
GminneWiadomości REMONTY DRÓG 
POWIATOWYCH

Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin oraz 
Adam Myrda, starosta 
Powiatu Lubińskiego 
podpisali porozumienie 
w sprawie remontów dróg 
powiatowych na terenie 
Gminy Lubin. Tylko w tym 
roku Gmina Lubin przekaże 
na ten cel 5 milionów 
złotych, dodatkowe 250 
tysięcy przeznaczonych 
będzie na remonty 
chodników.    Str. 5
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SOŁTYS ROKU 2017

Jolanta Jankun sołtys 
liczącej 47 osób Buczynki 
została Sołtysem Roku. 
Drewniane statuetki 
dla laureatów osobiście 
wyrzeźbił wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan. 
W uroczystej gali wzięli 
udział byli włodarze 
gminnego samorządu wójt 
Wiesław Szostak oraz 
jego zastępca Franciszek 
Lesicki, jak również sołtys 
z największym 33-letnim 
stażem, były gospodarz 
Czerńca Zdzisław Chudy.
  Str. 10

ABSOLUTORIA 
UDZIELONE

Zakończył się rozpoczęty 
w styczniu cykl zebrań  
sprawozdawczych OSP 
Gminy Lubin. Władze każdej 
z dziewięciu jednostek 
przedłożyły sprawozdania 
i plany. Absolutorium za 
2017 rok udzielone zostało 
wszystkim zarządom. 
  Str. 16-17

UCZTA 
KULINARNA

ISSN 2449-786X

Jubileuszowy, X Gminny Konkurs Kulinarny „Tradycje Wielkanocne ’2018”, organizowany przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin, okazał się być nie tylko ucztą kulinarną ale także wizualną. 
Wszyscy zgodnie podkreślali wysokie walory smakowe konkursowych potraw, ogromny 
kunszt kulinarny, a także estetykę. Zdobywcami głównej nagrody zostały Pieszkowanki, które 
przygotowały wyjątkowo smakowity udziec z dzika z prawdziwkami. Na obszerną relację 
z tegorocznego przedświątecznego spotkania zapraszamy na str. 12-13

6 i 9 kwietnia Urząd Gminy Lubin będzie NIECZYNNY
W godzinach urzędowych działać będzie Biuro Podawcze przy ul. Wł. Łokietka 6
Od 10 kwietnia Urząd Gminy Lubin zaprasza 
do NOWEJ SIEDZIBY przy ul. Księcia Ludwika I 3 UWAGA!

Szczegóły na str. 3  

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy 
Mieszkańcom Gminy Lubin najserdeczniejsze życzenia 
radości i wszelkiego dobra. Niech ten szczególny czas, 
w którym życie i optymizm rozbudza w nas nadzieję, 

przyniesie początek wszystkim Waszym zamierzeniom 
oraz pozwoli na przeżycie pięknych, spokojnych 

i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Tadeusz Kielan
Wójt Gminy Lubin

Norbert Grabowski
Przewodniczący rady Gminy

WIELKANOCNA
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PRZYSŁOWIA 
NA KWIECIEŃ

W prima aprilis się omylisz, 
gdzie postąpisz, gdzie się 
schylisz.

***
Gdy na Zmartwychwstanie 
dżdżysto i chłody, do Zielonych 
Świątek więcej deszczu niż 
pogody.

***
Jeśli na Wielkanoc ciecze, to do 
Zielonych Świątek, więcej wody 
niż pogody.

***
Jeśli w Wielkanoc deszcz pada, 
w całym lecie suchość włada.

***
Jak pada we Wielkanoc, to 
trzeci kłos na polu ginie, ale jak 
pada na Zielone Świątki, to 
naprawi.

***
Na świętego Franciszka chłop 
w polu nic nie zyska.

***
Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się 
w polu nie ruszy.

***
Kwiecień, kiedy deszczem 
plecie, to się maj wystroi 
w kwiecie.

***
Kwiecień-plecień, bo przeplata, 
trochę zimy, trochę lata.

***
Kwiecień czasem kwieciem 
ściele, albo śniegiem przyjaciele.

***
Choć już w kwietniu słonko 
grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

***
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze 
padają, pogodną jesień 
zapowiadają.

***
Grzmot w kwietniu dobra 
nowina, już szron roślin nie 
pościna.

***
Jeśli w kwietniu pszczoły nie 
latają, to jeszcze długie chłody 
się zapowiadają.

***
Ta urodzajna pszenica bywa, 
która w kwietniu przepiórkę 
przykrywa.

***
W kwietniu posucha, niknie 
rolnikom otucha.

***
Za kwietniem ciepłym idzie maj 
chłodny.

***
Jak w kwietniu rosa, to dosiewaj 
chłopie mocno prosa.

AKTUALNOŚCI

Wiceminister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecz-
nej Stanisław Szwed oraz 
Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak wręczyli 
promesy na realizację 
rządowego programu 
Maluch plus w 2018 roku 
przedstawicielom 21 sa-
morządów z Dolnego Ślą-
ska. Przypomnijmy, że 
z tego programu Gmina 
Lubin otrzymała  ponad 
172 tysiące złotych, na 
powstanie pierwszego 
w gminie klubu dziecięce-
go dla maluchów poniżej 
3 roku życia.

W tym roku z budżetu 
państwa na dofinansowa-
nie działań na rzecz rozwo-
ju i utrzymania infrastruk-
tury opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tj. żłob-
ków, klubów dziecięcych 
i miejsc u dziennych opie-

kunów przeznaczono 450 
mln zł.

- Rządowy program Ma-
luch plus to realne wspar-
cie dla rodziców. Samorzą-
dy otrzymują pieniądze na 
tworzenie nowych miejsc 
w żłobkach i klubach dzie-
cięcych. Likwidujemy za-

tem takie bariery jak brak 
dostępu do instytucji opie-
ki i dajemy rodzinom szan-
sę oraz możliwości rozwo-
ju – mówi Paweł Hreniak 
wojewoda dolnośląski.

Na Dolnym Śląsku do 
programu Maluch Plus 
w 2018 roku złożonych zo-

stało 170 ofert. Oferty zo-
stały przesłane do Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, 
gdzie zdecydowano o za-
kresie, sposobie i kwotach 
dofinansowania. Łączna 
kwota dotacji dla benefi-
cjentów z Dolnego Śląska 
w tym roku wyniosła bli-
sko 33 mln zł. 

- Jesteśmy jednym z 27 
samorządów, które otrzy-

mały dotację na Dolnym 
Śląsku – mówi Anna Ma-
rzec, kierownik referatu 
gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska, któ-

ra w imieniu wójta odbiera-
ła promesę. – Otrzymali-
śmy dokładnie 172 340 zł., 
czyli 80% szacowanych 
kosztów adaptacji budyn-
ku w Krzeczynie Wielkim 
na klub dziecięcy. Będzie 
to miejsce dla 15 malusz-
ków. 

O powstaniu klubu dzie-
cięcego informowaliśmy 
na naszych łamach w lu-
tym,  pełne wyniki konkur-

su Maluch Plus na Dolnym 
Śląsku są dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu 
Wojewódzkiego.

(SR) 

Otrzymaliśmy promesę na realizację 
rządowego programu „Maluch Plus”

GMINA LUBIN JEST JEDNYM Z 27 
SAMORZĄDÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY 
DOTACJĘ NA URUCHOMIENIE 
PUNKTÓW ŻŁOBKOWYCH NA DOL-
NYM ŚLĄSKU. 

W imieniu wójta promesę odebrała Anna 
Marzec, kierownik referatu gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska.  

Zmiana umów ma  bez-
pośredni  związek z  trwają-
cą likwidacją samorządo-
wego zakładu budżetowe-
go pod nazwą Gminny Za-
kład Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych w Księ-
ginicach oraz zmianą 
Ustawy o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodę i odbio-
rze ścieków.  Przypomnij-
my, że od 1 marca usługi 
związane z wodą i ściekami 
przejęło Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Gminy Lubin, czyli następ-
ca prawny dotychczasowe-
go GZUKiM-u. 

- To przepisy Ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i odprowadzaniu 
ścieków  wymagają  zawar-
cia umów z mieszkańcami. 
Do tej pory wpłynęło ok. 

75% wniosków w tej spra-
wie, musimy jednak mieć 
wnioski od wszystkich go-
spodarstw i ze wszystkimi 
podpisać umowy. Obliguje 
nas do tego ustawa, która 
jednocześnie wskazuje wy-
sokie grzywny na rzecz skar-
bu państwa za bezumowne 
pobieranie wody i odprowa-
dzanie ścieków -  wyjaśnia 
Wojciech Dziwiński, prezes 
PGKGL w Ksieginicach.  

Apelujemy do mieszkań-
ców Gminy Lubin  o wypeł-

nienie stosownych wnio-
sków, żeby nie narażali się 
na możliwe przykre konse-
kwencje  By jak najbardziej 
uprościć i ułatwić procedu-
ry,  do wszystkich miesz-
kańców były wysłane na 
początku roku specjalne  
pisma informacyjne wraz 
z wnioskami o zawarcie no-
wej umowy. W każdej prze-
syłce  była także koperta 
zwrotna do bezpłatnego 
odesłania podpisanego 
wniosku. Nie wymaga ona 

żadnego znaczka poczto-
wego, wystarczy wrzucić ją 
do skrzynki 

PGKGL będzie 
w najbliższym czasie pod-
pisywać około 6 tysięcy 
umów. Zgodnie z ustawą, 
kto bezumownie pobiera 
wodę  naraża się na karę 
grzywny do 5 tysięcy zło-
tych, a kto bez umowy od-
prowadza ścieki podlega 
karze ograniczenia wolno-
ści albo grzywny do 10 ty-
sięcy złotych.   (SR) 

Apelujemy do mieszkańców  Gminy Lubin, którzy nie złożyli do tej pory wniosku w sprawie 
zawarcia nowych umów na dostawę wody i ścieków,  o wywiązanie się z tego obowiązku. 
W przeciwnym razie narażają się oni  na konsekwencje prawne i kary grzywny. 

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMÓW 
W SPRAWIE WODY I ŚCIEKÓW

WNIOSKI BYŁY WYSŁANE 
DO WSZYSTKICH TRADY-
CYJNĄ POCZTĄ,  SĄ TAK-
ŻE DO POBRANIA NA 
STRONIE INTERNETOWEJ 
PGKGL. MOŻNA JE ODE-
SŁAĆ POCZTĄ, ALE TAKŻE 
ZESKANOWAĆ I WYSŁAĆ 
NA ADRES  SEKRETA-
RIAT@PGKGL.PL LUB TEŻ 
DOSTARCZYĆ DO SIEDZI-
BY SPÓŁKI W KSIĘGINI-
CACH ALBO  URZĘDU 
GMINY LUBIN.   

