Monta-
igne „Choćbyśmy nawet mo-
gli stać się uczonymi uczo-
nością drugich, mądrzy mo-
żemy być jedynie własną mą-
drością”, który był głównym 
przesłaniem gali wręczania 
stypendiów.

Za bardzo dobre wyniki 
w nauce stypendiami uhono-
rowanych zostało: 9 uczniów 
gimnazjów, 16 uczniów 
szkoły średniej, 12 studen-
tów studiów magisterskich 
oraz 12 studentów studiów 
licencjackich i inżynierskich. 
Pięć osób nagrodzonych zo-
stało stypendiami za szcze-
gólne osiągnięcia sportowe, 
a jedna osoba otrzymała sty-
pendium za szczególne 
uzdolnienia artystyczne.

Wyróżnieni uczniowie, 
studenci i sportowcy nagro-
dy odebrali z rąk wójta Gmi-
ny Lubin Tadeusza Kielana, 
któremu towarzyszyli Wice-
przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin, Marcin Nyklewicz 
oraz Przewodniczący Komi-

sji Rolnej i Ochrony Środo-
wiska, Jan Olejnik.

– Serdecznie gratuluję 
Wam naprawdę wspaniałych 
wyników i jednocześnie chcę 
zachęcić Was do dalszej pra-
cy, bo przecież od Waszego 
wykształcenia zależy Wasza 
przyszłość. Zdaję sobie spra-
wę, że wysokość stypendiów 
może nie jest zadowalająca, 
ale umówmy się, że jeżeli 
wszyscy w minimum takim 
samym składzie jak dziś, 
spotkamy się za rok, czy 
wcześniej, to ja obiecuję 
i mam nadzieję, że radni mnie 
wesprą, że te stypendia będą 
zdecydowanie wyższe – mó-
wił podczas gali wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan.
Najwyższe wyniki w nauce na 
poziomie gimnazjum uzyskali:
Julia Pawlik - uczennica 
Gimnazjum w Lubinie, ze średnią 
ocen 5,5;
Klaudia Jędrak - uczennica 
Gimnazjum nr 4 w Lubinie, ze 
średnią ocen 5,3
Szymon Buras – uczeń Gimnazjum 
Integracyjnego, również ze średnią 
ocen 5,3.
Nikola Paszkowska – uczennica 
Gimnazjum w Lubinie, ze średnią 5,2
Katarzyna Drzemicka - uczennica 
Gimnazjum w Lubinie, ze średnią 5,2
Agata Drozd - uczennica Gimnazjum 
w Lubinie, ze średnią 5,2
Wiktoria Staszewska - uczennica 
Gimnazjum w Lubinie, ze średnią 5,1
Jakub Dydyński - uczeń Gimnazjum 
w Lubinie, ze średnią 5,1
Dawid Herejczak - uczeń 
Gimnazjum w Lubinie, ze średnią 5,1
Najwyższe wyniki w nauce na 
poziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej uzyskali:
Małgorzata Matławska - 
uczennica I Liceum 

Ogólnokształcącego w Lubinie,  ze 
średnią ocen 5,5,
Olga Lewandowska - uczennica 
Zespołu Szkół Sportowych V LO, 
ze średnią 5,4;
Karolina Szarszoń – uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 5,1
Olga Stuchlak - uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 5,1
Patrycja Sypień - uczennica II 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 5,1
Krystian Skibik – uczeń Zespołu 
Szkół nr 1, ze średnią ocen 5,0
Aleksandra Partyńska - uczennica 
II Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 5,0
Magdalena Wiciak - uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 5,0
Piotr Włodarczak - uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 5,0
Katarzyna Sitek - uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 5,0
Urszula Świrk - uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 4,9
Natalia Lech - uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego w Lubinie, ze 

średnią ocen 4,9
Magdalena Hołówko - uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, ze średnią ocen 4,9
Julia Smolak - uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego w Lubinie, ze 
średnią ocen 4,9
Mikołaj Stasiak - uczeń Zespołu 
Szkół nr 1, ze średnią ocen 4,9
Najwyższe wyniki w nauce na 
poziomie studiów I stopnia 
uzyskały:
Janduła Agnieszka - studentka 
PWSZ w Głogowie, ze średnią 5,0;
Magdalena Kokocińska - 
studentka Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ze średnią 4,9;
Malwina Małgorzata Kruk – 
studentka Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ze średnią ocen 4,8
Maciej Kolański – student 
Politechniki Wrocławskiej, ze 
średnią ocen 4,7
Jakub Jurenc – student 
Politechniki Wrocławskiej, ze 
średnią ocen 4,7
Andżelika Walęcka – studentka 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej,  ze średnią ocen 4,7
Anna Marciniszyn – studentka 
SWPS Uniwersytetu 
Humanistyczno- Społecznego, ze 
średnią 4,7

Ewa Antkowiak - studentka 
Politechniki Rzeszowskiej, ze 
średnią ocen 4,6
Aleksandra Murdzek - studentka 
AGH, ze średnią ocen 4,6
Karolina Tomczak - studentka 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, ze średnią ocen 4,5
Karolina Majcher – studentka 
Uczelni Jana Wyżykowskiego, ze 
średnią ocen 4,5
Adrianna Jankowska - studentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, ze 
średnią ocen 4,5
Najwyższe wyniki w nauce na 
poziomie studiów II stopnia 
osiągnęli:
Katarzyna Szejna - studentka 
Uniwersytetu Zielonogórskiego ze 
średnią ocen 5,0
Eliza Olech - studentka Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 
również ze średnią ocen 5,0.
Monika Szymanowicz – studentka 
PWSZ Legnica, ze średnią ocen 4,9
Martyna Mielniczuk - studentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, ze 
średnią ocen 4,9
Klaudia Czupak - studentka 
Uniwersytetu Zielonogórskiego ze 
średnią ocen 4,8
Iwona Oftinowska - studentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, ze 

średnią ocen 4,8
Anna Szudrowicz – studentka 
Uniwersytetu Medycznego we  
Wrocławiu, ze średnią ocen 4,8
Katarzyna Mazur - studentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, ze 
średnią ocen 4,7
Zuzanna Staneta - studentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, ze 
średnią ocen 4,7
Joanna Lewandowska – 
studentka AWF Wrocław, ze 
średnią 4,6
Martyna Szatarska – studentka 
Uniwersytetu Medycznego we  
Wrocławiu, ze średnią 4,5
Szymon Włodarczak - student 
Uniwersytetu Medycznego we  
Wrocławiu, ze średnią 4,5
Stypendia sportowe za 
I semestr otrzymali: Alicja 
Milewska (łyżwiarstwo), Emilia 
Wawrowska (lekkoatletyka), 
Mateusz Musiatowicz 
(łucznictwo), Kaja Ziomek 
(łyżwiarstwo), i Mateusz 
Posłuszny (łucznictwo).
Stypendium za osiągnięcia 
artystyczne otrzymała Klaudia 
Jędrak, która zdobyła nagrodę 
w Dolnośląskim Konkursie 
Plastycznym pn: „Psiaki, kociaki i inne 
zwierzaki”.  Joanna Warenica

Stypendia Wójta Gminy Lubin wręczone 

WYJĄTKOWI MŁODZI LUDZIE

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH NAGRODZENI
Mają najwyższą średnią ocen w szkole, 
szczególne osiągnięcia sportowe oraz 
wybitny talent artytyczny. 18 najlepszych 
uczniów ze szkół Gminy Lubin zostało 
wyróżnionych i nagrodzonych podczas 
uroczystego zakończenia roku szkolnego 
w CK „Muza” w Lubinie. Gala odbyła się 
pod patronatem wójta Gminy Lubin 
Tadeusza Kielana oraz starosty Powiatu 
Lubińskiego Adama Myrdy.
Bohaterami uroczystości byli najlepsi wśród 
najlepszych, uczniowie szkół podstawowych 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu lubińskiego.
W kategorii najwyższa średnia ocen 
w szkole nagrodzone zostały:
Dorota Sobuś ze Szkoły Podstawowej  
im. Orła Białego w Raszówce, 
Amelia Prętka ze Szkoły Podstawowej 

im.Marii Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim
Karolina Marcinowska ze Szkoły 
Podstawowej im.Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych
Maria Mazur ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
Aleksandra Szeliga ze Szkoły 
Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach
Nikola Polańska ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Niemstowie
Julia Pawlik z Gimnazjum w Lubinie.

W kategorii osiągnięcia sportowe 
wyróżnieni zostali:
Mateusz Łukasiewicz ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce

Oliwia Żółkowska ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim
Jakub Jamroży ze Szkoły Podstawowej 
im.Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
Mateusz Herba ze Szkoły Podstawowej 
im.Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

Oliwer Hałys ze Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Niemstowie
Przemysław Plichta z Gimnazjum w Lubinie.

W kategorii osiągnięcia artystyczne 
nagrody odebrały:
Dorota Sobuś ze Szkoły Podstawowej. 

im.Orła Białego w Raszówce
Jagoda Bogucka ze Szkoły Podstawowej 
im.Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
Zofia Kwapisz ze Szkoły Podstawowej 
im.Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
Aleksandra Szeliga ze Szkoły 
Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach
Nikola Polańska ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Niemstowie.
W imieniu wójta Gminy Lubin, nagrody 
wręczała przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Kultury Gminy Lubin Zofia Marcinkiewicz 
oraz starosta lubiński, Adam Myrda.
Uroczystość uświetniły występy uczniów 
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych oraz Zespół Piosenki 
i Tańca Gwarkowie.   (JW) 



2⁸ KULTURA

Rada Artystyczna powoła-
na przez Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin po raz kolejny 
stanęła przed niełatwym wy-
borem. Laureatów i wyróż-
nionych wyłoniono na pod-
stawie złożonych materia-
łów, zgodnie z regulaminem 
plebiscytu. Członkowie Rady 
byli zgodni, że najważniejsza 
jest realizacja w pracy twór-
czej, rozwijanie pasji, a także 
możliwość odkrywania no-
wych talentów, poznania do-
robku tych, którzy często 
tworzą w zaciszu domowym.

Podczas uroczystej gali 
wręczone zostały także wy-
różnienia. Otrzymali je 
Zespół Folklorystyczny Lu-
bin z Krzeczyna Wielkiego, 
Zofia Kwapisz, Emilia Wy-
rębska z Pieszkowa, Jan 
Bartkowicz z Niemstowa, 
Bogdan Wróblewski z Gorze-
lina, Jacek Rękawiczny 
z Księginic, Elżbieta Wojs 
z Obory, Krzysztof Węgrzyn 

z Pieszkowa, Cecylia Szwedo 
z Osieka, Edward Niebelski 
z Chróstnika oraz Stowarzy-
szenie Niemstów. 

Nagrody i wyróżnienia lau-
reatom wręczały wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Lu-
bin Sylwia Pęczkowicz-Ku-
duk, przewodnicząca Komi-
sji Oświaty i Kultury Zofia 
Marcinkiewicz oraz skarbnik 
Gminy Lubin Marzena Kosy-

dor. Podkreślając przy tym 
niezwykłym święcie kultury, 
że talent, praca i zaangażo-
wanie nominowanych i lau-
reatów wzbogacają Gminę 
Lubin i kształtują tożsamość 
regionalną.

Laureaci nagrody otrzy-
mali nagrody pieniężne 
w wysokości 500,00 złotych 
a wyróżnieni bony upomin-
kowe.

Gali towarzyszył zespół 
Plateau w repertuarze z płyty 
„Projekt Grechuta” oraz kil-
ku autorskich utworach. 
Zdobywca Top Trendy w So-
pocie zachwycił publiczność 
nie tylko przepięknymi inter-
pretacjami utworów Grechu-
ty, ale także własnymi kom-
pozycjami. 

Na zakończenie uroczysto-
ści wszyscy uczestnicy skosz-
towali urodzinowego tortu 
z okazji 10-lecia Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin, które 
przypada właśnie w czerwcu. 

Ocalili od 
zapomnienia 
– koncert 
w Zimnej Wodzie
Koncert „Ocalić od zapomnienia” poświęcony piosenkom Marka 
Grechuty sprawił, że małą świetlicę wiejską w Zimnej Wodzie 
wypełnili po brzegi miłośnicy twórczości wybitnego 
krakowskiego artysty. Nowe aranżacje piosenek porwały 
publiczność, która śpiewała wspólnie z wykonawcami.
To wydarzenie zainaugurowało tegoroczne Dni Kultury Gminnej. 
Coroczne spotkanie z twórcami i regionalną kulturą 
zorganizowane zostało w związku z obchodzonym w maju Dniem 
Animatora Kultury.
W ubiegłym roku zespoły wokalne z naszej gminy 
zaprezentowały publiczności utwory Agnieszki Osieckiej. 
Tegoroczna edycja dedykowana była piosenkom Marka Grechuty 
w przypadającą w tym roku 50 – tą rocznicę debiutu wybitnego 
krakowskiego artysty. Usłyszeliśmy wspaniałe interpretacje jego 
znanych i dopiero dziś odkrywanych utworów w wykonaniu 
zespołów artystycznych z Ośrodka Kultury Gminy Lubin.
Na scenie zaprezentowały się zespoły Iskra, Studio piosenki 
„Łał”, Koniczynki, Jarzębina, Lejdis, Lubin, Zachęta, Siedlecka 
nuta, Swojska nuta i Leśne echo. Przed publicznością wystąpili 
także soliści, Aleksandra Pęciak, Lucyna Franczak oraz duet 
Aleksandra Kot i Jacek Kuriata.
Cała sala z wielkim przejęciem słuchała wykonawców i każdy 
utwór nagradzała gromkimi brawami, a finałową piosenkę pt. 
„Świecie nasz” wszyscy artyści wykonali razem 
z publicznością. Koncert zakończył się wspólnym poczęstunkiem, 
na który uczestników zaprosiły panie z Koła Gospodyń z Zimnej 
Wody.
– Marek Grechuta nie tylko przybliżył nam poezję największych 
polskich poetów, do wierszy których tworzył muzykę. Jego teksty 
pełne szczerości i autentyzmu, jednocześnie uniwersalne są 
wciąż aktualne. W tym roku postanowiliśmy przypomnieć nie 
tylko o okrągłej rocznicy jego debiutu, ale również przybliżyć 
mniej znane utwory artysty, szczególnie te, które pisał dla 
młodego odbiorcy – mówi Magdalena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin.  (AI)  

II edycja plebiscytu ANIOŁY KULTURY GMINY LUBIN

Z talentem 
i duszą… 
Podczas uroczystej gali, w świetlicy wiejskiej w Oborze, pięć statuetek 
Aniołów Kultury Gminy Lubin oraz 11 wyróżnień powędrowało do 
utalentowanych mieszkańców naszej gminy.