Już w styczniu 
do wszystkich 
gospodarstw 
Gminy Lubin 
trafiło specjalne 
pismo, a w nim  
odpowiedni 
wniosek 
w sprawie 
zawarcia umów, 
który  trzeba 
tylko podpisać 
i bezkosztowo 
odesłać  lub 
dostarczyć do 
spółki albo 
Urzędu Gminy.  
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Na ten remont czekano od wielu 
lat. Do tej pory gabinety lekarskie 
mieściły się na piętrze i prowadziły 
do nich bardzo wąskie i strome 
schody. Stan techniczny wszyst-
kich pokoi był bardzo zły. Miesz-
kańcy Siedlec bardzo jednak zabie-
gali o to, by utrzymać w ich wiosce 
punkt medyczny. 

- Bardzo dziękuje wójtowi  za 
zrozumienie i decyzje o przekaza-
niu pieniędzy na nasz ośrodek. 
Dziękuje także dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach za udo-
stępnienie pomieszczeń dla lekarzy 
i chorych  na czas remontu – mówił 
Stanisław Ryniec, sołtys Siedlec. 

O tym jak było w ośrodku daw-
niej a jak jest teraz najlepiej świad-
czy krótki komentarz pielęgniarki 
Elżbiety Januchty, która w Siedl-
cach pracuje od 25 lat: - To „kos-
mos” , jest taka przepaść miedzy 
tym co było, a co jest, że nie da się 
porównać.

Do dyspozycji lekarzy są dziś 
przestronne  gabinety:  lekarski, 

stomatologiczny i zabiegowy oraz 
duża poczekalnia. Obiekt jest do-
stosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, nie ma żadnych 

schodów, prowadzi do niego po-
chylnia, przed budynkiem wyłożo-
no kostką brukową plac manewro-
wy dla samochodów.

Do budynku dobudowano 80 m2, 
zaadaptowano parter i całość ma 
dziś 125 m2. Remont kosztował 606 
tysięcy złotych, dodatkowe pienią-
dze przekazano także na meble 
i wyposażenie.  Choć trochę historii 
zachowano, w tym wagę z 1964 ro-
ku, która ciągle ma homologację, 
i jak podkreśla pielęgniarka Elżbie-
ta Januchta, jest dokładniejsza od 
niejednej nowoczesnej wagi. Kli-
matu przychodni nadają też piękne 
prace plastyczne ozdabiające ścia-

ny przekazane przez Ośrodek Kul-
tury Gminy Lubin. Wykonano je 
techniką decoupage podczas war-
sztatów artystycznych. 

- Bardzo się cieszę, że mogę 
uczestniczyć w oficjalnym otwarciu 
zmodernizowanej przychodni 
w Siedlcach. Ochrona zdrowia jest 
dla mnie jako wójta Gminy Lubin  
kwestią bardzo istotną. Chcieliby-
śmy zapewnić naszym mieszkań-
com jak najlepszą opiekę medyczną.  
Życzę mieszkańcom Siedlec, by jak 
najrzadziej musieli tu zaglądać, by 
dobre zdrowie ich nie opuszczało, 
ale jeśli już się tu pojawią, by czuli 
się dobrze, komfortowo i byli ciepło 

przyjmowani – mówił Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin. 

Do tych życzeń dokładali się tak-
że Adam Myrda starosta lubiński, 
Norbert Grabowski przewodniczą-
cy Rady Gminy Lubin, radni Janusz 
Zarenkiewicz i Jan Olejnik oraz 
ksiądz proboszcz  Tadeusz Żurek. 
Skromną uroczystość uświetnił wy-
stęp dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach, które w uroczy i za-
bawny sposób przypominały doro-
słym:  „Szanuj zdrowie, jakie masz, 
bo o różne bzdury dbasz… ruchu 
się boisz, byle co jesz, byle co pi-
jesz, rąk nie myjesz… i stąd się bie-
rze słabość ciała”.  (SR)

Uroczystym przecięciem wstęgi symbolicznie otwarto po remoncie nowy ośrodek zdrowia w Siedlcach. 

Nowy ośrodek 
zdrowia w Siedlcach 

To nowoczesny 
obiekt, dostosowany 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
którego nie 
powstydziłoby 
się żadne 
miasto.  Remont 
i wyposażenie 
kosztowały prawie 
700 tysięcy złotych, 
sfinansowano je 
z budżetu gminy.

Przychodnia jest dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
nie ma żadnych schodów, prowadzi 
do niego pochylnia, przed budynkiem 
wyłożono kostką brukową plac 
manewrowy dla samochodów.

- Lekarzom i personelowi 
życzę spokojnej pracy 
i jak najmniejszej ilości 
pacjentów, trafnych 
diagnoz i dobrej współpracy 
z lokalną społecznością - 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin przecinając 
uroczystą wstęgę.

Do dyspozycji lekarzy są 
dziś przestronne gabinety:  
lekarski, stomatologiczny 
i zabiegowy oraz duża 
poczekalnia.

Po Świętach Wielkanocnych 
pracownicy  Urzędu Gminy Lu-
bin będą przygotowywać się do 
przeprowadzki do nowego obiek-
tu przy ul. Księcia Ludwika I 3. 
W związku z tym 6 i 9 kwietnia 
Urząd Gminy Lubin będzie nie-
czynny.  Będzie jednak możli-
wość złożenia urzędowych pism. 
Za powstałe w związku z tym nie-
dogodności serdecznie przepra-
szamy. W nowym obiekcie 
mieszkańcy zyskają za to bar-
dziej komfortową i scentralizo-
waną obsługę. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku Gmina Lubin kupiła budynek 
przy ul. Księcia Ludwika i od 1 
września 2017 r. mieści się tam 

Gminne Gimnazjum. Wówczas za-
planowano, że po niewielkim re-
moncie i dostosowaniu pomiesz-
czeń, do tego obiektu przeniesiony 
zostanie także cały Urząd Gminy 
Lubin,  Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz  Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin.

Budynek jest już gotowy, więc 
w Urzędzie Gminy trwają ostatnie 
przygotowania do przenosin. Prze-
prowadzkę zaplanowano w termi-
nie, który jest najmniej uciążliwy 
dla mieszkańców , czyli po okresie 
obowiązkowych opłat podatków lo-
kalnych.  

Przeprowadzka rozpocznie się 
w piątek 6 kwietnia, potrwa cały 
weekend wraz z poniedziałkiem 9 
kwietnia.  W związku z tym, za-

równo 6 jak i 9 kwietnia Urząd 
Gminy będzie nieczynny. W cza-
sie przeprowadzki, w dniach ro-

boczych, działać będzie jednak 
dotychczasowe Biuro Podawcze, 
w którym można będzie złożyć 

wymagające określonych termi-
nów pisma. 

Za powstałe w związku z tym nie-
dogodności serdecznie przeprasza-
my. Nowy obiekt poprawi komfort 
obsługi mieszkańców i jednocześ-
nie scentralizuje wiele referatów 
i instytucji. Przypomnijmy, że 
wcześniej mieścił się tam m.in. 
Dom Kultury „Żuraw” i szkoła, na-
zywana potocznie budowlanką. To 
nieruchomość o powierzchni 3 tys. 
465 metrów kwadratowych oraz 
przyległy parking. Gmina zapłaciła 
za ten obiekt 4 mln 100 zł. Do 
sprzedaży wystawiono już dwa do-
tychczasowe urzędowe budynki 
przy ul. Wł. Łokietka 6 i 6a.   

(SR)

6 i 9 kwietnia Urząd Gminy Lubin będzie NIECZYNNY
W godzinach urzędowych działać będzie Biuro Podawcze przy ul. Wł. Łokietka 6
Od 10 kwietnia Urząd Gminy Lubin zaprasza do NOWEJ SIEDZIBY przy ul. Księcia Ludwika I 3 UWAGA!

Uwaga! Przenosiny Urzędu Gminy Lubin! 



⁴ INWESTYCJE

Umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj”  
z jedną z lubińskich firm podpisano na po-
czątku października ubiegłego roku, termin 
realizacji całości tej inwestycji to 250 dni, czy-
li upływa  12 czerwca. Całość tego projektu 
pochłonie 514.987 zł. Początek to połączenie 
działki nr 94/15 z przebudowaną w 2017 roku 
drogą gminną publiczną, natomiast koniec 
znajduje się na działkach nr 96 i 93/3, na wy-
sokości granicy nieruchomości nr 93/15.

Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch od-
cinków dróg. Na drodze biegnącej śladem 
działki nr 94/15 od zjazdu z wybudowanej 
w 2017 roku drogi publicznej do połączenia 
z drogą biegnącą śladem działki nr 93 zapla-
nowany jest następujący zakres: nawierzch-
nia z kostki betonowej, wjazdy, dojścia do fur-

tek i miejsc składowania 
odpadów, odwodnienie 
drogowe, oznakowanie 
docelowe uwzględniające 
elementy uspokojenia ru-
chu, długość tego odcin-
ka to około 300 m i szero-
kość 5m. Natomiast  na 
drodze biegnącej śladem 
działek 96 i 93/3 o długości 
50m szerokości 5m, wykona-
na będzie nawierzchnia z masy 
asfaltowej wraz ze zjazdami na 
działki przyległe, dojściami, pobo-
czami umocnionymi i oznakowaniem 
docelowym.

(SR)

Pogoda dla ekip budowlanych jest sprzyjająca, dlatego pełna parą trwa przebudowa dróg osiedlowych w Miroszowicach. 

Nowe drogi 
w Miroszowicach
W systemie 
„zaprojektuj 
i wybuduj” 
realizowana jest 
warta ponad pół 
miliona złotych 
inwestycja na 
odcinku od zjazdu
z drogi gminnej
nr 103051D do 
posesji nr 22 m. 

W trzech kolejnych 
miejscowościach naszej 
gminy zakończyła się roz-
budowa oświetlenia ulicz-
nego. Nowe lampy pojawi-
ły się w Osieku, Niemsto-
wie i Ustroniu. W ciągu 
ostatnich trzech lat w Gmi-
nie Lubin zainstalowano 
ponad 15 tys. 600 m
nowych linii oświetlenio-
wych, podczas gdy do 
2014 r. ułożono ich zale-
dwie 1702 metrów.

W Niemstowie nowe la-
tarnie stanęły na działce nr 
45. Nową linię oświetlenio-
wą także tworzy siedem no-
wych latarni oraz szafa po-
miarowo-sterująca oświet-
lenia ulicznego z zabudo-
wanym zegarem astrono-
micznym. Nowa linia 
oświetleniowa wynosi 231 
metrów, a całość inwestycji 
zamknęła się kwotą 36 tys. 
400 zł.

Inwestycja w Osieku przy 
ul. Tęczowej objęła kom-
pleksowe wykonanie robót, 
obejmujących budowę kab-
lowej linii oświetleniowej 
wraz ze słupami i oprawami 
świetlnymi LED w ilości 7 
sztuk wraz z szafą pomiaro-
wo-sterującą. Koszt zada-
nia wyniósł 38 tys. 150 zł.

13 słupów oświetlenio-
wych ustawionych zostało 
w miejscowości Ustronie. 
Sterować będzie nimi zegar 
astronomiczny. Nowa linia 
oświetleniowa mierzy 341 
metrów. Wartość zadania 
wyniosła 63 tys. 840 zł. 