ANIOŁY KULTURY 
GMINY LUBIN 2017 

KATEGORIA: LITERATURA, 
FILM, TEATR: 

TERESA KOT z Zimnej Wody

KATEGORIA: RĘKODZIĘŁO:

Franciszek Kijewski 
z Chróstnika

KATEGORIA: MALARSTWO, 
RZEŹBA: 

ZUZANNA PĘCIAK

KATEGORIA: ANIMATOR 
KULTURY:

Patrycja Słota z Obory

KATEGORIA: MUZYKA, 
TANIEC, ŚPIEW:

 Zespół Folklorystyczny 
Zachęta z Zimnej Wody



2⁹SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w 
Raszówce otrzymała imię 
Orła Białego oraz sztandar 
30 kwietnia 2014 roku. Od 
tamtej pory uczniowie oraz 
nauczyciele uroczyście ob-
chodzą święto swojego pa-
trona.

- Orzeł biały, jako sym-
bol państwa ma charakter 
ponadczasowy. Dotyczy 
każdego z nas, każdego Po-
laka. Jest znakiem siły, od-
wagi, wzniosłości, patrio-
tyzmu, honoru i wielu in-
nych wspaniałych cech. 
Nie da się zrozumieć na-
szej historii, naszego pa-
triotyzmu, naszych rewo-
lucji bez jego duchowego 
dziedzictwa będącego pod-

stawą narodowej tożsamo-
ści – mówi Lucyna Szudro-
wicz, dyrektor szkoły.

Uroczysty nastrój pod-
trzymał występ uczniów, 
którzy w strojach z epoki 
romantyzmu zatańczyli 
Poloneza. Podopieczni 

Marzeny Barskiej z wielką 
gracją i bezbłędnie wyko-
nali polski taniec  narodo-
wy, co zostało nagrodzone 
przez publiczność wielkim 
aplauzem. Tradycyjnie, 
wszyscy odśpiewali hymn 
narodowy.

- Niesamowite jest, że 
hymn najgłośniej z nas 
wszystkich zaśpiewały 
dzieci. To jest dowód, że w 
tej szkole patriotyzmu uczy 
się od małego – mówi Nor-
bert Grabowski, przewod-
niczący Rady Gminy Lu-
bin.

Część patriotyczną uro-
czystości zakończył występ 
wokalny harcerzy i zu-
chów, z którymi w szkole 
pracuje druhna Małgorza-
ta Czaja.   

Z kolei część artystycz-
na, przygotowana przez 
Agatę Szczytyńską porwa-
ła publiczność w inny wy-
miar. Podróż do niesamo-
witego świata dźwięków 

możliwa była dzięki mło-
demu wokaliście Piotrowi 
Pączkowskiemu. Jego wy-
stęp sprawił, że słuchacze 
z przyjemnością przenieśli 
się do krainy muzyki. 
Prawdziwym wulkanem 
energii okazały się przed-
szkolaki z Wiercienia, któ-
re  swoim występem zrobi-
ły furorę. 

Przesłanie dla publicz-
ności przygotowali młodzi 
aktorzy Teatru Trzydziestu 
Aktorów pod okiem Agaty 
Szczytyńskiej. Tematem 
przewodnim występu była 
prawda, że nie liczy się wy-
gląd zewnętrzny, lecz to co 
mamy w środku. 

Joanna Warenica 

Z Janem Brzechwą w roli głównej 
Czas dla Brzechwy i rodzi-

ny, pod takim hasłem odbyły 
się uroczystości rocznicowe 
w Szkole Podstawowej 
w Szklarach Górnych. Było 
ciekawie, wesoło, pouczają-
co. Nikt nie mógł narzekać 
na brak atrakcji. 

- W historii każdej szkoły 
są dni wyjątkowe, które tę hi-
storię budują i są elementem 
tworzenia tradycji. Niewąt-
pliwie dla nas tym dniem był 
20 maja 2016 r. Zapisał się 
on w historii naszej szkoły ja-
ko jeden z najważniejszych. 
To dzień, w którym Szkoła 
Podstawowa w Szklarach 
Górnych otrzymała imię Ja-
na Brzechwy oraz sztandar. 
Nadanie imienia było dla nas 
nobilitacją i zaszczytem. 
Szkoła zyskała swoistą, indy-
widualną tożsamość – mówi-
ła Elżbieta Piasny, dyrektor 

Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Górnych.

Młodzi artyści w profesjo-
nalny sposób nawiązywali do 
utworów swego patrona. 
Wraz z Panem Kleksem 
i młodymi odkrywcami otwo-
rzyli przed publicznością 
wspaniały świat baśni i wier-
szy Jana Brzechwy. Część ar-
tystyczna porwała publicz-
ność, rodzice śpiewali wraz 
ze swymi pociechami i bili im 
gromkie brawa. Po atrak-
cjach dla ducha można było 
poćwiczyć  rozum. W kon-
kursie dotyczącym twórczo-
ści Jana Brzechwy brały 
udział całe rodziny. Roczni-
cowe obchody zakończyły się 
festynem rodzinnym na 
szkolnym boisku, gdzie 
mnóstwo atrakcji przygoto-
wali dla dzieci strażacy 
z OSP ze Szklar Górnych, 

nauczyciele i liczni sponso-
rzy.

- To jest wspaniała szkoła! 
Lubimy tu przychodzić, ma-
my fajnych kolegów i mą-
drych nauczycieli. Zawsze 
możemy na nich liczyć i ni-
gdy się tu nie nudzimy - mó-
wią Magda i Ada, uczennice 
trzeciej klasy.

- Lepszej szkoły nie ma na 
terenie województwa dolno-
śląskiego. Klasy są bardzo 
dobrze wyposażone, kadra 
pedagogiczna na wysokim 
poziomie, dyrekcja wprowa-
dza innowacje, udogodnie-
nia dla naszych dzieci. Na-
prawdę jestem z tej placówki 
bardzo dumny - mówi prze-
wodniczący Rady Rodziców 
Łukasz Kwapisz.

Podczas uroczystości, kie-
rownik Referatu Oświaty 
Barbara Tórz wręczyła dy-

rektor Elżbiecie Piasny list 
gratulacyjny od wójta Gminy 
Lubin Tadeusza Kielana, 
a radny Tomasz Fuczek po-
dziękował za wspaniałą pra-
cę - przepięknym bukietem 
kwiatów.

Rodzinna atmosfera 
panowała aż do 
późnego popo-
łudnia. Były 
zabawy, kon-
kursy i wspa-
niały tort, 

który osobiście kroił i często-
wał przybyłych szef Rady 
Rodziców. Dzieci, rodzice, 

kadra pedagogiczna i liczni 
przyjaciele szkoły godnie 
uczcili niezapomnianego 
poetę jakim był Jan Brze-
chwa.

Anna Ickiewicz 

III rocznica nadania imienia 

chwa.

Szkoła 
Podstawowa 
imienia Orła 
Białego 
w Raszówce 
obchodziła III 
rocznicę nadania 
imienia. Święto, 
jak co roku, 
miało wyjątkową 
oprawę. Program 
artystyczny, 
który brawurowo 
zaprezentowała 
utalentowana 
młodzież pod 
kierunkiem 
opiekunów, został 
nagrodzony 
gromkimi brawami. 
Z kolei występ 
przedszkolaków 
wywołał 
prawdziwą euforię 
wśród publiczności.

POD SKRZYDŁAMI 
ORŁA BIAŁEGO
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  DLA DOROSŁYCH
SERIA „MIASTA” 
Mekka, duchowa stolica islamu. Stambuł, najbardziej europejskie z muzułmańskich miast. 
Odessa, legendarna przystań kosmopolityzmu i wolności nad Morzem Czarnym. Saloniki, 
miasto duchów, które zapomniało o swoim wielokulturowym dziedzictwie. Bagdad, bajkowe 
„miasto pokoju”, kipiące przemocą jak mało które miejsce na świecie… 
Książki wydane w serii „Miasta” - to publikacje historyczne, podróżnicze i reportażowe, opo-
wiadające o miastach z różnych względów ważnych i ciekawych – wielokulturowych lub wie-
lonarodowych, o długiej tradycji lub niezwykłej historii. To podróż w przestrzeni i czasie, do 
miejsc pełnych przepychu i ukrytych zakątków. To spotkania z niezwykłymi ludźmi, artystami, 
wizjonerami, budowniczymi, reformatorami i rewolucjonistami.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ERIN HUNTER - SERIA „WOJOWNICY”
Od wieków cztery klany wojowniczych kotów dzieliły las według praw ustanowionych 
przez przodków. Jednak jeden z nich odrzucił odwieczny porządek, stwarzając zagrożenie 
dla pozostałych. Bezwzględne koty z Klanu Cienia otaczają siedlisko walecznych, choć 
mniej licznych kotów z Klanu Pioruna. Błękitna Gwiazda, ich przywódczyni, i jej dumni wo-
jownicy – Lwie Serce i Tygrysi Pazur – nie poddadzą się bez walki, zdecydowani bronić za 
wszelką cenę swoich pobratymców i młodych. Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, w le-
sie pojawia się zwyczajny, domowy kot, o którym mówiło proroctwo i który odmieni losy 
tych ziem.

 (oprac. Izabela Tyrcz, źródło: czarne.com.pl, lubimy czytać.pl) 
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KSIĄŻKI NA WAKACJE POLECA GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZÓWCE 

 NOC 
BIBLIOTEK 
Pod hasłem „Czytanie 
porusza” odbyła się trzecia 
ogólnopolska Noc Bibliotek. 
Do akcji zgłosiło się ponad 
1300 placówek z całego 
kraju. Gminną edycję tej 
ogólnopolskiej akcji 
zorganizowano 
w Niemstowie. 
Uczestnicy spotkania mogli 
liczyć na podwójne 
świętowanie.  Wydarzenie 
połączono bowiem z Dniem 
Dziecka. Z tej okazji 
biblioteka zadbała o liczne 
atrakcje i niespodzianki dla 
dzieci. 
Spotkanie uświetnił „Teatr 
w drodze”spektaklem 
„Słowik”. Najmłodsi mieli 
okazję bawić się wspólnie 
rozwiązując krzyżówkę 
i grając w gry logiczne. 
W kinowy klimat 
wprowadziła uczestników 
projekcja filmu 
zatytułowanego „Biuro 
Detektywistyczne Lassego 
i Mai: Stella Nostra”, który 
oglądano, jak na kino 
przystało, przegryzając 
popcorn. Niespodzianką dla 
widzów była pizza 
ufundowana wspólnie przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Raszówce oraz restaurację 
Pan Cogito. 
We wspólnej zabawy wzięły 
udział całe rodziny. 
Dziękujemy włodarzom 
i mieszkańcom za 
zaangażowanie i wsparcie, 
a uczestnikom za wspaniale 
spędzony czas.

 (IT, JW)

 O wielkich religiach świata 
z uznanym p odróżnikiem  

Trzy najstarsze religie 
świata – islam, hinduizm 
i buddyzm przybliżył naszej 
młodzieży podczas spotkań 
podwójny laureat nagrody 
TRAVELER miesięcznika 
National Geographic, Ro-
bert Maciąg.  Podczas wy-

kładów młodzież dowie-
działa się m. in. kim są 
i w co wierzą Muzułmanie? 
Kim są Buddyści? Dlaczego 
krowy w Indiach są święte? 
Oraz jak zachować się 
w świątyniach, by nikogo 
nie urazić? Organizatorem 

spotkań była Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Ra-
szówce. 

Robert Maciąg pochodzi 
z Wrocławia, jest dwukrot-
nym laureatem nagrody 
TRAVELER miesięcznika 
National Geographic 

(2007 – podróż życia, 2013 
– podróżnicza książka ro-
ku), a także autorem wielu 
książek. Jak dotąd odwie-
dził ponad 20 krajów, gdzie 
zaprzyjaźnił się z wieloma 
ich mieszkańcami. Mocno 
wierzy, że „świat jest pełen 
dobrych ludzi”. Jak mówi, 
najlepiej czuje się w podró-
ży i nie ważne, czy jedzie 
rowerem do Chin, czy spa-
ceruje po lasach w pobliżu 
miejsca gdzie mieszka. 
W jego książkach najważ-
niejsi są ludzie, których 
spotkał podczas podróży 
i opowiedziane przez nich 
historie. 

Podczas spotkań ucznio-
wie poznali trzy wielkie reli-

gie świata – buddyzm, is-
lam i hinduizm, ich historię 
i tradycje. Dzięki rekwizy-
tom, filmom oraz zdjęciom, 
które gość przywiózł z po-
dróży młodzież zobaczyła, 
jak wyznawcy tych religii 
czczą swoich bogów, jakie 
mają poglądy i co jest dla 
nich ważne. 

W cyklu wykładów, które 
poprowadził Robert Ma-
ciąg uczestniczyło w sumie 
300 uczniów z klas IV – VI 
szkół podstawowych 
w Niemstowie, Krzeczynie 
Wielkim, Raszówce, Siedl-
cach i Szklarach Górnych 
oraz w młodzież z Gimna-
zjum w Lubinie.

(IT, JW.)

Katarzyna Wasilkowska była 
gościem tegorocznej, gminnej edycji 
projektu „Z książką na walizkach”, 
zorganizowanego w ramach 
Dolnośląskich spotkań  pisarzy 
z młodymi czytelnikami. Spotkanie 
odbyło się w Szkole Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce, a wielki 
finał miał miejsce w Wołowie.

W dniach od 7 do 10 
czerwca pisarze i ilustrato-
rzy książek dla dzieci spoty-
kali się z dziećmi w bibliote-
kach, szkołach i domach 
kultury. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Raszówce po 
raz kolejny została zapro-
szona do udziału w akcji 
przez Dolnośląską Bibliote-
kę Publiczną we Wrocła-
wiu, głównego organizato-
ra projektu. 

W ramach programu 
uczniów szkoły w Raszówce 
odwiedziła Katarzyna Wa-

silkowska – lektorka języka 
angielskiego, tłumaczka, 
debiutująca w 2015 roku 
autorka książek dla dzieci 
młodszych i starszych ta-
kich jak: Jowanka i gang 
spod Gilotyny, Mleczak, 
Królestwo jakich wiele. 

Podczas spotkania z mło-
dzieżą opowiadała o tym jak 
powstają jej książki oraz 
czytała ich fragmenty, aby 
zachęcić do przeczytania 
dalszych losów bohaterów. 
Niektóre dzieci zakupiły eg-
zemplarz książki z dedyka-

cją autorki, a pozostałe, bę-
dą mogły wypożyczyć książ-
ki pisarki w każdej z gmin-
nych bibliotek. W związku 
ze spotkaniem przygotowa-
na została także wystawa 
prac plastycznych dzieci 
biorących udział w konkur-
sie „A to historia!”, którą 
nadal można obejrzeć 
w szkole w Raszówce. 

Podczas finału w Woło-
wie miało miejsce wręcze-
nie nagród w konkursach 
organizowanych w ramach 
projektu „Z książką na wa-

lizkach”.  W Dolnośląskim 
Turnieju Młodych Recen-
zentów „Historia Polski za-
czarowana w książce” ol-
brzymi sukces odniosły 
dwie uczennice Szkoły Pod-
stawowej w Raszówce. Zu-
zia Miedziak wygrała w ka-
tegorii klas I-III, a Ola 
Wiercińska była najlepsza 
wśród uczniów klas IV – VI. 