(RI/MG) 

Nowa ciężarówka 
w PGKGL
Obniżka kosztów i szybszy czas reakcji, to argumenty które 
przemawiały za kupnem nowej ciężarówki na potrzeby 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin 
w Księginicach. Samochód ma służyć przede wszystkim do 
wywozu osadów z oczyszczalni ścieków,  choć nie wykluczone, że 
zacznie szybko na siebie dodatkowo zarabiać.
PGK ma dość wyeksploatowany park maszynowy, kiedy się więc 
okazało, że dotychczasowi kooperanci zamierzają o 100% 
podnieść ceny za wywóz osadów z oczyszczalni ścieków 
w Raszówce, Chróstniku i Osieku, to inwestycja w nowy 
samochód okazała się bardzo opłacalna.
- Ta inwestycja nie tylko doprowadzi do obniżki kosztów, ale 
przede wszystkim poprawi i usprawni szybkość naszych reakcji – 
wyjaśnia Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL w Ksieginicach.  – 
Gmina Lubin jest bardzo rozległa terytorialnie, dlatego 
dodatkowe, sprawne auto, rozwiąże wiele naszych problemów.
Nowa ciężarówka kosztowała 160 tysięcy złotych, to model 
FUSO Canter produkowany przez Mercedesa. Ma zabudowę 
hakową, co oznacza, że będzie mógł pracować także na Punktach 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będzie doposażony 
także w pług i piaskarkę, co przyda się zimą. Ma ładowność 
ponad 4 ton, jego dopuszczalna całkowita masa to 7,5 tony. 
Prezes Dziwiński nie ukrywa, że można będzie przeznaczać go 
także  w przyszłości na wynajem pod usługi wywozu gruzu. Park 
maszynowy przedsiębiorstwa wzmocni niedługo kolejne auto, 
którego zakup będzie sfinansowany z unijnego programu, który 
przewiduje budowę dwóch nowych PSZOK-ów naszej gminie, 
w Oborze i Siedlcach i zakup dodatkowego auta.   (SR)

Nowa ciężarówka kosztowała 160 tysięcy 
złotych, to model FUSO Canter produkowany 
przez Mercedesa.

Oświetlenie w Osieku, 
Niemstowie i Ustroniu 

USTRONIE

OSIEK

NIEMSTÓW



⁵INWESTYCJE

Podpisane porozumienia 
zakłada przebudowę dróg po-
wiatowych w Szklarach Gór-
nych, Niemstowie, drogi do 
Czerńca, dróg w Miłoradzi-
cach i Raszówce oraz w kie-
runku Zimnej Wody. W do-
datkowym, przygotowywa-
nym obecnie porozumieniu, 
znajdzie się zapis dotyczący 

wykonania jeszcze w tym roku 
dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi powiatowej 
w Gorzycy. 

Ta współpraca Gminy Lu-
bin i Powiatu Lubińskiego 
rozpoczęła się w ubiegłym ro-
ku i przy 66% udziale gminy 
wyremontowano trzy odcinki 
dróg w Składowicach, Księgi-
nicach i Niemstowie. Podpisa-
ne porozumienie zakłada kon-
tynuację współpracy w roku 
bieżącym i przyszłym.  Przy 
tworzeniu dokumentacji pro-
jektowej strony sfinansują jej 
koszty po połowie,  samą już 
inwestycję w proporcjach 66% 

gmina, 34% powiat. Tym ra-
zem zakres planowanych prac 
remontowych  jest ponad 
dwukrotnie większy. 

- Cieszę z tego porozumie-
nia i ze zrozumienia ze strony 
gminy. Mimo, że to drogi po-
wiatowe i ich remont to wy-
łącznie zadanie powiatu, nie 
udałoby się nam samodzielnie 
doprowadzić do tych inwesty-
cji – mówi Adam Myrda, sta-
rosta powiatu lubińskiego.

- Negocjacje były trudne 
i jest oczywiste, że chcieliby-
śmy w mniejszym stopniu 
współfinansować te remonty. 
Jesteśmy jednak realistami 

i wspólnie z radnymi musieli-
śmy się zmierzyć z tym dyle-
matem. Najważniejsze dla nas 
jest sfinalizowanie prac, bo to 
w większości najbardziej po-
trzebne drogi w gminie, na 
których remont mieszkańcy 
czekają od bardzo wielu lat – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Podpisane porozumienie 
zakłada wykonanie II etap 
przebudowy drogi powiatowej 
nr 1223D w Niemstowie, na 
którą ogłoszono już przetarg, 
a także modernizację dróg nr 
1219D w Szklarach Górnych, 
nr 1231D w Czerńcu, nr 

1233D w Miłoradzicach i Ra-
szówce oraz nr 1232D w kie-
runku miejscowości Zimna 
Woda. 

W proporcjach 250 tysię-
cy gmina i 200 tysięcy po-
wiat sfinansowana zostanie 
także budowa chodników na 
terenie gminy, tak by było 
bezpieczniej szczególnie 
w okolicach przystanków 
autobusowych. I w tym przy-
padku przetarg został już 
ogłoszony. 

W tym roku sfinansowane 
zostanie także wykonanie do-
kumentacji projektowych ko-
lejnych inwestycji pomiędzy 

miejscowościami Raszowa 
i Raszowa Mała, Osiek i Piesz-
ków oraz Krzeczyn Wielki - 
Gorzyca. 

Dodatkowe porozumienie 
– to efekt kolejnego spotka-
nia wójta Gminy Lubin Tade-
usza Kielana oraz starosty lu-
bińskiego Adama Myrdy. 
Znajdzie się w nim zapis do-
tyczący wykonania w roku 
2018 dokumentacji technicz-
nej przebudowy drogi powia-
towej w Gorzycy, o co od daw-
na wnioskowali sołtys tej 
miejscowości Jan Olejnik 
oraz mieszkańcy. 

(SR)

Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin oraz Adam Myrda, starosta Powiatu Lubińskiego podpisali 
porozumienie w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin

PIERWSZE PRZETARGI OGŁOSZONE 
Choć to zadanie 
własne powiatu, 
nasz samorząd 
w znacznym 
stopniu 
współfinansuje  
remonty dróg 
powiatowych. 
Tylko w tym 
roku Gmina 
Lubin przekaże 
na ten cel 5 
milionów złotych, 
dodatkowe 
250 tysięcy 
przeznaczonych 
będzie na remonty 
chodników. 

- Najważniejsze dla nas jest sfinalizowanie prac, bo to 
w większości najbardziej potrzebne drogi w gminie, na których 
remont mieszkańcy czekają od bardzo wielu lat – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.

Podpisane porozumienie zakłada kontynuację współpracy 
w roku bieżącym i przyszłym.  Przy tworzeniu dokumentacji 
projektowej strony sfinansują jej koszty po połowie, samą już 
inwestycję w proporcjach 66% gmina, 34% powiat.

W związku z remontem linii kolejowej trzeba zachować szczególną ostrożność w okoli-
cach stacji kolejowej i przejazdu drogowo-kolejowego w Raszówce. Wyłączona zostanie do-
tychczasowa sygnalizacja i usunięte będą rogatki. Apelujemy o wyjątkową rozwagę i zwró-
cenie uwagi na zachowanie dzieci i młodzieży w niebezpiecznych miejscach.

Rozpoczyna się długo wy-
czekiwany remont linii kole-
jowej Legnica-Lubin Górni-
czy- Rudna Gwizdanów oraz 

związana z tym przebudowa 
stacji Raszówka. Ten re-
mont to szansa na szybkie 
i tanie połączenia kolejowe, 

docelowo także z Wrocła-
wiem.

Prace budowlane związa-
ne są jednak  z okresowymi 

uciążliwościami. Rozpoczę-
ły się one już 1 marca i zgod-
nie z planem potrwają do 
końca tego roku. W Ra-
szówce pojawi się sporo 
ciężkiego sprzętu, dlatego 
wspólnie z generalny wyko-
nawcą, firmą TORPOL S.A. 
apelujemy do mieszkańców 

o zachowanie szczególnej 
ostrożności.

Niebezpiecznie może być  
w obrębie przejazdu kolejo-
wo-drogowego w ciągu ulicy 
1-go Maja oraz w okolicy 
stacji Raszówka. Na czas re-
montu zdemontowane zo-
staną szlabany kolejowe, 

wyłączona zostanie także 
sygnalizacja świetlna 
i dźwiękowa. W Raszówce 
zamontowane zostaną także 
nowe znaki drogowe w obrę-
bie przejazdu. 

(SR)

Uwaga na prace budowlane w Raszówce!
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- Po tym jak okazało się jak wielkie 
problemy są na odcinku Lubin – 
Polkowice nasuwa się pytanie na 
jakim etapie jest odcinek, który 
Panu podlega?

- Aktualnie na kontrakcie 
obowiązuje okres przerwy zi-
mowej, ze względu na porę roku 
i panujące warunki atmosfe-
ryczne. W asortymentach robót 
możliwych do realizacji, prowa-
dzimy prace branżowe, drogo-
we i mostowe. Pomimo tego, że 
nasz odcinek należy do najdłuż-
szych ~ 22,6 km i występują na 
nim 33 obiekty mostowe (w tym 
2 nad koleją i 2 nad wodą płyną-
cą), to zaawansowanie należy 
uznać za zadowalające na tym 
etapie zadania. Kluczowy bę-
dzie okres marca i kwietnia, 
w którym planujemy wznowić 
roboty , na bazie których przy-
stępować będziemy do robót 
wykończeniowych i wszystkich 
innych związanych m.in. z bez-
pieczeństwem ruchu oraz 
ochroną środowiska. Bardzo 
dużo zależeć będzie od warun-
ków atmosferycznych, które dla 
tego typu robót zewnętrznych 
mają znaczenie determinujące. 
Ponadto przed nami procedury 
formalne, odbiorowe i pozwole-
nia na użytkowanie, które pro-
wadzone będą równocześnie na 
wielu innych odcinkach S-3. 

- Problemem, który dotknął 
szczególnie mieszkańców 
Karczowisk jest komunikacja 
zbiorowa. PKS zawiesił kursowanie 
przez Karczowiska autobusów 
relacji Lubin – Legnica, praktycznie 
oprócz Heliosa, pozostałe busy nie 

zajeżdżają do Karczowisk. Również 
Mercus przewożący pracowników 
KGHM ograniczył kursowanie do 
niezbędnego minimum.
Czy nie dało się inaczej rozwiązać 
problemu tymczasowej organizacji 
ruchu?

- Wszystkie zmiany w organi-
zacji ruchu, przed wprowadze-
niem były konsultowane, opi-
niowane i uzgadniane w odpo-
wiednich Zarządach dróg. 
Zmiany przebiegu drogi, miej-
sca utrudnień i związane z tym 
elementy bezpieczeństwa ru-
chu, podlegały weryfikacji przez 
właściwe jednostki i były pozy-
tywnie zatwierdzane do realiza-
cji. Dodatkowo przeprowadzali-
śmy konsultacje i uzgodnienia 
m.in. z PKS Lubin S.A. i Mercus 
Logistyka Sp. z o.o. z przedsta-
wicielami PKS Lubin, odbywały 
się również spotkania w terenie, 
gdzie ustalane były szczegóły 
techniczne, w wyniku czego 
otrzymywaliśmy pozytywną in-
formację zwrotną na temat roz-
wiązań projektowych, czyli no-
wych miejsc zawracania auto-
busów lub dojazdy do istnieją-
cych lokalizacji przystanków. 
Podczas wprowadzania zmian 
w tymczasowej organizacji ru-
chu, wszystkie etapy i elementy 
odbierała komisja, która nie 
wnosiła zasadniczych uwag do 
wdrażanych rozwiązań. Budo-
wa nowej drogi ekspresowej 
S-3, przy jednoczesnym utrzy-
maniu ruchu na istniejącej dro-
dze krajowej nr 3, jest dla wyko-
nawcy robót utrudnieniem, 
z którym postępowaliśmy we-
dług najlepszej wiedzy i w zakre-

sie obowiązujących przepisów 
prawa. Nawet w nowo wprowa-
dzonych zmianach tymczaso-
wej organizacji ruchu dokony-
waliśmy kolejnych aktualizacji, 
w ramach postępu prac, popra-
wiając bezpieczeństwo ruchu 
mieszkańców Karczowisk i Ko-
chlic oraz innych użytkowni-
ków ruchu istniejącej drogi kra-
jowej nr 3. Ostatnie zmiany do-
tyczyły przełożenia ruchu na 
wiadukt WD-36, a następnie 
WD-35, co istotnie poprawiało 
bezpieczeństwo ruchu w miej-
scu tymczasowych skrzyżowań 
oraz komfort dojazdu starodro-
żem DK 3 do Karczowisk.

Pomimo wypadków i kolizji 
drogowych, które są statystycz-
nie wpisane w ruch drogowy, 
według oceny policji w czasie 
budowy drogi ekspresowej S-3, 
na odcinku od Legnicy do 
Chróstnika, sytuacja w tej kwe-
stii uległa poprawie, względem 
statystyk sprzed okresu trwania 
inwestycji. Niestety brak odpo-
wiedniej klasy dróg w okolicy 
i związany z tym brak alternaty-
wy dla zmian organizacji ruchu 
na istniejącej drodze krajowej 
nr 3 wymusił takie, a nie inne, 
rozwiązania na potrzeby zreali-
zowania przedmiotowej inwe-
stycji drogowej dla wszystkich 
uczestników ruchu.

- Kiedy możemy się spodziewać 
otwarcia budowanej drogi 
alternatywnej, która zakończy 
problemy Karczowisk jak również 
pobliskich Kochlic??

 - W zakresie przebudowywa-
nych odcinków dróg lokalnych 
dla miejscowości Karczowiska 
i Kochlice wykonawca realizuje 
roboty mostowe na dwóch 
przejściach ekologicznych ED-
-2B i ED-3A. Obiekty mostowe 
są na etapie robót wykończenio-
wych i wyposażenia oraz ele-
mentów bezpieczeństwa ruchu, 
jednak aktualne zimowe warun-
ki atmosferyczne uniemożliwia-
ją wykonanie wszystkich prac 
izolacyjnych i nawierzchnio-
wych. Podobnie prace drogowe, 
poza strefą dojazdów do wymie-
nionych obiektów mostowych, 
są istotnie zaawansowane i we-
dług wewnętrznych planów wy-
konawcy, roboty bitumiczne 
i wykończeniowe zrealizowane 
zostaną  w Kochlicach na prze-
łomie kwietnia i maja, a w  Kar-
czowiskach  na przełomie maja 
i czerwca. W związku z powyż-
szym kolejne zmiany tymczaso-
wej organizacji ruchu wprowa-
dzone zostaną w Kochlicach 
i powodować będą lokalne 
utrudnienie w postaci ruchu 
wahadłowego, przy przebudo-
wie drogi powiatowej nr DP 
2233D, w okresie  kwiecień-
-maj. Zupełne zakończenie ro-
bót na tych odcinkach dróg lo-
kalnych zaplanowane zostało 
na czerwiec 2018r. 

- Kiedy planujecie oddanie do 
użytku budowanego przez was 
odcinka i jak się ma to do 
budowanych przez pozostałych 
wykonawców? Chodzi mi 

połączenie z tymi odcinkami, czy 
trasa będzie oddana? Czy trzeba 
będzie czekać na oddanie 
pozostałych odcinków?

- Ostatnie zmiany w tymcza-
sowych organizacjach ruchu na 
odcinku S-3 od Legnicy do 
Chróstnika, zaplanowane zosta-
ły na  maj-czerwiec 2018r. i pole-
gać będą na przełożeniu ruchu 
z autostrady A4 na S-3. Nie jest 
to jednoznaczne z zakończeniem 
robót drogowych, ponieważ zo-
staną jeszcze do przebudowy 
ostatnie odcinki dróg wykorzy-
stywanych dotychczas, jako tzw. 
bypassy lub łączniki istniejących 
dróg krajowych nr 3 i nr 94. 
W ramach przygotowania inwe-
stycji do zakończenia wszystkich 
robót wdrażane będą również lo-
kalne przełożenia ruchu z jezdni 
prawej na jezdnię lewą nowo bu-
dowanej drogi ekspresowej S-3. 
Kwestia wyznaczenia terminów 
oddawania do ruchu S-3 nie leży 
w kompetencjach wykonawców 
poszczególnych odcinków i jest 
zależna od różnych terminów 
kontraktowych, a w związku 
z tym od decyzji zarządcy drogi. 
Nasz odcinek S-3 umożliwiać 
będzie połączenie z autostradą 
A4, bez możliwości kontynuacji 
jazdy w kierunku Jawora i wę-
złem Lubin Południe w miejsco-
wości Chróstnik, tj. 22,6 km dro-
gi ekspresowej.
 - Jak ocenia Pan współpracę 
z przedstawicielami lokalnej 
społeczności? 

- Dotychczasowa współpraca 
z przedstawicielami lokalnej 
społeczności odbywa się we 
właściwy sposób, z poszanowa-
niem naszej obecności i zadań, 
jakie inwestor postawił przed 
wykonawcą. Świadomość rangi 
przedsięwzięcia i korzyści, jakie 
przyniesie realizowana inwesty-
cja drogowa pomaga uzyskać 
niezbędną wyrozumiałość 
i cierpliwość, przy dość istot-
nych ingerencjach w istniejącą 
infrastrukturę i układ komuni-
kacyjny okolicznych miejsco-
wości. 

- Coraz większymi krokami 
zbliżamy się do zakończenia tej 
długo oczekiwanej inwestycji…

- Zostało już tylko kilka mie-
sięcy do zakończenia budowy 
naszego odcinka S-3, więc o ile 
pogoda nie pokrzyżuje pla-
nu, latem  znikną dotychczaso-
we utrudnienia i wszyscy 
uczestnicy ruchu czy to tranzy-
towego, czy lokalnego odczują 
zdecydowane udogodnienia.
Prosiłbym, jak miało to miejsce 
dotąd, o rozwagę oraz prze-
strzeganie wprowadzanych 
zmian w oznakowaniu drogi, 
zwłaszcza ograniczeń prędko-
ści i zakazów wyprzedzania na 
odcinkach, gdzie prowadzimy 
roboty budowlane. Chodzi tu 
o bezpieczeństwo, życie i zdro-
wie użytkowników drogi oraz 
osób pracujących na budowie. 

Dziękuję za rozmowę

INWESTYCJE

BUDOWA DROGI S-3 NA ODCINKU LUBIN-LEGNICA 

Jak przebiega budowa drogi S-3, dlaczego mieszkańcy Raszówki, Karczowisk i Gorzelina mają olbrzymie problemy 
z komunikacją zbiorową, kiedy otwarta zostanie budowana droga alternatywna i ile pozostało do zakończenia tej 
długi oczekiwanej inwestycji? Na te i inne pytania odpowiada Piotr Borcoń, kierownik budowy S-3 Nowa – Sól 
Legnica z firmy Budimex, z którym rozmawia Dariusz Sędzikowski, sołtys Karczowisk.

FINISZUJE! 
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Konkurs na najlepsze 
gospodarstwo 
agroturystyczne 
z Dolnego Śląska
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
do udziału w wojewódzkim konkursie na 
„Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 
z Dolnego Śląska”.  Zgłoszenia będą 
przyjmowane od 20 marca do 20 kwietnia.

PODSTAWOWYMI CELAMI  
KONKURSU SĄ:
  promocja przedsiębiorczości 

w zrównoważonym rozwoju obszarów 
wiejskich,
  promowanie wsi jako atrakcyjnego miejsca 

życia i wypoczynku,
  prezentacja dziedzictwa kulturowego  

wsi dolnośląskiej,
  wskazanie agroturystyki jako rodzaju 

działalności wspierającej rozwój  
społeczny wsi.

WARUNKIEM UDZIAŁU 
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 
JEST SPEŁNIANIE WYMAGAŃ 
REGULAMINU ORAZ 
WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE 
PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ 
KARTY ZGŁOSZENIA W TERMINIE 
OD 20.03-20.04.2018 R. DO:
  Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 
53-033 Wrocław, osobiście, pocztą 
tradycyjną lub drogą elektroniczną na 
adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,
  właściwego Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu

W konkursie może wziąć określona liczba 
gospodarstw agroturystycznych. O udziale 
w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana 
Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we 
Wrocławiu dokona oceny „kart zgłoszenia” 
na podstawie kryteriów konkursowych 
i wyłoni zwycięzców konkursu 
wojewódzkiego.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 
stronie internetowej www.dodr.pl . Wyłonieni 
laureaci zostaną poinformowani o wynikach 
i zaproszeni na uroczyste podsumowanie 
konkursu. Osoba do kontaktu: Agnieszka 
Kowalczuk-Misek, tel. 609 657 199, e-mail: 
agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

(MG/źródło DODR) 

Kwestie te reguluje Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie środków podejmowa-
nych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń (Dz. 
U. poz. 360). W Dzienniku 
Ustaw ogłoszone zostało 13 lute-
go. Rozporządzenie weszło  
w życie 28 lutego 2018 roku.

Jak czytamy w komunikacie 
ministerstwa rolnictwa „…no-
welizacja rozporządzenia była 
konieczna ze względu na zagro-
żenie dalszego szerzenia się cho-
roby na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wystąpienie 
choroby na danym terenie powo-
duje restrykcje i wiąże się z ko-
niecznością likwidacji zakażo-
nych stad, co z kolei pociąga za 
sobą skutki ekonomiczne i spo-
łeczne. Dlatego konieczne jest 
zabezpieczenie gospodarstw 
przed ewentualnym przeniesie-
niem wirusa ASF. Wprowadzane 
przepisy mają za zadanie pod-
nieść poziom zabezpieczenia go-
spodarstw, a tym samym zmniej-
szyć ryzyko wystąpienia tej cho-
roby.”