Ponadto podczas spotka-
nia autorskiego w Raszów-
ce, Katarzyna Wasilkowska 
wybrała dwie prace – Jaku-
ba Skibika z kl. 5b oraz An-

dżeliki Radulewicz z kl. 6a, 
które zostały nominowane 
do drugiego etapu konkur-
su pt. „A to historia” na ko-
miks lub historyjkę obraz-
kową, nawiązującą do hi-
storycznych zdarzeń z dzie-
jów rodziny, miejscowości 
lub regionu. 

Projekt dofinansowano 
ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Gminy Wołów i Po-
wiatu Wołowskiego. 

(Info: WO, zdjęcia: IT)

XIV Dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami 

Z książką na walizkach 
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Rozpoczęciem spotkania 
był konkurs pod nazwą „II 
Przejazd na byle czym”, 
w którym zwyciężyły miesz-
kanki Bukownej – Iwona 
Kacperska i Barbara Ko-
sobucka, konstruktorki ory-
ginalnego pojazdu o kształ-
cie Kwiatu Paproci. Barwne 
konstrukcje oceniało jury 
w składzie: Marzena Kosy-
dor, skarbnik Gminy Lubin 
oraz radni Jan Olejnik i Pa-
weł Łukasiewicz.

Podczas święta, po raz 
drugi zorganizowano zjazd 
Bliźniaków Gminy Lubin. 
Rodzeństwa próbowały swo-
ich sił w quizie o bajkach, 
a także poznali ciekawostki 
o bliźniakach z całego świa-
ta. Wszyscy uczestnicy spot-
kania na pamiątkę otrzymali 
okolicznościowe koszulki 
oraz upominki.

Kolejna konkurencja, kon-
kurs na najciekawsze prze-
branie słowiańskie oceniało 
jury w składzie: Barbara 
Tórz, kierownik Referatu 

Oświaty, Kultury, Kultury Fi-
zycznej i Zdrowia Urzędu 
Gminy Lubin, skarbnik, Ma-
rzena Kosydor i Norbert Gra-
bowski, przewodniczący Ra-
dy Gminy Lubin. Spośród 
dorosłych uczestników zwy-
cięzcą okazał się Jonasz Ap-
pel z Chocianowa, natomiast 
wśród dzieci, nagrodę zdobył 
Piotr Pączkowski z Raszów-
ki.

Wiele emocji dostarczył 
następny konkurs, na trady-
cyjny wianek świętojański. 
Jury w osobach Marzena Ko-
sydor i Barbara Tórz, uznały, 
że najpiękniejszy wianek 
z polnych kwiatów wykonała 
Róża Kiliman z Wiercienia, 
która otrzymała nagrodę 
główną. Równorzędne 
pierwsze miejsca, podzieliły 
między sobą Brygida Bomb-
ka z Wiercienia i Teresa 
Miazga z Rzeszotar.

Z myślą o widzach w każ-
dym wieku został przygoto-
wany specjalny cykl prezen-
tacji artystycznych na scenie 

pt. SWOJSKA NUTA Z Bu-
kownej i Przyjaciele. Przed 
publicznością wystąpili:

Zespół Wokalny SWOJ-
SKA NUTA z Bukownej, Ze-
spół Wokalny PRZYJA-
CIÓŁKI z Niedźwiedzic (gm.
Chojnów), ZUCHY i STAR-
SZAKI z Przedszkola im. Ja-
na Pawła II z Raszówki, 
PIOTR PĄCZKOWSKI z Ra-
szówki, QUORTET BAND 
z Bukownej, KAMIL LIS 
z Krzeczyna Małego oraz Te-

atr AKTÓW 4 z Bukownej.
Także podczas tegorocz-

nej edycji Nocy Świętojań-
skiej, wspaniałe i pełne hu-
moru zabawy plebejskie 
przygotowali przedstawicie-
le obozowiska Słowian. 
W konkurencji „bieg woja” 
zwyciężył Wojciech Iwasz-
kiewicz z Chocianowa, nato-
miast w „biegu niewiast” 
najlepsza okazała się Andże-
lika Czesacz z Bukownej.

Barwny korowód w ryt-
mach poloneza poprowadził 
wszystkich nad Czarną Wo-
dę, gdzie odbyło się tradycyj-
ne puszczanie wianków. 
Podczas puszczania przez 
niewiasty swoich wianków 
zespół „Przyjaciółki” z Nie-
dźwiedzic wyśpiewywał lu-
dowe utwory m.in. „Wiła 
wianki i wrzucała je do wo-
dy”, a zgromadzeni uczest-
nicy widowiska ochoczo 
wtórowali.

Wielkim zaskoczeniem 
i pieczołowicie ukrywaną 
niespodzianką był olbrzymi 
tort ufundowany przez Wój-
ta Gminy Lubin Tadeusza 
Kielana, uświetniający 10–
lecie działalności Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin. Wszy-
scy pracownicy OKGL otrzy-

mali wielkie brawa 
za swój wkład 
w szerzenie kultu-
ry, podtrzymywa-
nie tradycji, orga-
nizowanie przeróż-
nych uroczystości 
dla mieszkańców na-
szej gminy. Tort został 
sprawiedliwie podzielony 
i rozdzielony pomiędzy 
wszystkich uczestników im-
prezy w Bukownej.

Przez cały dzień w altance 
na placu odbywały się war-
sztaty artystyczne. Każdy 
z uczestników miał okazję 
nauczyć się m.in. wykony-
wać wianki świętojańskie 
oraz grawerować na szkle. 
Z kolei najmłodsi mogli do 
woli szaleć na dmuchanych 
zamkach.

Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali straża-
cy z OSP z Zimnej Wody, 
którzy zorganizowali dla 
wszystkich pokaz I Pomocy 
Przedmedycznej oraz atrak-
cję dla najmłodszych - tęczę 
w strugach wody.

Kolejną atrakcją wieczoru 
był koncert zespołu SING 
SING z charyzmatyczną wo-
kalistką Anną Łukaszów, 
w którym usłyszeliśmy naj-

większe przeboje Maryli Ro-
dowicz. Wszyscy śpiewali 
i tańczyli. Nie obyło się bez 
bisowania. Na sam koniec 
zespół otrzymał w podzięko-
waniu gromkie brawa.

Tradycyjnie, podsumowa-
niem Nocy Świętojańskiej 
był wspaniały FIRE SHOW 
w wykonaniu Oskara Rugie-
ra – utalentowanego miesz-
kańca Krzeczyna Małego. 
Akrobacje z płonącymi poj-
kami wywołały niekłamane 
okrzyki zachwytu i podziwu. 
Artysta otrzymał zasłużone 
brawa.

Zakończeniem spotkania 
była zabawa taneczna „pod 
chmurką”.

Organizator: OKGL 
Współorganizacja: Sołtys 
i Sołectwo Bukowna, Stowa-
rzyszenie Bukowna – wczo-
raj, dziś, jutro.  (OKGL)

TRADYCJE

IX Noc Świętojańska za nami

MAGIA I OGIEŃ
Prastare Święto Kupały, 
zwane również Nocą 
Świętojańską, na dobre 
zagościło w Gminie Lubin. 
Nawiązując do obchodów 
prasłowiańskich tradycji, 
każdy kto przyjedzie do 
miejscowości Bukowna 
ma okazję uczestniczyć 
w zabawach plebejskich 
oraz odchodzących 
w zapomnienie obrzędach. 
IX Noc Świętojańska, 
jak co roku, obfitowała 
w liczne atrakcje i smaczne 
niespodzianki.
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Poznali nowe 
kultury i języki

Wolontariusze z całego 
świata, m.in. z Japonii, Chor-
wacji i Turcji, odwiedzili ucz-
niów ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechw w Szkla-
rach Górnych. Podczas spot-
kań, nasza młodzież miała 
okazję poznać dalekie kultu-
ry, obyczaje panujące w da-
nych krajach, a także podsta-
wy ojczystych języków gości 
zza granicy. Zajęcia prowa-
dzone były w języku angiel-
skim. 

Wizyty wolontariuszy moż-
liwe były dzięki nawiązanej 
współpracy z Uniwersytetem 
Wrocławskim. Pod koniec lu-
tego br. na uczelni odbyło się 
spotkanie ze studentami za-
granicznymi, w którym 
uczestniczyli także przedsta-
wiciele szkoły podstawowej 
w Szklarach Górnych, Elżbie-
ta Piasny, dyrektor placówki 

oraz Adrian Dragan, nauczy-
ciel j. angielskiego.

- Prezentacja o naszej szko-
le przedstawiona podczas te-
go spotkania, rozmowy ze 
studentami oraz pozytywne 
recenzje od wolontariuszy, 
którzy w pierwszym półroczu 
przyjeżdżali do nas i prowa-
dzili zajęcia z uczniami, spo-
wodowały, iż otrzymaliśmy 
kilkanaście zgłoszeń od stu-
dentów zainteresowanych re-
alizacją wspólnych projektów 
– mówi Elżbieta Piasny, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Szkla-
rach Górnych.

Dzięki tej współpracy mło-
dzież ze Szklar Górnych goś-
ciła u siebie pełnych pasji 
i motywacji studentów z Japo-
nii, Chorwacji, Turcji, Nie-
miec oraz Francji. 

(JW) 

Wielkie porządki 
w Niemstowie
Mieszkańcy Niemstowa postanowili znów przyłączyć się do akcji 
Międzynarodowy Dzień Ziemi i posprzątać swoją miejscowość. 
Z rowów zniknęły butelki i papiery, a pobliski lasek został oczyszczony 
z porzuconych tam worków pełnych śmieci. Wystarczyły dobre chęci 
i rękawice, aby miejscowość znów wyglądała estetycznie.
- Ten dzień ma mieć charakter edukacyjny. Chodzi o to żeby dzieci 
nauczyły się nie śmiecić i żeby dorośli dawali im dobry przykład. 
W tamtym roku było nas ponad setka, niestety tegoroczna aura nie 
zachęcała do aktywnego spędzenia czasu na wolnym powietrzu - 
mówi radny Andrzej Olek.
Pomimo niesprzyjającej pogody chętnych do pomocy nie brakowało. 
Najliczniej przybyły dzieci, które aktywnie uczestniczyły w sprzątaniu 
swojej wsi. Chociaż Niemstów na pierwszy rzut oka wydaje się czysty, 
gdy się mu głębiej przyjrzeć widać, że często zdarzają się wyrzucone 
bezmyślnie butelki czy papierki.  
Organizatorami akcji było Stowarzyszenie „Nasz Niemstów”, Rada 
Sołecka i radny Gminy Lubin Andrzej Olek.  (JW)  

Gminny Konkurs Antyu-
zależnieniowy „TRZEŹ-
WY UMYSŁ” rozstrzyg-
nięty. Składał się on z czę-
ści pisemnej: wykreślanka, 
uzupełnianka, test, krzy-
żówka i uzupełnianie zdań 
oraz ustnej, w formie pytań 
otwartych.

Pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego 
z Raszówki. O drugie do 
końca walczyły drużyny 
z Niemstowa i Szklar Gór-
nych. Szeroka wiedza obu 
zespołów na temat zagro-
żeń wynikających z uzależ-
nień sprawiła, że reprezen-
tacje ostatecznie, po do-
grywce, zajęły drugie miej-
sce ex aequo. Miejsce trze-
cie przyznano drużynie ze 

Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Krze-
czynie Wielkim.  

Dodatkowo uczniowie ze 
szkoły w Szklarach Gór-
nych wykonali plakaty o te-
matyce antyuzależnienio-
wej, które jednocześnie 
tworzyły dekorację pod-
czas konkursu. Komisja 
wspólnie z nauczycielami 
ze szkół gminnych wybrała 

i nagro-
dziła 
trzy naj-
ciekaw-
sze plaka-
ty. W rolę ju-
rorów na moment 
mogli wczuć się także ucz-
niowie biorący udział 
w konkursie. Zawodnicy 
poprzez głosowanie wy-
brali plakat, którego autor 

otrzymał nagrodę publicz-
ności. 

W kategorii Plakat, 
I miejsce zajął Jakub 
Jamroży z klasy VI. Miej-
sce drugie przyznano 
Klaudii Pielech z klasy IV, 

a miejsce trzecie zajęła 
praca Karoliny Marci-

nowskiej z klasy V., 
która jednocześnie 
zdobyła nagroda 
publiczności.  

Zwycięzcy otrzy-
mali atrakcyjne na-

grody rzeczowe i dy-
plomy. 

Organizację konkursu 
oraz nagrody dla wszyst-
kich uczestników sfinanso-
wał Wójt Gminy Lubin.

(AH, JW)

 Udowodnili, że mają trzeźwy umysł

Plac przy remizie Strażackiej 
w Ksieginicach zmienił swoje ob-
licze nie do poznania. W średnio-
wiecznej osadzie Grupa Odtwór-
stwa Historycznego Morion, któ-
ra była gościem specjalnym festy-
nu, przygotowała mnóstwo atrak-
cji inspirowanych dawną słowiań-
ską tradycją m.in. tor łuczniczy, 
potyczki na miecze piankowe, 
przeciąganie liny, rzuty wianka-
mi, narty Bolka i wiele innych.

Do dość skomplikowanej zaba-
wy, jaką są narty Bolka stanęły nie 
tylko dzieci. Niepokonani okazali 
się jednak strażacy z Księginic, 
którzy nieoczekiwanie zwyciężyli 
w tej konkurencji z samymi mi-
strzami – grupą Morion.

Tego dnia można było także 
przebrać się za rycerza, schronić 
się w namiocie średniowiecznym, 
a nawet pomóc w kuchni obozo-
wej, gdzie przygotowywano 
chłopski gar i podpłomyki. Z my-
ślą o młodszych dzieciach zorga-
nizowano zabawy plastyczne. 
Maluchy mogły nauczyć się m. in. 
jak wykonać proporzec rycerski, 
a także zmierzyć się w konkuren-
cji galop na koniach z pikami. 

Podczas, gdy średniowieczni 
goście wraz z paniami Marią Plu-
tą i Krystyną Tyrcz przygotowy-
wali „Chłopski Gar”, panie bi-
bliotekarki zaprosiły dzieci do 
zabawy z chustą Klanza.

Wszystkie maluchy, z małą po-
mocą rodziców, wzięły udział 
w rozwiązywaniu krzyżówki lite-
rackiej. W nagrodę otrzymały 
upominki, których sponsorem 
był Mc Donalds, oraz właściciel-
ki sklepów z Księginic i Składo-
wic, panie Władysława Rut i Ewa 
Cieślak.

– Jest to już kolejny tak udany 
festyn rodzinny, jaki udało nam 
się zorganizować. Poprzedni od-
był się w Raszówce. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, za 
rok zjawimy się w Niemstowie – 
mówi dyrektor Biblioteki Wiolet-
ta Olech.  (AI)

Średniowieczny festyn w Księginicach

Z MIECZAMI 
I WIANKAMI 
Podróż w czasy średniowiecza, spotkanie ze 
słowiańską kulturą i zabawy plebejskie okazały 
się niesamowitą atrakcją dla uczestników Festynu 
Rodzinnego podczas obchodów XIV Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek. Rodzice z trudem zabierali swoje 
pociechy do domu, a uśmiech na twarzach dzieci był 
ogromną satysfakcją dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Raszówce – organizatora imprezy.