Przypomnijmy, że rozporzą-
dzenie wprowadza dla posiada-
czy świń w całym kraju m.in. 
obowiązki, których celem jest 

ograniczenie ryzyka przeniesie-
nia wirusa ASF do chlewni:

�prowadzenia rejestru środków 
transportu do przewozu świń 
wjeżdżających na teren gospo-
darstwa oraz rejestru wejść 
osób do pomieszczeń, w któ-
rych są utrzymywane świnie,

�zabezpieczenia budynku, 
w którym są utrzymywane świ-
nie, przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących oraz domo-
wych,

�utrzymywania świń w odręb-
nych, zamkniętych pomiesz-
czeniach, w których są utrzy-
mywane tylko świnie, mają-
cych oddzielne wejścia oraz 
niemających bezpośredniego 
przejścia do innych pomiesz-
czeń, w których są utrzymywa-
ne inne zwierzęta kopytne,

�wykonywania czynności zwią-
zanych z obsługą świń wyłącz-
nie przez osoby, które wyko-
nują te czynności tylko w da-
nym gospodarstwie,

�stosowania przez osoby wyko-
nujące czynności związane 
z obsługą świń, przed rozpo-
częciem tych czynności, środ-

ków higieny niezbędnych do 
ograniczenia ryzyka szerzenia 
się afrykańskiego pomoru 
świń, w tym mycie i odkażanie 
rąk oraz oczyszczanie i odka-
żanie obuwia,

�bieżącego oczyszczania i od-
każania narzędzi oraz sprzętu 
wykorzystywanych do obsługi 
świń, używania przez osoby 
wykonujące czynności związa-
ne z obsługą świń odzieży 
ochronnej oraz obuwia 
ochronnego przeznaczonego 
wyłącznie do wykonywania 
tych czynności,

�wyłożenia mat dezynfekcyj-
nych przed wejściami do po-
mieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie, i wyjściami 
z tych pomieszczeń, a także 
stałe utrzymywanie tych mat 
w stanie zapewniającym utrzy-
manie skuteczności działania 
środka dezynfekcyjnego,

�sporządzenia przez posiada-
czy świń spisu posiadanych 
świń oraz bieżącego aktualizo-
wania tego spisu, zabezpiecze-
nia wybiegu dla świń podwój-
nym ogrodzeniem o wysokości 
wynoszącej co najmniej 1,5 m, 
związanym na stałe z podło-

żem – w przypadku utrzymy-
wania świń w gospodarstwie 
w systemie otwartym,

�karmienia świń paszą zabez-
pieczoną przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących.

Dla części producentów wy-
mienione nakazy to codzienność 
i jeden z elementów dobrej prak-
tyki produkcyjnej. Z kolei, dla 
innych, najczęściej tych utrzy-
mujących świnie na potrzeby 
własne, są to warunki trudne do 
spełnienia. Czas pokaże, w jakim 
stopniu te, bądź co bądź, podsta-
wowe wymogi bioasekuracji po-
zwolą zatrzymać szerzenie się 
choroby i zabezpieczyć gospo-
darstwa.

Dostosowanie gospodarstwa 
utrzymującego świnie do tych 
wymagań będzie kontrolowane 
przez organy Inspekcji Wetery-
naryjnej. W przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości w za-
kresie wymagań weterynaryj-
nych, powiatowy lekarz wetery-
narii będzie wydawał decyzje ad-
ministracyjne nakazujące usu-
nięcie uchybień lub będzie naka-
zywał ubój lub zabicie świń i za-
kazywał ich utrzymywania w go-
spodarstwie.

 (MG/źródło farmer.pl, DODR)

Od końca lutego  bioasekuracja gospodarstw trzody chlewnej obowiązuje na terenie 
całego kraju. Te gospodarstwa, które nie spełniają wymogów muszą w wyznaczonym 
okresie czasu poprawić standardy swojej produkcji lub zakończyć działalność. 

BIOASEKURACJA  
DLA HODOWCÓW ŚWIŃ 

OBOWIĄZKOWA 
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DOLNOŚLĄSKI BUDŻET OBYWATELSKI
Trwają konsultacje społeczne 
przed startem III edycji  
Dolnośląskiego budżetu 
obywatelskiego. W tym roku 
program został rozszerzony 
i obejmie nie tylko projekty 
sportowo-turystyczne, 
ale również kulturalne. 
Dolnoślązacy będą mogli 
współuczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji 
o finansowaniu  konkretnych 
projektów. 

Po raz trzeci mieszkańcy Dolnego 
Śląska będą mieli możliwość 
zgłaszania swoich pomysłów, 

dyskusji o nich, a następnie 
wyboru najlepszych rozwiązań 
w głosowaniu. Do podziału jest 
milion złotych, które 
przeznaczone będą na projekty 
z zakresu kultury, 
upowszechniania sportu 
i promowania oferty turystycznej 
Dolnego Śląska. 
Ten milion złotych budżetu 
podzielono na pięć  okręgów: 
jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, 
wrocławski oraz miasto Wrocław. 
Każdy z okręgów będzie 
dysponował kwotą 200 tysięcy 
złotych. Wniosek projektowy 
może zgłosić pełnoletni 

mieszkaniec Dolnego Śląska, 
który do swojego pomysłu 
przekona min. 50 osób, 
a zagłosować będą mogli już 
16-latkowie. 
- Reprezentowałem Gminę Lubin 
w konsultacjach społecznych 
przed startem tej edycji  projektu 
i zachęcam naszych lokalnych 
działaczy, organizacje, ale także 
mieszkańców do zgłaszania 
projektów, które można 
zrealizować na naszym terenie – 
mówi Alfred Pilch, z-ca kierownika 
referatu oświaty, kultury, kultury 
fizycznej i zdrowia w Urzędzie 
Gminy Lubin. – Szacuje się, że 

jeden projekt może otrzymać 
dofinansowanie do kwoty 20 
tysięcy złotych. To mieszkańcy 
konkretnych subregionów, 
w naszym przypadku legnickiego, 
będą głosować i wyłaniać 
projekty do sfinansowania 
i realizacji.  
Zgłaszanym zadaniem może być 
każda ponadlokalna inicjatywa 
obywatelska, która przyczynia się 
do rozwoju i popularyzacji 
dolnośląskiej kultury, sportu 
i turystyki, z wyłączeniem zadań  
dofinansowanych już  z budżetu 
Województwa oraz projektów 
infrastrukturalnych.

Proces zgłaszania projektów 
uruchomiono 16 marca i potrwa 
on do 1 kwietnia. Po weryfikacji 
formalno-merytorycznej 
wniosków,  poddane zostaną one 
społecznemu głosowaniu (9-22 
kwietnia). Konkursy na realizację 
wyłonionych w głosowaniu 
zwycięskich projektów odbędą się 

między 30 kwietnia a 15 
czerwca. Realizacja projektów 
rozpocznie się 16 czerwca 
i potrwa do końca 2018 roku.
Wszystkie szczegóły i wymagane 
wnioski są dostępne na stronie 
www.aktywny.dolnyslask.pl. 

(SR, aktywny.dolnyslask.pl) 

Każdego dnia w szkołach podstawo-
wych w Krzeczynie Wielkim, Raszów-
ce, Siedlcach, Niemstowie i Osieku, 
w grupach maksymalnie 8-osobowych, 
chętni uczniowie korzystają z dodatko-
wych  zajęć matematyczno-przyrodni-
czych i językowych, zarówno wyrów-
nawczych jak i rozwijających. 

Realizowane są również zajęcia psy-
choedukacyjne, socjoterapeutyczne czy 
logopedyczne dla uczniów ze zdiagnozo-
wanymi potrzebami edukacyjnymi w tym 
zakresie. We wszystkich zajęciach 
uczestniczy w sumie  289 uczniów z klas 
I-VII, przy czym niektórzy uczniowie bio-
rą udział w więcej niż jednym rodzaju za-
jęć. Łączne zaplanowanych w projekcie 
jest ponad 2 tysiące godzin lekcyjnych.  
W planach są także wyjazdowe warsztaty 
tematyczne, np. w Hydropolisie we 
Wrocławiu, Sudeckiej Zagrodzie Eduka-
cyjnej  w Dobkowie, Parku Nauki i Zaba-

wy w Jaworze lub  Exploraparku w Wał-
brzychu.

Dopełnieniem tej dodatkowej oferty 
edukacyjnej dla uczniów jest doposaże-
nie szkolnych pracowni tematycznych 
w nowoczesne pomoce, zestawy czy 
sprzęty dydaktyczne. W ramach projektu 
wsparciem objętych jest również 34 na-
uczycieli,  dla których zaplanowane są cy-
kle szkoleń podnoszące m.in. umiejętno-
ści pracy z dziećmi metodą eksperymentu 
czy z dziećmi o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych. 

Na realizację projektu, który zakończy 
się w czerwcu 2019 roku Gmina Lubin 
pozyskała dotację w kwocie  480 585,00 
zł stanowiącej blisko 95% całkowitej war-
tości projektu wynoszącej 506 835,00 zł. 
To projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Działania 10.2 Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020.   (DP) 

ZAJĘCIA SZKOLNE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH I JĘZYKOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN”.

Unijny projekt w szkołach 
Gmina Lubin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy 

Europejskich pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-

przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych 

Gminy Lubin”

Celem  projektu  jest  podniesienie  u  uczniów  kompetencji  kluczowych

oraz  właściwych  postaw  i  umiejętności  niezbędnych  na  rynku  pracy  oraz

rozwijanie  indywidualnego  podejścia  do  ucznia,  szczególnie  ze  specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 430 809,75 zł

Gmina Lubin przystąpiła do kolejnej ogól-
nopolskiej kampanii skierowanej do uczniów, 
która wspiera i uświadamia młodszym miesz-
kańcom naszej gminy, że warto podejmować 
odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego 
życia. Ta akcja to specjalne lekcje, pogadanki, 
rozmowy, konkursy ale także profesjonalne 
anonimowe badania, które pozwolą zdiagno-
zować problemy społeczne wśród dzieci i mło-
dzieży.  

To dzięki działa-
niom Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych  szkoły z terenu 
Gminy Lubin od kilku 
lat biorą udział w kam-
panii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł. W tym ro-

ku wspiera ona dzieci 
i młodzież w budowa-
niu poczucia własnej 
wartości i przebiega 
pod hasłem „Autopor-
tret. Zadziwiam sie-
bie, gdy siebie poznaje 
– czyli o budowie po-
czucia własnej warto-

ści”. Do szkół trafiły 
dedykowane materiały 
profilaktyczne i ulotki, 
które mają ułatwić na-
uczycielom organiza-
cję specjalnych zajęć. 

Tegoroczna kampa-
nia to także Ogólno-
polska Diagnoza Spo-
łeczna. Będzie to 
pierwsze, tak duże 
anonimowe badanie 
uczniów szkół podsta-
wowych, w skali kraju.  
Kampania jest realizo-
wana pod patronatem 
Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. 

(SR)  

- Dzięki tej kampanii możemy uczyć młodych 
ludzi, jak dostrzegać swoje mocne strony 
i wykorzystywać je do spełniania marzeń 
i zaspokajania potrzeb. Dzieci powinny wiedzieć, 
że ci którzy mają marzenia oraz świadomość 
swoich zalet, nie korzystają z używek, bo wierzą 
w swoje możliwości – mówi Agnieszka Hałas, 
sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

- Dzięki tej kampanii możemy uczyć młodych 

Zachowaj trzeźwy umysł – kampania 
skierowana do uczniów 
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Gmina Lubin od kilku lat planując 
roczne budżety zakłada wsparcie 
finansowe policji, co pozwala 
zwiększyć zakres działań, przede 
wszystkim prewencyjnych,  na 
naszym terenie. 

W tym roku, podobnie jak 
w roku ubiegłym,  na urucho-
mienie dodatkowych służb 

patrolowych przekazano
25 tysięcy złotych.  Funkcjo-
nariusze policji będą pełnić 

służbę w umundurowanych, 
dwuosobowych patrolach, 
w miejscach szczególnie za-
grożonych na terenie Gminy 
Lubin.  Mają przede wszyst-
kim zapobiegać zagroże-
niom, wykrywać naruszenia 
prawa wynikające z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
czy też kontrolować prze-
strzeganie przepisów po-
rządkowych i administracyj-
nych obowiązujących  

w miejscach publicznych.
Tak jak w ubiegłym roku, 

kolejne 15 tysięcy  przezna-
czonych będzie na utworze-
nie funduszu nagrodowego 
dla policjantów.  Nagrody 
pieniężne otrzymają funkcjo-
nariusze za osiągnięcia pod-
czas pełnienia służby na tere-
nie Gminy Lubin, polegające 
na podejmowaniu wzmożo-
nych działań prewencyjnych 
i interwencyjnych. 

Dwukrotnie więcej niż 
w roku ubiegłym, czyli 20 ty-
sięcy złotych przeznaczone 
będzie także na zakupy 
sprzętu teleinformatycznego 
i kwaterunkowego dla lubiń-
skiej policji.

Tomas Gołaski, komen-
dant powiatowy policji w Lu-
binie wnioskuje jednocześ-
nie do Tadeusza Kielana, 
wójta Gminy Lubin o wspar-
cie w wysokości 40 tysięcy 

złotych na zakup osobowego 
SUW-a w wersji nieoznako-
wanej. Pismo w tej sprawie 
jest jeszcze rozpatrywane, 
warto jednak przypomnieć, 
że w ubiegłym roku nasz sa-
morząd wsparł lubińską po-
licją kwotą 40 tysięcy zło-
tych. Z te pieniądze i dodat-
kową dotację od Fundacji 
KGHM Polska Miedź, lubiń-
ska policja kupiła Suzuki 
SX4- CROSS.     (SR)

Gmina Lubin przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie pieniądze  na dodatkowe patrole, 
nagrody dla policjantów i zakup sprzętu. 

TYSIĘCY 
DLA POLICJI60 

Umiem pływać 
Trzy grupy pierwszaków ze 

szkół Gminy Lubin rozpoczęły na-
ukę pływania pod fachowym 
okiem instruktorów. Zajęcia są 
bezpłatne, maluchów uczą pływać 
wykwalifikowani instruktorzy. 
Nasza gmina już kolejny rok 
uczestniczy w realizacji rządowe-
go programu finansowanego 
przez Ministerstwo Sportu.

W tej edycji programu zakwali-
fikowano do udziału w nim  trzy 
grupy uczniów klas pierwszych 
szkół podstawowych z Niemsto-
wa, Krzeczyna Wielkiego i Sied-
lec. Każda grupa liczy 15 osób 

i każda ma swojego profesjonal-
nego instruktora do nauki pływa-
nia. Zajęcia organizowane są na 
basenie Zespołu Szkół nr 2 w Lu-
binie, dokąd dzieci są dowożone 
specjalnie zorganizowanym 
transportem. Uczą się pływać raz 
w tygodniu przez dwie godziny 
lekcyjne. Projekt zakończy się 
w połowie maja. 

Na zlecenie Ministerstwa Spor-
tu realizuje go Wojewódzka Fede-
racja Sportu we Wrocławiu, w tym 
roku finansowo partycypuje 
w nim także Gmina Lubin.   

(SR)

Nowoczesny system ostrzegania  
Przypomnijmy, że Urząd Gmi-

ny w Lubinie od kilku lat posiada 
mobilny system powiadamiania 
i ostrzegania swoich mieszkań-
ców za pomocą wiadomości 
SMS. W roku ubiegłym system 
został udoskonalony i udostęp-
niona została w ramach systemu 
powiadamiania aplikacja BLI-
SKO, dzięki której znacznie po-
szerza się zakres przesyłanych 
informacji.
Korzystając z możliwości tego sy-
stemu uruchomiono dodatkowo 
31 grup szczegółowych. W prak-
tyce oznacza to, że każda miej-
scowość gminy Lubin ma od te-
raz swoja grupę. Z tej możliwości 
w największym zakresie korzy-
stają dziś mieszkańcy Osieka, 
w najmniejszym zakresie miesz-
kańcy Gorzelina. Z powiadomień 
sms korzystają w sumie 1164 
osoby, z aplikacji BLISKO 1846 
osób.  Kolejne 74 osoby są dołą-

czone do systemu z racji zajmo-
wanych stanowisk i pełnionych 
funkcji, to członkowie Gminnego 
zespołu zarządzania kryzysowe-
go, radni, sołtysi, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych.

Teraz dolnośląska policja, jako 
pierwszy garnizon w Polsce, dołą-
czyła do aplikacji BLISKO.  Jak 
podkreślają policjanci podstawo-
wą zaletą tej aplikacji jest umożli-
wienie mieszkańcowi swobodnego 
wyboru serwisów informacyjnych 
od poszczególnych nadawców. 
Dzięki temu użytkownik otrzymu-
je tylko interesujące go informacje, 
bez zaśmiecania niechcianymi 
treściami. Dla policji cenne jest to, 
że może trafiać z szybką informa-
cją do konkretnego odbiorcy zain-
teresowanego serwisem. W aplika-
cji BLISKO dolnośląska poli-
cja przekazuje m.in. informacje 
dotyczące poszukiwań świadków 
wypadków drogowych, osób zagi-

nionych, informacje związane 
z wypadkami, czy też ostrzeżenia 
dla seniorów, jak unikać zagrożeń.

Zarówno dolnośląska policja, 
jak i my, gorąco zachęcamy, do in-
stalacji aplikacji BLISKO.

(SR)

Zachęcamy do przyłączania się do 
bezpłatnego systemu powiadomień, 
dzięki czemu można otrzymywać 
informacje przeznaczone dla 
konkretnej grupy mieszkańców, mogą 
to być np. ostrzeżenia 
meteorologiczne, terminy zebrań 
wiejskich, awarie, przerwy w 
dostawie wody itp. Szczegółowe 
informacje i sposób dołączenia do 
systemu opisane są na stronie 
głównej www.ug.lubin.pl, w zakładce 
po prawej stronie o nazwie „Mobilny 
system informacji dla mieszkańców” 

Ponad trzy tysiące mieszkańców Gminy Lubin korzysta z nowoczesne-
go systemu powiadamiania i ostrzegania za pomocą wiadomości SMS 
lub aplikacji BLISKO. Od kilku miesięcy ten system jest rozbudowany  
o wszystkie sołectwa Gminy Lubin.  Jako kolejny nadawca, do tej aplika-
cji dołączyła teraz dolnośląska policja.

Forum Rolnicze 
w miejscowości Obora 

Wójt Gminy Lubin oraz Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej
zapraszają rolników z terenu Gminy Lubin do udziału w spotkaniu z samorządem gminnym, 

rolniczym oraz przedstawicielami inspekcji z otoczenia rolnictwa.  
Forum odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora. 
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Gwiazda teatru i filmu na Dniu Kobiet w Karczowiskach
Niezwykłe, bo teatralno-
poetyckie spotkanie, 
zorganizował dla mieszkanek 
sołtys Karczowisk Dariusz 
Sędzikowski . Gośćmi 
specjalnymi wydarzenia byli  
znani aktorzy Cezary Morawski 
oraz Dariusz Bereska, obaj dziś 
związani  z Teatrem Polskim we 
Wrocławiu
Dariusz Bereska jest aktorem 
Teatru Polskiego we Wrocławiu 
oraz poetą, który wydał trzy 
tomy  wierszy. Wielokrotnie 
nagradzany i doceniany artysta 
opowiadał o pracy w teatrze, 
niejednokrotnie niewdzięcznej, 
jednak przynoszącej niebywałą 

satysfakcję. Mówił jak ważne 
są słowa, jak trzeba o nie dbać 
i kochać, by przynosiły miłość 
i radość ludziom 
zgromadzonym na widowni. 
Specjalne życzenia złożył 
paniom obecny na spotkaniu 
Cezary Morawski
– Drogie Panie, życzę Wam 
samych szczęśliwych dni, 
ciesząc się, że to wspaniałe 
święto możemy umilić paniom 
i być z wami tutaj. Dzięki 
nawiązaniu kontaktów 
z dyrektor Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin mam nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości 
będziemy się częściej spotykać 

z mieszkańcami gminy. 
Rozpoczęliśmy warsztaty, 
spotkania dla wszystkich, którzy 

o teatrze chcą się czegoś 
dowiedzieć. Zapraszamy 
również serdecznie do naszego 

teatru, mamy dla Państwa 
przygotowany szeroki repertuar, 
każdy znajdzie coś dla siebie – 

mówił Cezary Morawski, 
dyrektor Teatru Polskiego we 
Wrocławiu.
Po występie można było  kupić 
tomik wierszy oraz płytę 
Dariusza Bereski. Przybyłe na 
spotkanie panie, nie chciały tak 
szybko kończyć tych przyjemnych 
chwil i każda prosiła 
o pamiątkowe zdjęcie ze znanymi 
aktorami.
– To spotkanie było wyjątkowe, 
bardzo mi się podobało. Byłoby 
wspaniale, gdybyśmy mogli 
częściej się spotykać na tego 
rodzaju wydarzeniach – mówiła 
jedna z mieszkanek Karczowisk.

(AI)

Sołtys liczącej 
47 osób Buczynki 
została Sołtysem 
Roku. Drewniane 
statuetki dla 
laureatów 
osobiście 
wyrzeźbił wójt 
Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan. 

W uroczystej gali wzięli 
udział byli włodarze gminne-
go samorządu wójt Wiesław 
Szostak oraz jego zastępca 
Franciszek Lesicki, jak rów-
nież sołtys z największym 
33-letni stażem, były gospo-

darz Czerńca Zdzisław Chudy.
Gmina Lubin jest jedną 

z największych w kraju, pod 
względem wchodzących w jej 
skład sołectw. Trzydziestu je-
den gospodarzy wsi, każdego 
dnia, musi stawiać czoła prze-
różnym problemom, od tych 
najmniejszych, po zdecydo-
wane poważne i trudne, z któ-
rymi borykają się mieszkańcy 
ich miejscowości.