Cieślak.

festyn rodzinny, jaki udało nam 
się zorganizować. Poprzedni od-
był się w Raszówce. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, za 
rok zjawimy się w Niemstowie – 
mówi dyrektor Biblioteki Wiolet-
ta Olech.  



33WAKACJE

Wakacje 2017 z Ośrodkiem Kultury 
Doświadczenia szalonego naukowca, cie-

kawostki przyrodnicze, warsztaty artystycz-
ne,  zabawy integracyjne, rajdy piesze,  wyj-
ścia do kina lub na kręgielnię, wycieczka kra-
joznawcza z cyklu „Poznajemy Dolny Śląsk” 

to tylko część propozycji z tegorocznej oferty 
wakacyjnej Ośrodka Kultury Gminy Lubin. 
Tegoroczne spotkania upłyną pod hasłem 
„Poszukiwacze i Wynalazcy na tropie…”.

Zajęcia organizowane będą w godzinach 9.00-

14.00 dla dzieci w wieku szkolnym w świetlicy 
wiejskiej w Osieku przy ul. Miedziana 69.Tematy-
ka i sposób ich prowadzenia dostosowany  zosta-
nie do wieku i zainteresowań zapisanych uczest-
ników. Ze względów bezpieczeństwa – ilość 

miejsc jest ograniczona. Zajęcia odbywać się będą 
trzy szalone tygodnie dla dzieci, które są chętne do 
zabawy i nie chcą siedzieć i nudzić się w domu. 
Dzieci otoczone będą opieką wykwalifikowanej 
kadry – instruktorów OKGL. 

WAKACJE 2017 
Życzymy, wszystkim Uczniom, a szczególnie DZIECIOM I MŁODZIEŻY  z terenu 
Gminy Lubin wyjątkowych wakacji. Niech to będzie czas beztroskiego wypoczynku 
i niezapomnianej zabawy, bezpiecznej podróży i słonecznej pogody.

Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie zainteresowania. 
Życzymy  wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi, 
nawiązania nowych wartościowych  przyjaźni.

Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, z zapasem sił do nauki, gotowi do 
podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

Serdeczne podziękowania składamy Nauczycielom za trud i zaangażowanie 
w wykonywaną pracę, życząc sukcesów w nowym roku szkolnym.

Tadeusz Kielan                                                                           Norbert Grabowski

Wójt Gminy Lubin                                                        Przewodniczący Rady Gminy
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- Po rozegranych meczach 
mogę stwierdzić z całą sta-
nowczością, że poziom gry 
uczniów ze wszystkich na-
szych szkół, po pięciu seme-
strach nauki jest naprawdę 
bardzo wysoki. Walka w wielu 
przypadkach była zaciekła, 
a to oznacza, że realizacja pro-
gramu „Szach-mat” przynio-
sła oczekiwany przez nas sku-
tek. Gratuluję zarówno ucz-
niom, jak i nauczycielom  – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

SZKLARY GÓRNE 
Jako pierwsza do potyczki 

przystąpiła SP w Szklarach 
Górnych. Uczniowie podeszli 
do tego bardzo poważnie. 
W sali panowała absolutna ci-
sza, a dzieci z rozwagą plano-
wały kolejne ruchy. Symultana 
ostatecznie zakończyła się 
sześcioma remisami, na które 

zgodziły się obydwie strony 
i trzema wygranymi wójta Ta-
deusza Kielana. Szachowe 
partie rozgrywane były przez 
ponad godzinę. 

- Gram w szachy znacznie 
dłużej niż moi przeciwnicy, 
dlatego sądziłem, że w czasie 
dużo krótszym zakończymy je 
arcymistrzowskim remisami. 
Poziom gry naszych uczniów 
mile mnie zaskoczył – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Do szachownicy z wójtem 
zasiedli: Oskar Kłos, Beata 
i Marta Zieleniec, Hubert Ka-
łuża, Mateusz Zbylski, Bartek 
Błauciak, Joel Siwak i Kacper 
Nowak oraz opiekun Dorota 
Łapińska. 

RASZÓWKA 
W Szkole Podstawowej 

w Raszówce do potyczek sza-
chowych z wójtem przystąpiło 

ośmiu uczniów z klas I – III : 
Kamil Szymański, Jakub Kali-
nowski, Bartosz Piotrowiak, 
Piotr Pączkowski, Hubert 
Skuza, Carlo Janiszak, Domi-
nik Haber, Roksana Gałązka 
oraz nauczycielka – Iwetta 
Szulczyńska. Ostatecznie sy-
multanę zakończyło osiem re-
misów i jedna wygrana wójta 
Tadeusza Kielana. 

- Rozgrywki były dla ucz-
niów ogromnym przeżyciem 
i mniej liczył się wynik, a bar-
dziej sam fakt uczestnictwa 
w grze z tak doświadczonym 
przeciwnikiem – podsumowu-
je Lucyna Szudrowicz, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce. 

NIEMSTÓW 
W Szkole Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Niemsto-
wie do szachownic zasiadło 
ośmiu uczniów oraz szkolny 

koordynator programu Moni-
ka Siedziukiewicz. I tu walka 
była zaciekła ale ostatecznie 
najczęściej kończyły ją remisy. 
Pojedynki z wójtem rozegrali 
Milena Ławnik, Przemysław 
Bogacz i Marcel Brodacki 
z klasy II oraz Hanna Noga, 
Zofia Sołomoniuk, Piotr No-
ga, Julia Madejska i Kacper 
Buławieniec z klasy III. 
Najdłużej przy szachownicy 
pozostał Piotr Noga, ale hu-
mor  dopisywał wszystkim 
uczniom ponieważ symultana 
odbywała się w czasie dorocz-
nej uroczystości Dnia Patro-
na, której towarzyszył piknik 
rodzinny.  

SIEDLCE
Bartosz Poprawa, Kornel 

Smolarek, Kornel Snopkow-
ski i Kornelia Sczęsny z klasy 
IV, Igor Ćwierniewicz, Milena 
Fyszko i Rafał Skura z klasy II 
oraz najmłodsza zawodniczka 
Weronika Myrchel z klasy 
I wraz z nauczycielką wycho-

wania wczesnoszkolnego Bar-
barą Szkudlarek wzięli udział 
w symultanie szachowej z wój-
tem, rozegranej w Szkole Pod-
stawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Siedlcach. 

Uczniowie byli doskonale 
przygotowani do gry z szefem 
samorządu gminnego. Roz-
grywki toczyły się na wysokim 
poziomie. W myśl sentencji: 
prawdziwi sportowcy grają do 
końca, czterech uczniów nie 
zgodziło się na remis, który 
zaproponował wójt. Pozostałe 
potyczki zakończyły się arcy-
mistrzowskim remisami, za 
wyjątkiem konfrontacji z na-
uczycielem. Barbarze Szkud-
larek udało się pokonać wójta. 

- Sama jestem zaskoczona 
wygraną, ale bardzo się cieszę – 
mówi zwyciężczyni symultany.

OSIEK 
Choć w Szkole Filialnej 

w Osieku w - tej wyjątkowej 
trudnej dyscyplinie - z szefem 
gminnego samorządu zmie-
rzyli się uczniowie klas dru-
gich i trzecich pojedynki prze-
biegały na naprawdę wysokim 
poziomie. Ostatecznie zakoń-
czyły się siedmioma arcymi-
strzowskimi remisami i dwie-
ma przegranymi uczniów, któ-
rzy remisu przyjąć nie chcieli 
i ambitnie postanowili wal-
czyć do końca. 

Przy szachownicach zasied-
li Marek Gil, Lena Kot, Adrian 
Maćkowiak, Jakub Górniak, 
Agnieszka Babiarczyk, Igor 
Szturm, Wojciech Pater, Mi-
kołaj Bochenek oraz nauczy-
ciel, szkolny koordynator pro-
gramu „Szach-Mat” Violetta 
Stępień. 

Najdłużej pojedynki toczyli 
Marek Gil i Adrian Maćko-
wiak. 

KRZECZYN WIELKI 
W Krzeczynie Wielkim sza-

chowe zmagania z wójtem 

Gminy Lubin toczyło ośmiu 
uczniów oraz koordynator 
programu „Szach-Mat” Jaro-
sław Turyk. Tu także okazało 
się, że projekt „Szach-Mat” 
przynosi doskonałe efekty. 
Gra toczyła się przez ponad 
godzinę. Ostatecznie tylko je-
den z uczniów postanowił grać 
do końca i nie przyjął zapropo-
nowanego remisu, co skoń-
czyło się niestety  przegraną. 
Pozostałe pojedynki przynio-
sły arcymistrzowskie remisy. 

W szachowej symultanie 
z wójtem Gminy Lubin wzięli 
udział Kacper Michalak, Kac-
per Wójcik, Kuba Boczkow-
ski, Paweł Kotulski, Kuba Wi-
ski, Aleksander Tomaszewski, 
Maura Witkowska i Patryk Ta-
bin. Z grona uczniów najdłu-
żej toczył pojedynek Kuba 
Boczkowski, ale jako ostatni 
partię zakończył nauczyciel 
Jarosław Turyk. 

Wszystkim uczniom ser-
decznie gratulujemy zdobytej 
wiedzy, a nauczycielom umie-
jętności ich przekazania. Wy-
chowawcze wartości szachów 
są nie do przecenienie, zarów-
no intelektualne jak i sportowe 
elementy mają pozytywny 
wpływ na charakter i umysł, 
sprzyjają wzmacnianiu zdol-
ności koncentracji, pobudzają 
wyobraźnię, wyrabiają nawyk 
cierpliwości oraz uczą samo-
dzielności w podejmowaniu 
decyzji. Wszyscy nauczyciele  
i uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe statuetki. 

Projekt Szach-Mat realizo-
wany jest od grudnia 2014 r. 
w klasach I-III, na zajęciach 
matematycznych, w wymiarze 
jednej godziny tygodniowo, 
jako obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne rozszerzające 
podstawę programową. Starsi 
uczniowie mogą kontynuować 
naukę w ramach kół zaintere-
sowań. 

  (MG/JW) 

SYMULTANA 
Z WÓJTEM 

Finał tegorocznej edycji programu „Szach-Mat” 

Szachowy pojedynek z szefem gminnego 
samorządu Tadeuszem Kielanem zakończył 
tegoroczną edycją programu „Szach –mat” 
realizowanego we wszystkich gminnych 
szkołach podstawowych. Pojedynki kończyły się 
zazwyczaj arcymistrzowskim remisami, ale były 
również wygrane i jedna przegrana wójta!  

W Szkole Podstawowej w Raszówce do potyczek szachowych z wójtem 
przystąpiło ośmiu uczniów z klas I – III. 

W Krzeczynie Wielkim najdłużej przy 
szachownicy pozostał nauczyciel 
Jarosław Turyk, który mógł liczyć 
na wsparcie swoich wychowanków.  

Barbarze Szkudlarek, nauczycielce 
ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach, 
jako jedynej udało się pokonać 
wójta. 

Podczas szachowych pojedynków 
w Szklarach Górnych w sali 
panowała absolutna cisza, a dzieci 
z rozwagą planowały kolejne ruchy.

W Szkole Filialnej w Osieku  z szefem 
gminnego samorządu zmierzyli się 
uczniowie klas drugich i trzecich. 
Pojedynki przebiegały na naprawdę 
wysokim poziomie.

W Niemstowie najdłużej przy 
szachownicy pozostał Piotr Noga. 
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Przedszkole 
nad morzem 

Zabawy na plaży, dy-
skoteka połączona z nauką 
tańca oraz zajęcia z anima-
torami – najmłodsi wycho-
wankowie Szkoły Podsta-
wowej w Krzeczynie Wiel-
kim na długo zapamiętają 
wyjazd na zielone przed-
szkole. Maluchy bawiły się 
w niezwykle urokliwej nad-
morskiej wsi letniskowej, 
Sianożęty.

Już w pierwszym dniu, 
po zakwaterowaniu dzieci 
miały nie lada frajdę. Po 
długiej podróży mogły wy-

kąpać się i poszaleć w hote-
lowym basenie. Następne-
go dnia maluchy brały 
udział w zajęciach organi-
zowanych przez animato-
rów Żanetę i Bartka oraz 
wychowawcę grupy, Tama-
rę Benkiewicz. Podczas 
konkursów dzieci wykazały 
się wiedzą oraz niezwykłą 
sprawnością ruchową. Na-
jatrakcyjniejsze jednak 
zdawały się zajęcia na pla-
ży oraz dyskoteka połączo-
na z nauką tańca.

 (JW, SP KW) 

Przedszkolaki 
pomagają 
Maluchy z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce zajęły II 
miejsce w ogólnopolskim konkursie charytatywnym pod nazwą 
”KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE – PRZEDSZKOLAKI”. Dzieci, 
z pomocą rodziców, uzbierały ponad dwa tysiące 
ostemplowanych znaczków pocztowych. Dochód ze sprzedaży 
znaczków zostanie przekazany na potrzeby misji. 
Przedszkole w Raszówce włączyło się do akcji charytatywnej w 
lutym tego roku. Od tego momentu placówka uzbierała aż 
2.233 znaczki, co zagwarantowało jej II miejsce w kraju. 
Wszystkie znaczki zostaną przekazane w czerwcu do Referatu 
Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie zostaną 
posortowane, odklejone, a następnie sprzedane filatelistom.
– Nasze przedszkole zawsze bierze udział w tego typu akcjach. 
Staramy się zaszczepić w dzieciach wrażliwość na drugiego 
człowieka, na pomaganie innym. Ten konkurs był o tyle 
nietypowy, że polegał na zbieraniu tylko i wyłącznie znaczków 
ostemplowanych. Rodzice naszych maluchów przynosili nawet 
klasery ze znaczkami z okresów ich dzieciństwa. Bardzo 
dziękuję i rodzicom i dzieciom za tak wielkie zaangażowanie. 
Jestem z nich dumna – mówi Katarzyna Foryś, dyrektor 
Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce.
Za zajęcie drugiego miejsca placówka otrzymała dyplom, list 
gratulacyjny, ręcznie wykonanego anioła oraz obrazek 
przedstawiający Świętą Rodzinę.  (oprac. JW.) 

Egzotyczni goście w Raszówce
Trzy wolontariuszki po-

chodzące z Hongkongu oraz 
Singapuru odwiedziły dzieci 
z Przedszkola im. Jana Pa-
wła II w Raszówce i Oddzia-
łu Zamiejscowego w Lubi-
nie. Przez tydzień Sandra 
Lui, Guangi Wang oraz Xi-
nyao Hui prowadziły zajęcia 
z maluchami. Wolontariusz-
ki odwiedziły nasze placów-
ki w ramach Międzynarodo-
wego Projektu International 
AISEC Polska. 

Sandra Lui pochodzi 
z Hongkongu, a Guangi 
Wang oraz Xinyao Hui 
z Singapuru. Podczas zajęć 

wolontariuszki opowiadały 
o swoich krajach i obycza-
jach w języku angielskim. 
Dzieci miały więc możliwość 
nie tylko osłuchania się 

z tym językiem, ale także po-
znania innych, dalekich kul-
tur. W trakcie zajęć maluchy 
mogły liczyć na pomoc swo-
ich nauczycieli, którzy po-

magali zrozumieć dzieciom, 
to o czym goście opowiadali. 
Przedszkolaki z wypiekami 
na twarzy słuchały o prze-
pięknych zakątkach Azji 
oraz ciekawych zwyczajach, 
tradycjach i wierzeniach pa-
nujących w Chinach. W tę 
niezwykłą podróż do egzo-
tycznych krajów maluchy 
przeniosły się dzięki rekwi-
zytom, slajdom, a także mu-
zyce i zabawie. Opiekunem 
wolontariuszek podczas po-
bytu w placówce była Kata-
rzyna Foryś, dyrektor Przed-
szkola im. Jana Pawła II 
w Raszówce.  (oprac. JW) 

Ten punkt programu na 
długo zapadnie w pamięci 
publiczności. Dzieci śpiewa-
jąc piosenkę, jednocześnie 
pokazując słowa gestami 
w języku dla niesłyszących, 
udowodniły, że są otwarte na 
świat i nie jest im obojętny 
los drugiego człowieka.

– Uczymy dzieci tej bardzo 
ważnej umiejętności, bo ni-
gdy nie wiadomo kiedy może 
im się to przydać. Może wy-
biegam daleko w przyszłość, 
ale znajomość języka migo-
wego będzie także bardzo 
ważnym punktem w ich CV – 
mówi z uśmiechem Elżbieta 

Radulewicz, nauczycielka 
z oddziału lubińskiego.

Podczas festynu dzieci 
wspólnie z rodzicami 
i dziadkami miały okazję, 
wziąć udział w licznych kon-
kurencjach i zabawach. 
O tym, że najmłodsi świetnie 
się bawili świadczyć może, że 
maluchy niechętnie zbierały 
się do domu. Jednak na sam 
koniec festynu czekała na 
przedszkolaków edukacyjna 
niespodzianka. Nadleśni-
ctwo Legnica dla każdego 
dziecka przygotowało sa-
dzonkę sosny wraz z instruk-
cją hodowli. Każdy maluch 

wyszedł więc zadowolony ze 
swoim nowym „podopiecz-
nym”.

– Naszym celem jest wpo-
jenie dzieciom szacunku do 
przyrody i promocja leśni-
ctwa. Maluchy powinny wie-
dzieć, że drzewka nie biorą 
się znikąd. Każde dziecko 
otrzymało po drzewku, któ-

rym muszą się opiekować 
i obserwować jak rośnie. To 
jest dla nich doskonały wstęp 
do odkrywania przyrody – 
mówi Michał Wacławek 
z Nadleśnictwa Legnica.

Dyrektor placówki, Kata-
rzyna Foryś nie była w stanie 
wymienić wszystkich spon-
sorów, którzy przyczynili się 

do organizacji festy-
nu.

– Ten i po-
przednie pik-

niki nie od-
były by się 
bez Was, 
bez spon-

sorów, ro-
dziców i na-

uczycieli. 
Dziękuję ser-

decznie wszystkim 
Państwu za zaangażowanie 
w to wielkie przedsięwzięcie –  
mówi dyrektor przedszkola.

Ogromną frajdę malu-
chom sprawiły także gigan-
tyczne pluszaki, które na rę-
ce dyrekcji przekazał, w imie-
niu wójta,  radny Marcin Ny-
klewicz. Natomiast wielką 
torbę łakoci dzieci otrzymały 
od sołtysa Raszówki Tadeu-
sza Kosturka, który słodycze 
wręczył w imieniu Rady Sołe-
ckiej.  (oprac. JW) 

Festyn rodzinny w Przedszkolu w Raszówce

Bajkowo 
i kolorowo 
Tradycyjnie, jak co roku Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce 
zorganizowało dla swoich podopiecznych i ich rodzin, wspaniały piknik. 
Jak zwykle było bajkowo i kolorowo. Najmłodsi zaprezentowali wspaniały 
program artystyczny. Ciekawym akcentem było wykonanie piosenki  
z tłumaczeniem na język migowy. Tego dnia nie zabrakło także wspólnej 
zabawy podczas licznych konkursów. 
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Nie czekali na oficjalne 
otwarcie, w nowym obiek-
cie spędzali każdą wolną 
chwilę i jak się okazuje cza-
su nie marnowali. Mają nie 
tylko chęci, ale także za-
projektowane stroje piłkar-
skie, logo klubu i jego na-
zwę – FC Zimna Woda. 

- Częsta obecność na-
szych najmłodszych 

mieszkańców na boisku, 
dowodzi tego, jak bar-
dzo było ono potrzebne. 
Okazuje się, że dzieci 
chętnie porzuciły tablety 
i smartfony, by spędzać 
czas na powietrzu. Bar-
dzo jesteśmy wdzięczni za 
tę inwestycję – mówi Ane-
ta Tutko, sołtys Zimnej 
Wody. 

- Obecnie, to najno-
wocześniejszy tego typu 
obiekt sportowy w naszej 
gminie. Cieszę się, z tego 
że udało się zrealizować tę 
inwestycję, ale przede 
wszystkim z tak dużego za-
interesowania komplek-

sem, ponieważ właśnie o to 
chodzi, by boiska czy place 
zabaw  żyły swoim życiem 
– mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Szef gminnego samorzą-
du, który uczestniczył 
w oficjalnym otwarciu boi-
ska poparł pomysł stwo-
rzenia piłkarskiej drużyny, 
zadeklarował również sfi-
nansowanie przez Gminę 
zakupu strojów sporto-
wych. 

Boisko w Zimnej Wo-
dzie ma wymiary 19 na 38 
metrów, a wykonane zosta-
ła z poliuretanu, na-
wierzchni  idealnie wpisu-
jącej się w wymogi i prze-
znaczenie boisk wielofunk-
cyjnych. Znajdują się tam 
boiska do piłki nożnej, 
siatkowej i koszykówki. 
Może być wykorzystywane 
także do piłki nożnej i teni-
sa ziemnego. Koszt inwe-
stycji wyniósł 243 tys. zł. 
 (MG)  

Sportowa uczta 
w Krzeczynie Wielkim 

Sołtys Jerzy Tadla wraz 
z Radą Sołecką tej miejsco-
wości z okazji Dnia Dziecka 
i początku wakacji zorganizo-
wali festyn, który na długo 
zapisze się w pamięci jego 
uczestników.

Atrakcji, jak zwykle nie 
brakowało. Mecz piłki noż-
nej, zjazd tyrolką, liczne kon-
kurencje sportowe, pokaz 
Klubu Rugby Miedziowi 
Lubin i gimnastyki arty-
stycznej, a do tego  kiełbaski 
pieczone osobiście przez 
prezesa miejscowej Straży 
Pożarnej Marka Trafidło – to 
tyko niektóre propozycje 
przygotowane dla najmłod-
szych. Był także suchy basen, 
z którego chętnie korzystały 
maluchy. 

- Bardzo mi się podoba, że 
są to festyny wyłącznie dla 
dzieci, że wszystko zorgani-
zowane jest pod ich kątem – 
mówi pani Małgorzata 
z Krzeczyna Wielkiego. 

Festyn z okazji Dnia Dzie-
cka to w Krzeczynie Wielkim 
już tradycja. Obywa się rok-
rocznie i ma swoich wiernych 
fanów. 

- Wychodzimy z założenia, 
że ma to być impreza stricte 
dla dzieci, bo wówczas to wy-
łącznie na nich skupiamy 
swoją uwagę. Nie zapomi-
namy oczywiście o doro-
słych, których już teraz ser-
decznie zapraszam na do-
żynki zaplanowane pod ko-
niec sierpnia – mówi Jerzy 
Tadla, sołtys Krzeczyna Wiel-
kiego. 

Ci, którym upał i wyczerpu-
jące konkurencje dały się we 
znaki mogli liczyć na kurtynę 
wodną, którą zafundowali 
wszystkim strażacy.  (MG) 

FESTYN RODZINNY 
W WIERCIENIU
Pod hasłem „Uciekaj brzydka pogodo” upłynęło sobotnie popołudnie 
w Wiercieniu. Festyn Rodzinny można uznać za wyjątkowo udany. 
Choć na początku imprezy wydawało się, że pogoda uniemożliwi dobrą 
zabawę na powietrzu, uśmiechnięte twarze dzieci rozgoniły ciemne 
chmury. Deszcz ustał i można było przeprowadzić wszystkie 
zaplanowane gry i zabawy. Jak zwykle nie zawiodła Ochotnicza Straż 
Pożarna z Zimnej Wody, która pokazywała dzieciom wóz bojowy oraz 
zorganizowała „pianową kąpiel”. Młodzi mieszkańcy Wiercienia mieli 
wielką frajdę, choć miny ich rodziców były zgoła odmienne, gdy 
zobaczyli swoje pociechy po pianowej zabawie. 
Tradycyjnie w Wiercieniu nie zabrakło pierogów, dobrego jedzenia 
i wspaniałej zabawy. Dzieci z cukierkami odwiedził wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, który przyjechał na zaproszenie sołtysa Mieczysława 
Hubki. 
Oprócz sołtysa i Rady Sołeckiej Wiercienia w organizację imprezy 
włączyli się Stowarzyszenie Nasz Wiercień oraz miejscowy radny Paweł 
Łukasiewicz.  (AI)   

Otwarcie boiska i powstanie drużyn piłkarskiej 

FC Zimna 
Woda 

Choć budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska w Zimnej Wodzie 
zakończyła się w ubiegłym roku, oficjalnie otwarto je w miniony 
weekend. Okazało się, że powstanie sportowego obiektu zainspirowało 
miejscową młodzież do stworzenia klubu piłkarskiego. 

PIŁKARSKI TURNIEJ 

Tydzień po oficjalnym 
otwarciu boiska, 
stowarzyszenie 
„Nasz Wiercień” na 
tym samym obiekcie 
zorganizowało turniej 

piłkarski. Wzięło 
w nim udział prawie 30 
młodych zawodników 
i zawodniczek z Gminy 
Lubin, rozgrywając 
mecze w systemie 

„każdy z każdym”. 
Choć pogoda 
mocno utrudniała 
przeprowadzanie 
rozgrywek, nikt 
nie zdecydował 
się przerwać gry 
i iść do domu. Nie 
było zwycięzców 
i przegranych. Wygrały 
wszystkie drużyny 
i wszyscy zawodnicy 
otrzymali  nagrody. 
Turniej otworzył wójt 
Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. 

Nie czekali na oficjalne mieszkańców na boisku, 

- Obecnie, to najno-

DZIEŃ DZIECKA
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Dzieci przyjęły gości bardzo spontanicznie i cie-
pło. Najwięcej radości sprawił im oczywiście pre-
zent, do którego chętnie się przytulały, choć utrzy-
manie sporej wielkości pluszaka było poważnym 
wyzwaniem. Za słodycze, życzenia i prezent po-
dziękowały pięknie wykonanymi piosenkami 
i oczywiście uśmiechem.

– Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami na-
szej Gminy sprawiają mi ogromną radość i dają po-
zytywny zastrzyk energii. Każda wizyta w przed-
szkolu, oddziale czy punkcie przedszkolnym  – to 
także okazja do zastanowienia się, co jeszcze – ja-
ko samorząd – możemy zrobić, by maluchom żyło 
się lepiej, weselej i bezpieczniej oraz by dzieciń-
stwo na zawsze pozostało w ich pamięci – jako naj-
piękniejszy okres w życiu – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

W Wiercieniu i Szklarach Górnych w imieniu 
Wójta Gminy Lubin z prezentami dla najmłod-
szych Anna Skorupa, zastępca kierownika Refera-
tu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzę-
du Gminy Lubin. Maluchy z Wiercienia i Szklar 
Górnych wraz z życzeniami otrzymały gigantyczne 
pluszaki, Kubusia Puchatka i Pieska oraz kosze 
z owocami. Piskom i okrzykom radości nie było 
końca. Przedszkolaki podziękowały ślicznym 
uśmiechem i własnoręcznie wykonanym upomin-
kiem. 

Do przedszkola, oddziałów i punktów przed-
szkolnych Gminy Lubin uczęszcza ponad 400 ma-
luchów.  (MG/JW)

Z KUBUSIEM PUCHATKIEM U 
Wizyta z okazji Dnia Dziecka

Z KUBUSIEM PUCHATKIEM U Z KUBUSIEM PUCHATKIEM U 
PRZEDSZKOLAKÓW
Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan wraz z wielkim pluszowym Kubusiem Puchatkiem odwiedził punkty przedszkolne 
w Składowicach, Księginicach i Miłoradzicach. Do maluchów z Wiercienia i Szklar Górnych pojechała Anna 
Skorupa, zastępca kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubinie. 
Olbrzymie maskotki zrobiły na maluchach wrażenie. 
MIŁOARDZICE 

KSIĘGINICE 

WIERCIEŃ 

SKŁADOWICE SZKLARY GÓRNE 



3⁸ KONKURSY

Blisko 50 uczniów 
ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów 
z terenu powiatu 
lubińskiego wzięło 
udział w Ogólno-
polskim Turnieju 
Rowerowym Bez-
pieczeństwa w Ru-
chu Drogowym. 
Niekwestiono-
wanym zwycięz-
cą wśród szkół 
podstawowych 
okazała się dru-
żyna z Raszówki, 
kolejny raz z rzędu 
zgarniając główną 
nagrodę. 

Eliminacje gminno-powiato-
we odbyły się w  Szkole Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim. Głów-
nym organizatorem turnieju 
był Urząd Gminy w Lubinie.

Konkurs rozpoczął się akcen-
tem artystycznym. Niezapo-
mniane show zagwarantował 
występ zespołu „SzuM” pod 
kierownictwem  Kamila Lisa 
i dzieci klas III przygotowanych 
przez Danutę Dąbrowską-
-Szewczyk i Patrycję Mroczkę.

W konkurencjach drużyno-
wych i indywidualnych wzięło 
udział łącznie 47 uczniów. Za-
wodnicy musieli wykazać się 
wiedzą teoretyczną ze znajo-
mości przepisów ruchu drogo-
wego, umiejętnością udzielania 
pomocy przedmedycznej oraz 
jazdą rowerem na specjalnie 
przygotowanym torze prze-
szkód.

Wśród drużyn ze szkół pod-
stawowych najlepsze okazały 
się:

Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Raszówce, drużyna 
w składzie: Szymon Kosturek, 
Anna Korczak, Michał Bocz-
niewicz, Izabella Kożewnikow - 
I miejsce - Opiekun Piotr Widz.

Szkoła Podstawowa im. Ma-
rii Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim, drużyna: Oliwia Ziół-
kowska, Jagoda Bogucka, Pa-
tryk Tabin, Paweł Kozioł - II 
miejsce - opiekun Małgorzata 
Zapiór.