– Wielokrotnie mówiłem, 
jak bardzo doceniam pracę 
naszych sołtysów, zaangażo-
wanie z jakim pełnią tę spo-
łeczną, wyjątkowo odpowie-
dzialną funkcję. Trudno sło-
wami wyrazić wdzięczność za 
to, co robią każdego dnia, dla-
tego zdecydowałem się nadać 
osobisty charakter tym po-
dziękowaniom, przygotowu-
jąc statuetki. Mam nadzieję, 

że będę one materialnym 
i symbolicznym wyrazem sza-
cunku, jakim darzę Państwa 
pracę, poświęcenie i oddanie 
– mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

W pierwszym etapie kon-
kursu Sołtys Roku 2017 głosy 
oddawali sołtysi, radni oraz 
kierownicy referatów Urzędu 
Gminu i przedstawiciele 
gminnych instytucji, współ-
pracujący na co dzień z gospo-
darzami wsi. To tego prestiżo-
wego tytułu nominowanych 
zostało pięciu sołtysów: Bu-
czynki Jolanta Jankun, Miro-
szowic Stanisława Jasion, 
Krzeczyna Wielkiego Jerzy 
Tadla, Obory Łukasz Kurow-
ski oraz Niemstowa Józef Ko-
stanowicz.

Na uroczystej gali, w taj-
nym głosowaniu, radni Gmi-
ny Lubin oraz sołtysi wybrali 
laureatów. Zdecydowane zwy-

cięstwo odniosła Jo-
lanta Jankun, sołtys 
Buczynki, zdobywając ty-
tuł Sołtysa Roku 2017.

– Może kiedyś skrycie ma-
rzyłam o takim wyróżnieniu, 
ale nie wierzyłam, by tak mała 
miejscowość, jak Buczynka 
mogła zostać zauważona. 
A jednak ta nagroda jest fak-
tem. Bardzo gorąco za nią 
dziękuję, tym wszystkim, któ-
rzy na mnie glosowali i pozo-
stałym również. To dla mnie 
wielkie wyróżnienie – mówiła 
Jolanta Jankun.

Na podium stanęli także 
Łukasz Kurowski, sołtys Obo-
ry, który otrzymał drugą loka-
tę oraz Jerzy Tadla, plasując 
się na miejscu trzecim. Pozo-
stali laureaci ścisłego finału 
Stanisława Jasion, sołtys Mi-
roszowic oraz Józef Kostano-
wicz, sołtys Niemstowa zajęli 
odpowiednio czwarte i piąte 
miejsce. W imieniu sołtysa 
Kostanowicza nagrodę ode-
brał radny Andrzej Olek.

– Już wiem dlaczego w tej 
gminie obecnie tak dobrze się 
dzieje. To bez wątpienia udział 
silnej reprezentacji pań w gro-
nie sołtysów, z czego się bar-

dzo cieszę – mówił podczas 
gali Wiesław Szostak, były 
wójt Gminy Lubin.

Głos zabrali także były 
zastępca wójta Franciszek 
Lesicki oraz sołtys 
z najdłuższym stażem na 
tym stanowisku Zdzisław 
Chudy, którzy wyrazili swo-
je poparcie dla kierunków 
rozwoju gminy, wytyczo-
nych przez obecnego wójta 
Tadeusza Kielana.

– Widać gołym okiem, że 
obecnie Gmina Lubin dosko-
nale się rozwija. Inwestycje 
prowadzone są we wszyst-
kich miejscowościach, nie 
jest pomijana żadna wieś, 
bez względu na ilość  jej 
mieszkańców. Cieszy mnie ta 

polityka, bo za moich cza-
sów takich możliwości roz-
woju po prostu nie było – 
mówił Zdzisław Chudy.

Byli włodarze gminnego sa-
morządu otrzymali statuetki 
Super Wójta, a były gospo-
darz Czerńca – statuetkę Su-
per Sołtysa. Podobna czeka 
na przewodniczącego Gmin-
nej Rady Sołtysów Dariusza 
Sędzikowskiego, sołtysa Kar-
czowisk, który z powodu cho-
roby nie mógł uczestniczyć 
w uroczystości.

Gala była także okazją do 
złożenia życzeń z okazji przy-
padającego 12 marca Dnia 
Sołtysa oraz minionego Dnia 
Kobiet.

 (MG) 

Choć jest gospodarzem najmniejszej miejscowości Gminy Lubin, to właśnie jej zasługi, działania i inicjatywy 
na rzecz swojej społeczności ocenione zostały najwyżej. Konkursową kapitułę tworzyli sołtysi, radni, urzędnicy
i dyrektorzy gminnych jednostek.

JOLANTA JANKUN SOŁTYSEM 
ROKU 2017 GMINY LUBIN!

– Może kiedyś skrycie marzyłam o takim 
wyróżnieniu, ale nie wierzyłam, by tak mała 
miejscowość, jak Buczynka mogła zostać 
zauważona. A jednak ta nagroda jest faktem. 
Bardzo gorąco za nią dziękuję – mówiła Jolanta 
Jankun.

- Trudno słowami wyrazić wdzięczność za to, co 
sołtysi robią każdego dnia, dlatego zdecydowałem 
się nadać osobisty charakter tym podziękowaniom, 
przygotowując statuetki. Mam nadzieję, że będę one 
materialnym i symbolicznym wyrazem szacunku, 
jakim darzę Państwa pracę, poświęcenie i oddanie – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

darz Czerńca Zdzisław Chudy.

dnia, musi stawiać czoła prze-

cięstwo odniosła Jo-Były kwiaty, prezenty 
i olbrzymi tort, który 
osobiście podzieliła 
Sołtys Roku 2017 
Gminy Lubin Jolanta 
Jankun.

lanta Jankun, sołtys 
Buczynki, zdobywając ty-
tuł Sołtysa Roku 2017.

– Może kiedyś skrycie ma-
rzyłam o takim wyróżnieniu, 

JOLANTA JANKUN JOLANTA JANKUN SOŁTYSEM SOŁTYSEM 
 GMINY LUBIN! GMINY LUBIN!

cięstwo odniosła Jo-
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Pieszków 
ma nowego 
sołtysa
Dariusz Panek nie jest już sołtysem 
Pieszkowa. Wniosek o odwołanie go ze 
stanowiska złożyli mieszkańcy, 
a ostatecznie zadecydowało o tym zebranie 
wiejskie. Nowym sołtysem została Renata 
Jędrak, którą poparła zdecydowana 
większość obecnych na zebraniu 
mieszkańców.  
Odwołanie sołtysa w trakcie kadencji, to 
precedens w historii Gminy Lubin. Wniosek 
w tej sprawie, złożony na ręce wójta Gminy 
Lubin, podpisała ponad jedna piąta 
uprawnionych do głosowania mieszkańców, 
do czego obliguje statut miejscowości 
w przypadku procedury odwołania sołtysa. 
Motywowany był on m.in. brakiem 
zaangażowania Dariusza Panka, w życie 
swojej miejscowości i społeczności.
Odwołanie dotychczasowego i powołanie 
nowego sołtysa Pieszkowa odbyło się na 
jednym zebraniu. Za pozbawieniem Dariusza 
Panka dotychczas zajmowanego stanowiska 
głosowało 56 osób, przeciw było 21.
Zgłoszono dwóch kandydatów na 
stanowisko nowego sołtysa Pieszkowa: 
Renatę Jędrak i Andrzeja Gancarczyka.
W głosowaniu oddano 77 ważnych głosów, 
ze czego 53 poparło Renatę Jędrak, a 24 
Andrzeja Gancarczyka.
Obecna sołecka kadencja potrwa do 
początku 2019 roku.  (MG) 

– Mam nadzieję, że nigdy 
nie będą państwo żałowali 
decyzji o oddaniu na mnie 
głosu. Zrobię wszystko, 
by państwa nie zawieść. 
Od 10 lat jestem na 
rencie, mam więc dużo 
czasu. Mogę  i bardzo 
chcę go poświęcić naszym 
mieszkańcom i naszej 
miejscowości – powiedziała 
po wyborze Renata Jędrak.

Akcja trwała od sierpnia do października 
2017 r. Wzięło w niej udział 660 osób, 
o 170 więcej niż w poprzedniej edycji. 
Łącznie zebrano 22 tony odpadów, prawie 
trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym.

– Te dane są naprawdę impo-
nujące i bardzo mnie cieszą, po-
nieważ pokazują, że naszym 
mieszkańcom zależy na miejscu, 
w którym mieszkają, utożsamia-
ją się z nim i o nie dbają. To bar-
dzo ważne, ponieważ buduje na-
szą tożsamość. Akcja kształtuje 
ponadto postawy proekologicz-
ne wśród dzieci i młodzieży oraz 
wśród dorosłych mieszkańców 
naszej Gminy, ma także bardzo 
ważny wymiar finansowy. Gdyby 
nie nasi mieszkańcy, gmina mu-
siałaby zapłacić za uprzątnięcie 

22 ton odpadów, a to nie są małe 
koszty. Dlatego deklaruję wspar-
cie wszystkich tego typu inicja-
tyw, będziemy je nagradzać 
i promować, bo są godne naśla-
dowania – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Nagrodą główną jest wy-
cieczka, na którą pojedzie zwy-
cięska ekipa z Dąbrowy Gór-
nej. Drugie miejsce w konkur-
sie, premiowane bonem na 
1000 zł, otrzymało sołectwo 
Gorzyca, na trzecim miejscu 
uplasowała się reprezentacja 

Obory (500 zł), a na czwartym 
Miroszowice (300 zł).

Wyróżnienia przyznane zostały 
sołectwom: Kłopotów, Bukowna, 
Raszowa, Ustronie, Karczowiska, 
Pieszków, Niemstów, Gogołowi-
ce, Siedlce, Miłoradzice, Miłosna, 
Księginice – wszystkie otrzymały 
bony w wysokości 100 zł.

W konkursie dla gminnych 
placówek oświatowych pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa w Szklarach Górnych, która 

w nagrodę otrzymała bon o war-
tości 500 zł, na drugim miejscu 
uplasowała się  Szkoła Podsta-
wowa w Siedlcach (300 zł), a na 
trzecim Szkoła Podstawowa 
w Niemstowie (300zł).

Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy, a wszystkich zapraszamy 
do udziału w kolejnej, trzeciej 
już edycji akcji „O naszą gminę 
dbamy i ją sami sprzątamy” , 
która rozpocznie się latem.

(MG)

Dąbrowa Górna drugi rok z rzędu zwyciężyła w konkursie ekologicznym. W tym 
roku, w drugiej już edycji akcji, wzięło udział 16 sołectw, o cztery więcej niż w roku 
ubiegłym. W konkursie dla gminnych placówek oświatowych wystartowały szkoły ze 
Szklar Górnych, Siedlec i Niemstowa

Rozstrzygnięto konkurs 
„O naszą gminę dbamy 
i ją sami sprzątamy”

Wyróżnienia i nagrody wręczali wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz przewodniczący Rady Gminy Lubin 
Norbert Grabowski, w towarzystwie byłego wójta 
Wiesława Szostaka, byłego wicewójta Franciszka 
Lesickiego oraz byłego sołtysa Czerńca z najdłuższym 
33-letnim stażem Zdzisława Chudego.