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Szklarach Gór-
nych, drużyna: Kacper Nowak, 
Michał Kucharski, Magdalena 
Janik, Wiktoria Stodółka – III 

miejsce - opiekun Tomasz Ha-
ber.

Wśród drużyn ze szkół gim-
nazjalnych najwyższe lokaty 
otrzymały:

Gimnazjum nr 5 w Lubinie, 
drużyna: Klaudiusz Socha, Se-
bastian Kicała, Radosław Wró-
bel - I miejsce – opiekun Jacek 
Śliwiński.

Gimnazjum Gminne w Lu-
binie, drużyna: Alex Gieruński, 
Patryk Durda, Przemysław 
Plichta - II miejsce – opiekun 
Marta Mazur.

Gimnazjum Publiczne 
w Ścinawie, drużyna: Oskar 
Wiśniowski, Bartosz Niedziel-
ski, Dominik Kędys - III miej-
sce – opiekun Zbigniew Tym-
kowski.

Indywidualne trofeum zdoby-
ła Oliwia Ziółkowska ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Krzeczynie Wielkim.

Pieczę nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów sprawo-
wał Wydział Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Poli-
cji w Lubinie oraz jury w skła-
dzie: tor jazdy – Jan Gątkow-
ski, testy – st. aspirant Zbi-
gniew Szóstka, pierwsza po-
moc – Marcin Klimczak.

Organizatorami turnieju by-
li: Urząd Gminy w Lubinie, 
WORD Legnica, Komenda Po-
wiatowa Policji, Automobil 
Klub Zagłębia Miedziowego 
oraz Szkoła Podstawowa im. 
M. Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim.  Joanna Warenica

Kaski dla 
czwartoklasistów 
Po raz trzeci Gmina Lubin przekazała ochronne kaski 
rowerowe czwartoklasistom. Akcja wójta gminy ma 
przede wszystkim zachęcać dzieci do bezpiecznej 
jazdy na rowerze. W tym roku rozdano 80 kasków, 
w sumie już niemal 300 sztuk trafiło w ręce małych 
rowerzystów. 
Po raz pierwszy ochronne kaski rowerowe zostały 
wręczone dzieciom podczas uroczystego otwarcia 
Miasteczka Ruchu Drogowego w Chróstniku w 2015 
roku. Rozdano wówczas 111 kasków. Akcja promująca 
bezpieczne zachowanie podczas jazdy na rowerze, 
spotkała się z dużym zainteresowaniem, dlatego 
zdecydowano, że będzie organizowana cyklicznie.
Kaski rowerowe wręczane są uczniom klas czwartych, 
z uwagi na to, że dzieci w tym wieku mogą już wyrobić 
kartę rowerową i wyjeżdżać na ulice.
W ubiegłym roku taki prezent dostało 98 
czwartoklasistów. W tym roku natomiast rozdano ich 
77.– Na zakup ochronnych kasków rowerowych w tym 
roku gmina  przeznaczyła ponad 4 tysiące złotych.

(JW) 

Raszówka na czele
Ogólnopolski Turniej Rowerowy BRD w Krzeczynie Wielkim

XIII FINAŁ NADODRZAŃSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
W Szkole Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Siedlcach odbył 
się XIII Finał Nadodrzańskiego 
Konkursu Matematycznego, 
w którym udział wzięło 11 
uczniów ze szkół podstawowych. 
Konkurs ma na celu popularyzację 
wiedzy i umiejętności 
matematycznych wśród uczniów 
szkół podstawowych naszego 
regionu oraz motywowanie 
uzdolnionych matematycznie 
uczniów do zdobywania wiedzy, 

a nauczycieli do pracy z młodymi 
pasjonatami matematyki.
Finaliści, to 33 uczniów klas IV – VI 
ze szkół podstawowych 
w Siedlcach, Raszówce, Tymowej, 
Ścinawie, Krzelowie, Szklarach 
Górnych, Krzeczynie Wielkim, 
Orzeszkowie, Rudnej, SP nr 14 
i Szkoły Społecznej w Lubinie. 
Uczniowie pozytywnie przeszli 
weryfikację umiejętności 
matematycznych na etapie 
domowym oraz szkolnym. Młodzi 

matematycy w ciągu 90 minut 
rozwiązali po pięć zróżnicowanych 
zadań łączących wiedzę 
matematyczną i logiczne myślenie 
tematycznie związanych z rzeką 
Odrą. Wyniki wyłoniły najlepszych.
W kategorii klas IV pierwsze 
miejsce zajął Natan Jamróz ze 
Szkoły Podstawowej 
w  Krzeczynie Wielkim, wśród 
piątoklasistów najlepsi okazali się 
ex aequo Aleksandra Tylman 
i Patryk Wiewiórka ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Ścinawie, 
w kategorii klas szóstych 
triumfowała Maja Pilarska z SP 
w Rudnej. 
Dzięki wsparciu Gminy Lubin 
każdy uczestnik otrzymał również 
nagrodę rzeczową. Rozdanie 
nagród uświetnił występ 
szkolnego zespołu muzycznego 
pod kierunkiem Beaty Oczyńskiej 
– Stettler. Wszystkim uczniom 
serdecznie gratulujemy!

(oprac. SP w Siedlcach) 
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Na linii startu stanęło do-
kładnie 230 mieszkańców 
Gminy Lubin, bijąc wynik 
ubiegłorocznej edycji. Miej-
sce zbiórki, godzinę startu 
oraz trasę przejazdu każde 
sołectwo ustaliło indywidu-
alnie. Atrakcją rajdu rowero-
wego było zdobycie odznak 
„Znam Gminę Lubin”. Jed-
nak, aby otrzymać brązową 
bądź srebrną odznakę, trze-
ba było odwiedzić odpowied-

nio trzy lub cztery dowolne 
miejscowości znajdujące się 
na terenie naszej gminy i ze-
brać potwierdzenia na swo-
jej karcie od sołtysów danej 
miejscowości.

Pierwsi cykliści pojawili 
się na mecie w parku w Go-
rzelinie już około godziny 
14.00. Jednak, jak mówią sa-
mi uczestnicy, nie chodziło 
o to, aby jak najszybciej 
przejechać trasę.

- Wybraliśmy się na rajd, 
bo bardzo lubimy jeździć na 

rowerach. Nie ma możliwo-
ści przyjrzeć się naturze 
z bliska jadąc samochodem. 
Przejażdżka na rowerze gwa-
rantuje nam, że możemy 
choćby poczuć zapach kwit-
nących kwiatów, a przy oka-

zji mamy frajdę z jazdy na ro-
werze – mówią Ewelina 
i Marta.

Na linii mety, członkowie 
PTTK Oddział w Lubinie na 
bieżąco weryfikowali po-
twierdzenia uczestników 
i wręczali rowerzystom od-
znaki „Znam Gminę Lubin”.

W imieniu Wójta Gminy 
Lubin, kierownik Referatu 
Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Zdrowia Urzędu 
Gminy Lubin, Alfred Pilch 
uroczyście przywitał 

wszystkich uczestników 
imprezy i zaprosił do 
wspólnej zabawy.

W klimat pikniku wprowa-
dził zespół „Zachęta” z Zim-
nej Wody prezentując spe-
cjalnie na tę okazję dobrany 

repertuar. Popołudnie wy-
pełniły konkursy i zabawy 
prowadzone przez członków 
PTTK oraz animacje dla 
najmłodszych, a wszystko 
przeplatane występami wo-
kalnymi pań z Zimnej Wody.

Z myślą o najmłodszych 
uczestnikach zabawy przy-
gotowano gigantyczną dmu-
chaną zjeżdżalnię, malowa-
nie twarzy oraz puszczanie 
ogromnych baniek. Z kolei 
wśród starszych ogromną 
popularnością cieszyły się 
m.in. konkurencja „Żółw”, 
która polegała na tym, aby 
jak najwolniej dojechać do 
celu. Pierwsze miejsce zdo-
była Martyna Szczypczyk, 
drugi był Igor Baus, a trzecie 
miejsce przypadło Szymono-
wi Boniewskiemu.

W konkurencji „Rzut pod-
kową” najlepsza okazała się 
Zosia Niewadzi, drugi był 
Kacper Skobel, a miejsce 
trzecie zdobył Kacper Ręka-
wiczny.

Z kolei w konkursie „jazda 
slalomem” zwyciężył Marek 
Pazoła, drugą pozycję zajął 
Oskar Kocik, a trzecią – Mi-
łosz Konera.

Zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji otrzymali 
nagrody rzeczowe, dodatko-
wo pośród uczestników raj-
du rozlosowano 30 upomin-
ków.

Na tych, którzy zgłodnieli, 
czekała prawdziwa grochów-
ka oraz kiełbaski z grilla. 
Atrakcją, nie tylko dla 
najmłodszych, okazała się 
cukrowa wata, którą często-
wał wszystkich sołtys Księgi-
nic.

Ogromna frekwencja pod-
czas II Gminnego Rajdu Ro-
werowego sprawiła, że już 
planowana jest kolejna edy-
cja. Na ten moment możemy 
zdradzić, że podczas rajdu 
zatytułowanego „Szlakiem 
Jakuba” będzie można zdo-
być tym razem złotą odzna-
kę...  

Organizatorem II Rajdu 
Rowerowego była Gmina 
Lubin, a jego współorgani-
zatorem Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajo-
znawcze Oddział „Zagłębie 
Miedziowe” w Lubinie.  

Joanna Warenica 

STRZAŁ W 
DZIESIĄTKĘ!

II Rajd rowerowy „Znam Gminę Lubin”
II Gminny Rajd Rowerowy „Znam 
Gminę Lubin” za nami. Śmiało możemy 
powiedzieć, że impreza przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. Lista 
uczestników, którzy wzięli udział w rajdzie 
przekroczyła 200 osób, natomiast w parku 
w Gorzelinie, gdzie znajdowała się meta 
oraz miał miejsce piknik, bawiło się 
w sumie około 300 osób.

NA LINII STARTU STANĘŁO DOKŁAD-
NIE 230 MIESZKAŃCÓW GMINY LU-
BIN, BIJĄC WYNIK UBIEGŁOROCZNEJ 
EDYCJI.

W parku w Gorzelinie, gdzie znajdowała się meta oraz miał miejsce piknik, 
bawiło się w sumie około 300 osób.

Finał rajdu uświetnił występ zespołu „Zachęta” 
z Zimnej Wody. 

Raszówka na czele
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Turniej łuczniczy 
w Karczowiskach 

Zawodnicy  LZS SKS Ra-
szówka po raz kolejny zdobyli 
złoto podczas Turnieju Łucz-
niczego Dzieci i Młodzików 
w łucznictwie oraz I Rundy 
Ligi Młodzików. W zespoło-
wej klasyfikacji drużyna z Ra-
szówki nie miała sobie rów-
nych. W turnieju wzięło 
udział niemal 100 zawodni-
ków. Zawody odbyły się na 
boisku w Karczowiskach.

Już tradycyjnie w majowe 
święto na boisku w Karczowi-
skach organizowany jest Tur-
niej Łuczniczy. Choć pogoda 
w tym roku nie rozpieszczała 
zawodników i organizatorów 
frekwencja była bardzo wyso-
ka. W szranki stanęły dzie-
więćdziesiąt dwie osoby. 

- Bardzo się cieszę, że nasz 
zespół powiększa się. Moi za-
wodnicy dużo trenują, cel-
ność w porównaniu z rokiem 
poprzednim bardzo się po-
prawiła. Jeździmy na wiele 
różnych zawodów i jesteśmy 
liczącą się w świecie łuczni-

ków drużyną - mówi Jerzy 
Dzikowski, trener LZS SKS 
Raszówka.

W zespołowej kwalifikacji 
w kategorii Młodzik Starszy- 
chłopcy po złoto sięgnęła 
właśnie nasza drużyna w skła-
dzie: Mateusz Posłuszny, Ma-
ciej Radomski i Szymon Mar-
czak, chłopcy w sumie ustrze-
lili 1109 punktów.

Również kategoria Mło-
dzik- chłopcy należała do ze-
społu z Raszówki. Mateusz 
Musiatowicz, Jakub Wójcik 
i Aleksy Gierulski ustrzelili 
1623 punkty tym samym zaj-
mując pierwsze miejsce.

Dziewczęta z kategorii mło-
dzik, również drużynowo sta-
nęły na podium. Trzecie miej-
sce przypadło Magdalenie 
Sieradzkiej, Agacie Frankie-
wicz oraz Izie Kożewnikow, 
dziewczęta zdobyły 1378 
punktów.

Turniej odbywał się w 10 
kategoriach wiekowych.

(JW/JDZ)  

ZŁOTO, SREBRO I BRĄZ 
Młodzi łucznicy klubu LZS Raszówka po raz kolejny sięgnęli po 
medale podczas Turnieju Łuczniczego Dzieci i Młodzików o Puchar 
Gór Stołowych w łucznictwie oraz II Rundy Ligi Młodzików. Zawody 
odbyły się w Ścinawce Średniej.
Najlepiej spisał się Mateusz Musiatowicz, który w kategorii Młodzik 
Młodszy był pierwszy. W tej samej kategorii Kuba Wójcik zajął siódme 
miejsce.
Po srebrne medale pewnie sięgnęli: Hanna Sieradzka – w kategorii 
Orlik dziewcząt, Hubert Wachowski – w kategorii Apacz chłopcy 
(w tej kategorii Karol Wachowski zajął siódmą pozycję), Mateusz 
Posłuszny – w kategorii Młodzik Starszy chłopcy (w tej samej 
kategorii Szymon Marczuk był 10, a Maciej Radomski zajął 11 
pozycję), Ewelina Mazurek – w kategorii Młodzik Starszy dziewczęta 
(w tej kategorii Ola Targowicz była szósta).
Drużyna Młodzik Starszy chłopcy wystąpiła w składzie: Mateusz 
Posłuszny, Maciej Radomski i Szymon Marczuk.
Z kolei trzecie miejsca zajęli: Małgorzata Wójcik – kategoria Apacz 
dziewcząt (w tej samej  kategorii Ada Frankiewicz była ósma).
Drużyna Młodzik Młodszy dziewcząt w składzie Iza Kożewnikow, 
Magdalena Sieradzka, Agata Frankiewicz. Indywidualnie Dziewczyny 
zajęły miejsca 14, 16,i 18.

Na boisku im Mieczysła-
wa Lodzińskiego w Księgi-
nicach odbył się kolejny 
Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Przewodniczącego 
Rady Gminy.

Do turnieju zgłosiło się 
10 pięcioosobowych zespo-
łów, które podzielono na 
dwie grupy. Po spotkaniach 
grupowych, w których gra-
no w systemie „każdy z każ-
dym”  odbyły się półfinały 
i mecze o 1 i 3 miejsce. 

Zwycięska drużyna Iskry 
Księginice wystąpiła 
w składzie: Maciej Bar, 
Piotr Krysa Piotr, Rado-
sław Pytlarz, Maciej Srebr-
niak, Adam Kocot, Dawid 
Szotkiewicz, Paweł Kraw-
czyk, Marcin Rzeczkowski 
i Piotr Karczewski. 

Najlepszym strzelcem 
turnieju został Czubek Ka-
mil zdobywca 10 bramek 
(Gorzelin), bramkarzem 
Krysa Piotr (Iskra Księgi-

nice), a zawodnikiem Mat-
kowski Michał (Platan 
Siedlce).

Nagrody  najlepszym za-
wodnikom i drużynom wrę-

czał przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert Gra-
bowski

(AI)  

TURNIEJ O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Półfinał:
Platan Siedlce – Fortuna Obora 1:0
Iskra Księginice – Transportowiec Kłopotów 4:0
Mecz o 3 miejsce
Transportowiec Kłopotów – Fortuna Obora 1:0
Mecz o 1 miejsce
Iskra Księginice – Platan Siedlce 2:0

Mieczysław Lodziński – 
to wieloletni działacz spor-
towy, organizator i koordy-
nator imprez sportowo-re-
kreacyjnych o zasięgu lo-
kalnym, powiatowym i wo-
jewódzkim, instruktor 
sportu w Gminie Lubin i – 
co zdarzyło się po raz 
pierwszy w historii gmin-
nego samorządu – dwu-

krotny zdobywca tytułu 
Wolontariusza Roku Gmi-
ny Lubin. 

Wniosek o nadanie Jego 
imienia obiektowi sporto-
wo-rekreacyjnemu w Księ-
ginicach złożony został 
przez Zarząd miejscowego 
Klubu „Iskra” Księginice 
oraz sołtysa tej miejscowo-
ści. 

- Mieczysław Lodziński 
był zawodnikiem, a następ-
nie prezesem Klubu „Isk-
ra” Księginice, wolontariu-
szem krzewiącym sport 
wśród mieszkańców gminy 
oraz gminnym instrukto-
rem sportu. Jego zasługi 
dla kultury fizycznej, doce-
niane były w środowisku 
gminnym, wojewódzkim , 

jak również przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki 
oraz inne organizacje spor-
towe. (…) Całe życie ś.p. 
Mieczysława Lodzińskiego 
było ukierunkowane na 
działalność sportową i spo-
łeczną, której poświęcił po-
nad 40 lat – napisano 
w uzasadnieniu wniosku. 

W sesji uczestniczyły żo-
na i córka Mieczysława Lo-
dzińskiego. 

- Myślę, że mąż bardzo 
by się cieszył z tego wyróż-
nienia, ponieważ to boisko 
było całym jego życiem – 
mówiła Danuta Lodzińska, 
nie kryjąc wzruszenia. 

Kwiaty i gratulacje obu 
paniom złożyli Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin 
oraz przewodniczący Ra-
dy Gminy Norbert Gra-
bowski. 

Oficjalna uroczystość 
nadania imienia Mieczy-
sława Lodzińskiego obiek-
towi sportowo-rekreacyj-
nemu w Księginicach od-
będzie się jesienią. 

(MG) 

Boisko w Księginicach imienia Mieczysława Lodzińskiego 

BYŁO JEGO 
ŻYCIEM…
Radni Gminy Lubin przyjęli uchwałę w sprawie nadana imienia 
Mieczysława Lodzińskiego obiektowi sportowo-rekreacyjnemu 
w Księginicach. Decyzja w tej sprawie podjęta została jednogłośnie. 
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W zaszczytnym gronie wyróżnionych 
znalazło się 14 osób.  W imieniu szefa 
gminnego samorządu nagrody wręczyli 
przewodniczący Rady Gminy Lubin Nor-
bert Grabowski oraz radny i olimpijczyk Ja-
nusz Zarenkiewicz podczas XLIX Sesji Ra-
dy Gminy Lubin.  

Wśród nagrodzonych znalazł się Józef 
Koziewicz, związany z klubem Unia Miłora-
dzice od… 55 lat, najpierw jako zawodnik, 
a później działacz i opiekun boiska. 

Nagrodę odebrał także Tomasz Targo-
wicz, przewodniczący Gminnego Zrzesze-
nia LZS i jednocześnie trener oraz opiekun 
dzieci i młodzieży, pod okiem którego do-
skonalą swoje umiejętności i odnoszą suk-
cesy m.in. w piłce nożnej. Tomasz Targo-
wicz jest także zawodnikiem Huzara Ra-
szówka. Przyznaje, że sport zajmuje ważne 
miejsce w jego życiu. 

- Oczywiście na pierwszym miejscu jest 
rodzina, ale zaraz za nią plasuje się właśnie 
sport. Poświęcam mu kilkanaście godzin 
w tygodniu, co nie jest łatwe ponieważ pra-
cuję w systemie zmianowym. Jednak nie 
narzekam, bo bardzo lubię, to co robię. 
Współczuję tylko mojej żonie, bo rzadko 
ma mnie w domu. Koledzy czasem mi za-
zdroszczą, że nikt mi nie „suszy głowy”  
o to, że jadę na mecz czy idę na trening, ale 
piłka nożna zawsze była moją pasją i to się 
chyba już nie zmieni – mówi Tomasz Targo-
wicz. 

Trzy nagrody powędrowały do klubu 
„Iskra” Księginice. Otrzymali je prezes 
Karol Grolewski, Maciej Srebniak, najsku-
teczniejszy zawodnik oraz Danuta Lodziń-
ska, od lat związana z księginicką „Iskrą”, 
pod opieką której zawodnicy zdobywali 
czołowe lokaty w zawodach objętych 

współzawodnictwem sportowym dzieci 
i młodzieży LZS, w takich dyscyplinach jak 
piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa 
szachy, warcaby, tenis stołowy czy łuczni-
ctwo. 

- To bardzo duży sukces  naszego klubu, 
który na pewno da nam dodatkową moty-
wację do dalszej pracy – komentuje Karol 
Grolewski, prezes „Iskry” Księginice. 

 Nagrody Wójta Gminy Lubin otrzymali 
także Dorota Nowacka (tenis stołowy), 
Oskar Jadach (tenis stołowy), Leszek Go-
liński (tenis stołowy), Paulina Ostrowska 
(łucznictwo), Mateusz Posłuszny (łuczni-
ctwo), Agata Słota (lekkoatletyka), 
Edward Twardy (warcaby), Janusz Przyby-
ło (trener, działacz), Marek Rogalski (tre-
ner, działacz) i Jerzy Dzikowski (trener, 
działacz). 

Maja Grohman 

NASZ MISTRZ 
W WARCABACH
W gronie nagrodzonych sportowców 
znalazł się Edward Twardy 
z Księginic. W warcaby zaczął 
grać zaledwie kilka lat temu, 
a na swoim koncie ma już 
w sumie kilkanaście nagród. 
Wszystkie są dla niego 
ważne, ale szczególne 
miejsce mają trzy. Nie ukrywa, 
że gra w warcaby to dla niego nie 
tylko rozrywka, ale i sposób na życie. 
Dzięki warcabom poznaje ludzi z całego świata.
– Grać w warcaby zacząłem osiem lat temu. To 
stosunkowo późno, bo w tę grę grają już kilkuletnie 
dzieci. Zachęcił mnie do tego św. p. Mieczysław 
Lodziński, wybitny, wieloletni działacz sportowy 
i instruktor gminny. Bardzo spodobała mi się ta gra 
i szybko wciągnąłem się w jej arkana. Wymyślanie 
układów i szukanie alternatywnych rozwiązań 
pochłonęło mnie bez reszty – mówi Edward Twardy.
Na osiągnięcia nie trzeba było długo czekać. Po 
lokalnych sukcesach przyszedł czas na turnieje 
o zasięgu ogólnopolskim i światowym, które organizuje 
ogólnopolskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS.
– Najważniejsza wygrana dla mnie to zdobycie 
brązowego medalu podczas XXI Mistrzostw Polski 
Stowarzyszenia Cross w warcabach stupolowych, które 
odbyły się w Suwałkach. Bardzo mnie to ucieszyło, 
ponieważ we wcześniejszych edycjach tych mistrzostw 
zająłem pozycję czwartą i piątą. Kolejny sukces to 
srebrny krążek za zajęcie drugiego miejsca w Pucharze 
Polski Stowarzyszenia Cross, także w Suwałkach. 
Wśród nagród ważny jest dla mnie również medal za 
zajęcie drugiego miejsca w półfinałach Mistrzostw 
Polski, które odbyły się w Krynicy Górskiej. Za sobą 
mam także debiut podczas prestiżowych Mistrzostw 
Europy Seniorów 50+, które odbyły się w Niemczech – 
mówi Edward Twardy.
Dzięki udziałom w turniejach, mieszkaniec Księginic 
zwiedził już sporą część Polski i poznał ludzi 
z najdalszych zakątków świata. Przyznaje, że nie 
zwiedziłby tylu miejsc i nie poznałby tylu ludzi, gdyby 
nie gra w warcaby. Z blaskiem w oczach opowiada 
o spotkaniu ze swoim idolem, wielokrotnym mistrzem 
świata w warcabach, Aleksandrem Georgiewem 
z Petersburga oraz przyjaźni z Raulem z Wysp Curacao 
na Karaibach, którego poznał podczas Pucharu Świata 
w Karpaczu. Pan Edward przyznaje jednak, że jego pasja 
to nie lada wyzwanie logistyczne.
– W ciągu jednego roku brałem udział w 13 turniejach. 
Każdy z nich trwał siedem dni, a ja na co dzień 
pracowałem w firmie budowlanej. Tylko dzięki 
przychylności mojego byłego pracodawcy, Mirosława 
Kolerskiego, mogłem brać udział we wszystkich 
rozgrywkach. Musiałem tylko obiecać szefowi, że 
z turnieju wrócę z medalem – śmieje się Edward Twardy. 
- Korzystając z okazji, chciałem podziękować firmie 
MPWiK w Lubinie za wsparcie finansowe, dzięki któremu 
wiele moich wyjazdów mogło dojść do skutku – dodaje.
Aby jednak zakwalifikować się na prestiżowe zawody, 
trzeba ciężko pracować. Edward Twardy zdradza, że na 
kilka miesięcy przed zawodami trenuje po 5-6 godzin 
dziennie. Przygotowania polegają na wymyślaniu 
nowych układów i sprawdzaniu rozmaitych rozwiązań. 
Z uśmiechem przyznaje, że przydałby się dobry trener, 
który czasem podpowiedziałby mu, czy idzie w dobrym 
kierunku. Wakacyjne plany naszego mistrza to start 
w pucharze świata, który odbędzie się w Pradze, 
w sierpniu z kolei jedzie na mistrzostwa świata do 
Bułgarii.
Trzymamy kciuki!  Joanna Warenica

Najlepsi sportowycy nagrodzeni   

Z PASJĄ I SERCEM 
Sport jest częścią ich życia, poświęcają mu swój wolny czas i oddają serce. 
Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan przyznał nagrody za 2016 r. wyróżniającym 
się zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym. 

W zaszczytnym gronie wyróżnionych znalazło się 14 osób.  

Wśród nagrodzonych znalazł 
się Józef Koziewicz, związany 
z klubem Unia Miłoradzice od… 
55 lat, najpierw jako zawodnik, 
a później działacz i opiekun boiska. 
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Rugbyści 
na podium! 
Drużyna klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim po raz kolejny reprezentowała Gminę Lubin w 
szkolnej odmianie rugby. 
W wojewódzkim finale Dolnośląskiej Ligii Rugby Tag, który 
jednocześnie był półfinałem ogólnopolskim, w kategorii klas 
czwartych zdobyła 3 miejsce. Ogromne gratulacje należą się uczniom 
którzy swoim zaangażowaniem i zachowaniem fair play wywalczyli 
brązowy medal oraz oczywiście trenerowi panu Kamilowi Lisowi, pod 
okiem, którego szlifują swoje umiejętności. 
Życzymy dalszych sukcesów, mocno trzymając kciuki!  

Pod nazwą „Bawimy się 
grając w szachy” odbył się 
Gminny Turniej Szacho-
wy dla dzieci klas I-III 
szkół podstawowych. 
Wśród dziewcząt najlep-
sza okazała się Jagoda 
Szczepańska, w kategorii 
chłopcy triumfował Maciej 
Słowikowski. W klasyfikacji 
drużynowej natomiast zwy-
ciężyła ekipa ze Szklarach 
Górnych, która była gospo-
darzem zawodów. 

Do Gminnego Turnieju 
Szachowego zakwalifikowali 
się uczniowie, którzy wygrali 
eliminacje przeprowadzone 
w każdej z sześciu gminnych 
szkół podstawowych. 

Rozgrywki odbyły się na 
bardzo wysokim poziomie. 
Aby wyłonić zwycięzcę ko-
nieczna była dogrywka, bo-
wiem aż troje zawodników 
zdobyło taką samą liczbę 
punktów. Ostatecznie pierw-
sze miejsce w klasyfikacji 
dziewcząt zdobyła Jagoda 
Szczepańska z SP Krzeczyn 

Wielki, na pozycji drugiej 
znalazła się Zuzanna Mie-
dziak z SP Raszówka, nato-
miast miejsce trzecie zajęła 
Alicja Fuczek z SP Szklary 
Górne.

W kategorii chłopców zwy-
ciężył Maciej Słowikowski 
z SP Szklary Górne. Drugie 
miejsce zajął Kornel Czekajło 
także z SP Szklary Górne. Na 
miejscu trzecim znalazł się 
Bartosz Piotrowski z SP  Ra-
szówka.

W klasyfikacji drużynowej 
pierwsze miejsce zdobyła re-
prezentacja ze Szklar Gór-
nych. Tuż za nią znalazła się 
drużyna z Raszówki, a na 
miejscu trzecim uczniowie 
z SP Niemstów.  (JW)

Gminny Turniej 
Szachowy 

Reprezentantki LUKS 
„Ziemia Lubińska” 
z Czerńca w znakomitym 
stylu sięgnęły po złote me-
dale podczas Dolnoślą-
skiego Finału piłki nożnej 
dziewcząt ogólnopolskie-
go turniej „Piłkarska Ka-
dra Czeka”. W trakcie 
rozgrywek dziewczyny 
wygrały wszystkie swoje 
mecze, nie tracąc przy 
tym ani jednej bramki. 

W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn: UKS „Tu-
kan” Iwiny, LKS „Dragon” 
Miszkowice, LUKS „Zie-

mia Lubińska”, Piłkarski 
Klub Sportowy Kobiet 
Udanin, Zespół Szkół 
Wojbórz, GLKS „Świdni-
ca”, Zespół Szkół Dwuję-
zycznych ze Żmigrodu oraz 
Zespół Szkół w Bystrzycy. 

Zgodnie z regulaminem, 
drużyny poprzez losowanie 
zostały podzielone na dwie 
grupy. Zwycięzcy poszcze-
gólnych grup walczyli 
o pierwsze miejsce. Kolejne 
drużyny z tabel grupowych 
rozgrywały mecze o odpo-
wiednie miejsca w turnieju. 
Po wyrównanym, stojącym 
na bardzo dobrym poziomie 

meczu, mistrzem Dolnego 
Śląska została drużyna 
LUKS „Ziemia Lubińska”. 
Wicemistrzem została druży-
na GLKS Świdnica, nato-
miast w meczu o trzecie miej-
sce drużyna Zespołu Szkół 
z Wojborza pokonała w rzu-
tach karnych KSK Udanin. 
Z kolei najlepszą zawodnicz-
ką została reprezentantka 
LUKS „Ziemia Lubińska”, 
Katarzyna Pękala. 

Wszystkie drużyny 
otrzymały nagrody w po-
staci pucharów i medali. 
Nagrody wręczali starosta 
kamiennogórski Jarosław 

Gęborys oraz wójt Gminy 
Marciszów Stefan Zawie-
rucha. Dodatkowo starosta 
wręczył ufundowane przez 
Powiat Kamiennogórski 
komplety dresów sporto-
wych, które otrzymały naj-
lepsza zawodniczka turnie-
ju Katarzyna Pękala oraz 
najlepsza bramkarka Lidia 
Maciejewskiej ze Świdnicy. 

Dolnośląski Finał piłki 
nożnej dziewcząt ogólnopol-
skiego turniej „Piłkarska Ka-
dra Czeka”. Turniej był rów-
nież częścią XVIII Dolnoślą-
skich Igrzyska LZS – Miesz-
kańców Wsi i Miast.  (JW)

LUKS „Ziemia Lubińska” 
Mistrzem Dolnego Śląska!

Zawodnicy rywalizowali 
w dwóch konkurencjach: ka-
rabin i pistolet pneumatyczny. 
Każdy z zawodników oddawał 
po 13 strzałów w każdej z tych 
konkurencji, z czego 10 naj-
lepszych decydowało o zaję-
tym miejscu.

W kategorii pistolet pneu-
matyczny, najlepszy okazał się 
Przemysław Karski, który zdo-
był 78 punktów. Tuż za nim 
uplasowali się ex aequo Ma-
riusz Czernatowicz i Jacek Rę-
kawiczny z 75 punkami. 
O tym, że walka była bardzo 
zacięta, świadczy także pozy-

cja trzecia na podium. To miej-
sce, także ex aequo, wywalczy-
li Piotr Minkina i Filip Ożga, 
którzy zdobyli po 74 punkty.

Podobnie przedstawia się 
sytuacja w kategorii karabi-
nek pneumatyczny. Niekwe-
stionowanym zwycięzcą zo-
stał Mariusz Czernatowicz, 
zdobywając 80 punktów. 
Miejsce drugie,  ex aequo, 
zajęli Jacek Rękawiczny 
i Przemysław Karski z 74 
punktami, a pozycja trzecia 
przypadła, również ex ae-
quo, Irenie Szmagier i Barto-
szowi Wojciechowskiemu, 

którzy zdobyli po 71 punk-
tów.

Dwubój strzelecki przed-
stawia się następująco: Ma-
riusz Czernatowicz - 155 pkt., 
Przemysław Karski - 152 pkt., 
Jacek Rękawiczny - 149 pkt.

Z kolei w dwuboju strzele-
ckim kobiet triumfowała Ire-
na Szmagier, która łącznie 
zdobyła 132 punkty. Na miej-
scu drugim znalazła się Ka-
milla Słowikowska ze 116 
punktami, a na pozycji trzeciej 
uplasowała się Malwina Sło-
wikowska, która zdobyła 102 
punkty.

Podczas mistrzostw prowa-
dzona była również klasyfika-
cja drużynowa, która była ob-
liczana jako suma najlepszych 
wyników uzyskanych przez 
zawodników z każdej drużyny. 
Udział w tej klasyfikacji wzięło 
łącznie 14 trzyosobowych 
drużyn, które reprezentowały 
sołectwa Gminy Lubin.     

Pierwsze miejsce zdobyła 
ekipa z Miłosnej, która zdoby-
ła 382 punkty. O oczko mniej, 
381 punktów zdobyła repre-
zentacja Księginic. Miejsce 
trzecie na podium przypadło 
drużynie z Miroszowic – 363 
punkty.

W zawodach poza klasyfi-
kacją wzięli także udział wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan, 
przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Grabowski oraz dy-
rektor GZUKiM Wojciech 
Dziwiński. 

Sędzią głównym zawodów 
był Stanisław Paczkowski.

Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, medale oraz dyplomy. 
Dodatkowo, dzieci, które 
przyszły na mistrzostwa wraz 
z rodzicami otrzymały drobne 
upominki i słodycze. Fundato-
rem nagród była Gmina Lu-
bin.  Joanna Warenica 

III Strzeleckie Mistrzostwa Gminy Lubin 

Irena Szmagier, Mariusz Czernatowicz 
oraz Przemysław Karski zostali mistrzami 
w swoich kategoriach podczas III Strzeleckich 
Mistrzostw Gminy Lubin o Puchar Wójta. 
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna z Miłosnej. Gratulujemy!

O PUCHAR 
WÓJTA 



⁴3SPORT

Gminna odsłona akcji 
„Polska Biega” 

Ponad 70 uczniów wzięło udział 
w Turnieju Piłki Nożnej w ramach 
akcji „Polska biega”. Podczas 
pierwszego etapu zawodów mło-
dzież zmierzyła się w biegach prze-
łajowych. Kolejnym punktem im-
prezy był turniej piłki nożnej, w któ-
rym wzięło udział pięć drużyn ze 
szkół podstawowych Gminy Lubin 
oraz goście, reprezentacja Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Lubinie. Im-
preza odbyła się w Księginicach na 
obiektach klubu sportowego Iskra 
Księginice.

W konkurencji biegi przełajowe 
w kategorii chłopców pierwsze 
miejsce zajął Mateusz Herba ze 
Szkoły Podstawowej w Siedlcach, 
na drugim uplasował się  Oliwer 

Halys z SP w Niemstowie, a na trze-
cim Paweł Żrebiec z SP w Szkla-
rach Górnych. 

W kategorii dziewcząt najlepsza 
była Magdalena Samsonowiecz  
z SP w Niemstowie, dtugie miejsce 
zajęła Andżelika Radulewicz ze 
Szkoły Podstawowej w Raszówce, 
a trzecie Marta Sawicka z SP 
w Siedlcach. 

Do walki na murawie przystąpiło 
pięć drużyn Gminy Lubin: Szklary 
Górne, Raszówka, Niemstów, 
Siedlce  i Krzeczyn Wielki oraz re-
prezentacja Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Lubinie.

Niekwestionowanym zwycięzcą 
turnieju okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Szklarach 

Górnych, drugie 
miejsce drużyna 
SP w Raszówce, 
a trzecie SP w Nie-
mstowie. 

Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pa-
miątkowe medale 
oraz sprzęt sportowy w postaci pi-
łek. Sędzią głównym zawodów był 
Jerzy Tadla. Nagrody, w imieniu 
wójta Gminy Lubin, wręczał Alfred 
Pilch, z–ca kierownika Referatu 
ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fi-
zycznej i Zdrowia Urzędu Gminy 
Lubin. Fundatorem nagród był 
Urząd Gminy w Lubinie.

(JT) 

a trzecie SP w Nie-

Wszyscy uczest-

oraz sprzęt sportowy w postaci pi-

W przerwie letniej drużynę 
z Księginic czeka spora przebu-
dowa, ponieważ z drużyną po-
żegna się co najmniej dwóch 
czołowych zawodników. Iskra 
najboleśniej może odczuć brak 
Macieja Srebniaka, czyli najlep-
szego strzelca drużyny w po-
przednim sezonie, który prze-
niósł się do Odry Ścinawa. Ra-
zem z nim ten kierunek wybrał 
również Rafał Rytkowski. 

– Próbuje swoich sił w IV li-
dze i zobaczymy co z tego wyj-
dzie, ale jakbym nie spróbował 
to potem mógłbym tego żało-
wać, że była taka możliwość. 
Chcieliśmy z Iskrą zrobić IV ligę 
i się nie udało, więc idę do Odry 
i zobaczymy co z tego wyjdzie. 

Mam nadzieje, że będę pełnił 
ważną rolę w Ścinawie – mówi 
Maciej Srebniak.

Zmiany personalne dotkną 
również drużynę z Obory, która 
występuje w A-klasie. Po prob-
lemach kadrowych, jakie miał 
zespół w końcówce sezonu po-
stanowiono o wzmocnieniu się 
kolejnymi zawodnikami. Po-
dobnie jak przed rokiem jed-
nym z rywali ligowych Fortuny 
będzie inny przedstawiciel Gmi-
ny Lubin – Unia Miłoradzice. 

Tradycyjnie już najwięcej 
zespołów mieć będziemy 
w najniższej lidze. W B-klaso-
wych rozgrywkach zobaczymy 
Transportowiec Kłopotów-
-Osiek, Huzar Raszówka, Vic-

torię Niemstów oraz Unię 
Szklary Górne. Ci ostatni oka-
zali się największym przegra-
nym poprzedniego sezonu, 
ponieważ pomimo roli muro-
wanego faworyta ostatecznie 
zajęli dopiero trzecie miejsce. 
Co gorsze, po weryfikacji lig 
i drużyn, które zgłosiły się do 
nowego sezonu okazało się, że 
zwycięstwo w ostatnim meczu 
z Kaliną Sobin dałoby pod-
opiecznym Roberta Gajew-
skiego upragniony awans. Tak 
się jednak nie stało, a sam 
szkoleniowiec zakończył już 
pracę w klubie. 

– Myślę, że chyba nie wyciąg-
nęliśmy wniosków z poprzed-
niego sezonu, bo znowu ta sa-

ma zmora do naszej szatni we-
szła i to się odbiło, że najwięk-
szym rywalem byliśmy sami dla 
siebie. Po prostu gdzieś w gło-
wach przegraliśmy końcówkę 
tego sezonu, bo walczyliśmy na 
boisku nie tylko z przeciwni-
kiem ale jeszcze sami ze sobą. – 
mówi Alwin Famulski z Unii 
Szklary Górne.

 Pozostałe zespoły także nie 
próżnują latem. Najciekawiej 
zapowiadają się wzmocnienia 
Transportowca, do którego 
dołączył już Krzysztof Kujawa. 
Najważniejsze z punktu wi-
dzenia Transportowca jest jed-
nak pozostanie w roli szkole-
niowca Przemysława Kotlarza 

pod którego wodzą zespół robi 
duże postępy. Przypomnijmy, 
że zimą dołączył do zespołu 
m.in. Jakub Wiśniewski, który 
w pierwszych czterech spotka-
niach rundy wiosennej zacho-
wał czyste konto. Jeśli do eki-
py z Kłopotowa dołączą kolej-
ni zawodnicy to niewykluczo-
ne, że klub włączy się do walki 
o awans do A-klasy. Tym bar-
dziej, że najprawdopodobniej 
już jesienią rozpocznie się 
przebudowa boiska w tej miej-
scowości.

Aż sześciu przedstawicieli 
Gminy Lubin będziemy mogli 
obejrzeć w akcji już w dniach 
22-23 lipca 2017 roku podczas 

turnieju „Piłkarskie Niższe Ligi 
Cup”. Jednym z faworytów za-
wodów z całą pewnością będzie 
Iskra Księginice. W turnieju wy-
stąpią również Fortuna Obora, 
Unia Szklary Górne, Victoria 
Niemstów, Transportowiec 
Kłopotów-Osiek oraz Platan 
Siedlce, który od pewnego cza-
su nie występuje już w rozgryw-
kach ligowych.

Adam Michalik
(Autor jest dziennikarzem 

portalu regionfan.pl, współ-
twórcą programu telewizyjne-
go Piłkarskie Niższe Ligi, 
emitowanego w TV Regional-
na) 

Podsumowanie sezonu 2016/2017 piłkarskich drużyn Gminy Lubin 

BILANS ZYSKÓW 
I STRAT Niespełna miesiąc dzieli nas od startu rozgrywek piłkarskich w sezonie 

2017/2018. Podobnie jak przed rokiem, tak i tym razem w najwyższej klasie 
rozgrywkowej spośród drużyn z Gminy Lubin występować będzie Iskra Księginice.

Po problemach kadrowych, jakie Fortuna Obora miała w końcówce sezonu 
postanowiono o wzmocnieniu się kolejnymi zawodnikami. 

W przerwie letniej drużynę z Księginic czeka spora przebudowa, ponieważ 
z drużyną pożegna się co najmniej dwóch czołowych zawodników m.in. Maciej 
Srebniak, najlepszy strzelec drużyny. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru 2/2017 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „Nikt nie 
nadstawia uszu na krzyki”. Nagrodę otrzymuje pan Mieczysław Czerpita z Pieszkowa. 
Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Łokietka 6, pokój nr 5 (biuro podawcze). 
Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.
pl lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin. Na 
odpowiedzi czekamy do 25 sierpnia 2017 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

- Cześć John, podobno masz nowy aparat 
słuchowy? 
- Tak, kosztował ponad 4 tysiące dolarów, ale 
było warto, jest świetny. 
- Fajnie, a jak tam rodzina? 
- Dwadzieścia po pierwszej.

***
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczenni-

cy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienni-
czek z adnotacją ojca: 
- To pestka. Gdyby pan słyszał jej matkę!

***
Kochanie, nie jesteś zadowolona z prezen-

tu? - Zapytał mąż swoją lubą. 

- Niespecjalnie. 
- No, ale wydałem na niego 700 złotych. 
- I tak mi się nie podoba. 
- Kochanie, ale to naprawę wysokiej klasy sprzęt. 
- Do cholery przecież, to wędka. Wiesz że nie 
wędkuję. 
- To może chociaż mi się przyda.

***
Mąż przegląda akt ślubu. Żona pyta: 

- Czego tam szukasz? 
- Terminu ważności.

***
- Stary, jak często się zmienia olej?

- Mój szwagier zmienia raz na dwa lata.
- Raz na dwa lata? A czym on jeździ?
- Niczym. Ma smażalnię w Kołobrzegu.

***
Policjant na komisariacie sporządza proto-

kół. Pyta kolegi:
- Jak się pisze „róże”?
- To akurat wiem, bo moja żona ma na imię 
Róża. U zamknięte i Z z kropką - odpowiada 
kumpel.
- Ok. Dzięki - mówi radośnie policjant i pisze 
dalej: „Podejrzany wszedł na balkon po róże 
spustowej.”

***
- Czy byłem tu wczoraj? - pyta gość barma-

na w nocnym lokalu.
- Był pan.
- I przepiłem pół miliona?
- Tak.

- Uff... Co za szczęście! A już myślałem, że 
zgubiłem.

***
Żołnierzu! Alkohol to twój wróg!

- Żołnierz wroga sie nie boi!
*** 

- Mamo, zakochałem się.
- Jak wygląda? Jak ma na imię? Umie goto-
wać? Jest z dobrej rodziny? Czym się zajmu-
je? Jaką szkołę skończyła? Czemu mówisz mi 
dopiero teraz? Kiedy się umówiliście? Przy-
prowadzisz ją? Czy to na poważnie?
- ... tato, zakochałem się.
- W dziewczynie?
- Tak.
- Dobrze.

ROZRYWKA