- Gdyby nie nasi mieszkańcy, gmina musiałaby zapłacić 
za uprzątnięcie 22 ton odpadów, a to nie są małe 
koszty. Dlatego deklaruję wsparcie wszystkich tego typu 
inicjatyw, będziemy je nagradzać i promować, bo są godne 
naśladowania – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

O oprawę artystyczną imprezy zadbał Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin, który zaprosił do udziału w gali 
uzdolnionych, młodych mieszkańców naszej gminy.
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Gminny konkurs na tradycje 
wielkanocne ma przede wszyst-
kim popularyzować tradycyjne 
potrawy staropolskie. To także 

kultywowanie zwyczajów 
świątecznych oraz akty-

wizacja mieszkańców 
Gminy Lubin i śmia-

ło można stwier-
dzić, że wszystkie 
te cele osiągnięto 
z dużym sukce-
sem. 

Tegoroczna, 
jubileuszowa 
edycja zgroma-

dziła aż 14 grup 

konkursowych. Rywalizowano 
w trzech kategoriach. Pierwsza 
miała tytuł - 50 odsłon jaja wielka-
nocnego, druga przebiegała pod 
hasłem -  główny bohater obiadu 
wielkanocnego. Nie mogło także 
zabraknąć słodkości, czyli trzeciej 
kategorii określonej mianem de-
seru wielkanocnego.

Jury miało bardzo trudne zada-
nie, ponieważ poziom prezento-
wanych potraw okazał się bardzo 
wysoki i co tu dużo mówić, 
wszystko było bardzo smaczne. 
W skład oceniających weszły oso-
by związane zawodowo z działal-
nością gastronomiczną, mianowi-
cie Wiesław Lichota, Houda El 
Houari – Jurecka oraz Patryk Jar-
kowiec. Po wyczerpujących obra-

dach ogłoszono werdykt, zgodnie 
z którym zdobywcami głównej na-
grody zostały Pieszkowianki za 
udziec z dzika z prawdziwkami. 
Zwyciężczynie otrzymały czek na  
600 zł. Nagrody w pozostałych 
kategoriach publikujemy obok.

W czasie przedświątecznego 
spotkania, które odbywało się 
w świetlicy wiejskiej w Osieku 
przygotowano dla uczestników 
wiele różnych atrakcji i zabaw.  
W konkursach sprawdzano na 
przykład wiedzę uczestników na 
temat Wielkanocy oraz ich spraw-
ność manualną, w toczeniu jaj po 
wyznaczonej trasie. Tegorocznym 
Tradycjom Wielkanocnym towa-
rzyszyły także  warsztaty plastycz-
ne, prowadzone przez Małgorzatę 

Jubileuszowy, 
X Gminny Konkurs Kulinarny „Tradycje Wielkanocne’2018”, 
organizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin, okazał się być 
nie tylko ucztą kulinarną ale także wizualną. Wszyscy zgodnie 
podkreślali wysokie walory smakowe konkursowych potraw, 
ogromny kunszt kulinarny, a także estetykę. Zdobywcami głównej 
nagrody zostały Pieszkowanki, które przygotowały wyjątkowo 
smakowity udziec z dzika z prawdziwkami. 

WIELKANOCNA 
UCZTA KULINARNA

Tak apetycznie 
prezentowały 
się wszystkie 

konkursowe 
potrawy 

wielkanocne 

Pamiątkowa fotografia laureatów Tradycji Wielkanocnych`2018
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Do Ośrodka Kultury Gmi-
ny Lubin na tegoroczny kon-
kurs na kartkę wielkanocną 
wpłynęło aż 187 prac. Spo-
śród nich wyłoniono naj-
piękniejsze, starannie wyko-
nane z użyciem różnych 
technik plastycznych. Na-
grodę główną przyznano 
Marii Sokołowskiej z filii w 
Osieku  Szkoły Podstawowej 
w  Niemstowie. Jej kartka 
stała się tym samym, oficjal-
ną świąteczną kartką Gminy 
Lubin.

W tym roku członkowie 
jury mieli bardzo trudne za-

danie, bowiem uczestnicy 
zgodnie z regulaminem , 
mieli bardzo dużą dowol-
ność techniki przy wykony-
waniu prac, z czego skwapli-
wie skorzystali.  Na kartkach 
były więc, m.in. wycinanki, 
przyklejanki, farbki, kredki. 
W trosce o ekologię wyko-
rzystywano także odpadki z 
ostrzenia kredek, skorupki 
jaj oraz waciki, sznurki i pa-
tyczki. Na kartach są śliczne 
kurczaczki, owieczki, ko-
szyczki, zajączki, no i oczy-
wiście jajka. 

Jury oceniało przede 

wszystkim pomysłowość 
oraz technikę i estetykę 
wykonania.  Prace są tak 
piękne, że oceniający 
skorzystali ze swoich re-
gulaminowych możliwo-
ści i w trzech katego-
riach wiekowych, 
oprócz wielu nagród, 
przyznali także wiele 
wyróżnień.  (SR)

Różnorodność zdobień, wzorów, 
technik i barw pisanek  - tak w skrócie 
można opisać tegoroczną edycję kon-
kursu Pisanka ̀ 2018 ogłoszonego w 
Gminie Lubin.  Organizowany przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin kon-
kurs, to nie tylko prezentacja pięknych 
pisanek, ale przede wszystkim dbałość 
i ochrona bogatej kultury ludowej 
przed zapomnieniem. 

-  Do udziału w konkursie zgłoszono 
113 pisanek. Nagrodziliśmy najpięk-
niejsze, doceniając przede wszystkim 
jakość, precyzję wykonania, pomysło-
wość i tradycję. To bardzo ważne, by 
tradycyjne metody zdobienia jaj były 
przekazywane z pokolenia na pokole-
nie. To buduje naszą tożsamość  - mó-
wi Magdalena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin. 

LAUREACI NAGRODZONYCH PISANEK

KATEGORIA I (DO 8 LAT):
I miejsce – Tatiana Kiec – Lisiec
II miejsce – Anastazja Kiec – Lisiec
III miejsce – Martyna Buchowska (6 lat) i 
Emilia Buchowska (6 lat)
Wyróżnienie – Julia Piotrowicz (6 lat) 
– Przedszkole w Raszówce

KATEGORIA II (9-13 LAT):
I miejsce – Karol Chobot – Szkoła 
Podstawowa w Siedlcach

I miejsce – Weronika Chobot – Szkoła 
Podstawowa w Siedlcach
II miejsce – Oliwia Kapusta – Składowice
III miejsce – Aleksandra Hawro (9 lat) – 
Szkoła Podstawowa w Raszówce
Wyróżnienie – Maja Bogucka 
– Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim
Wyróżnienie – Katarzyna Szymańska – 
Szkoła Podstawowa w Siedlcach

KATEGORIA III (POWYŻEJ 13 LAT):
I miejsce – Margareta Kiec – Lisiec

II miejsce – Maria Sorokanycz – Lisiec
II miejsce – Maria Węgorzewska-Kret 
– Miroszowice
III miejsce – Maria Galuba – Siedlce
III miejsce – Stanisława Jasion 
– Miroszowice
Wyróżnienie – Jadwiga Pasoń – Składowice
Wyróżnienie –  Amelia Bielejewska (14 lat) 
– Gimnazjum w Lubinie
Wyróżnienie – Mateusz Urban 
– II LO – Szklary Górne

KATEGORIA I (DO 8 LAT):
Nagroda – Kamil Herba
– Szkoła Podstawowa w Siedlcach
Nagroda – Oliwia Dańczak 
– Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim
Nagroda – Martyna Jurczyńska
– Punkt Przedszkolny w Wiercieniu
Nagroda – Maja Kościelna – Składowice
Wyróżnienie – Szymon Żmuda 
– Punkt Przedszkolny w Szklarach Górnych
Wyróżnienie – Nikola Fuczko 
– Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych
Wyróżnienie – Dawid Kopcza 
– Punkt Przedszkolny w Wiercieniu
Wyróżnienie – Nela Lewandowska
 – Szkoła Podstawowa w Niemstowie, Filia Osiek
Wyróżnienie – Amelia Gretkierewicz 
– Szkoła Podstawowa w Raszówce

Wyróżnienie – Lena Mastalińska – 
Przedszkole w Raszówce

KATEGORIA II (9-13 LAT):
I miejsce – Weronika Chobot 
– Szkoła Podstawowa w Siedlcach
II miejsce – Karol Chobot 
– Szkoła Podstawowa w Siedlcach
III miejsce – Maciej Słowikowski 
– Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych
Wyróżnienie – Zuzanna Anopczenko 
– Szkoła Podstawowa w Raszówce
Wyróżnienie – Kondrat Pokój 
– Szkoła Podstawowa w Raszówce
Wyróżnienie – Wiktoria Stodółka
– Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych
Wyróżnienie – Martyna Soter 
– Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych

Wyróżnienie – Julia Łapińska
– Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych
Wyróżnienie – Ala Werbna 
– Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim
Wyróżnienie – Kamil Moliński 
– Szkoła Podstawowa w Siedlcach
 
KATEGORIA III (POWYŻEJ 13 LAT):
I miejsce – Maria Galuba – Siedlce
II miejsce – Grażyna Balewicz – Składowice
III miejsce – Klaudia Jędrak – Pieszków
Wyróżnienie – Daria Zięba
Wyróżnienie –Marek Dzedzej – II LO – Szklary Górne
Wyróżnienie – Kacper Drypczewski 
– II LO – Księginice
Wyróżnienie –Karolina Dacko – II LO – Osiek
Wyróżnienie – Amelia Bielejewska 
– Gimnazjum w Lubinie

WYNIKI

Kartka Wielkanocna  

Kartka Marii Sokołowskiej jest w tym roku oficjalną 
świąteczną kartką Gminy Lubin i wraz z najlepszymi 
życzeniami od wójta Gminy Lubin i przewodniczącego 
Rady Gminy, jest rozsyłana do kontrahentów, 
współpracowników i przyjaciół Gminy Lubin.

ŚWIĄTECZNE PISANKI 

NAGRODA GŁÓWNA
Pieszkowianki za udziec z dzika z prawdziwkami - 600 zł.

50 ODSŁON JAJA WIELKANOCNEGO
I miejsce – Klub pod garami z Księginic 
– jajo z polską kaparą – 500 zł.
II miejsce – Stowarzyszenie Nasz Niemstów 
– sałatkowe jajo - 400 zł.
III miejsce – Koło Gospodyń Miłosna 
– jaja w trzech odsłonach – 300 zł.

GŁÓWNY BOHATER OBIADU WIELKANOCNEGO
I miejsce – Buczynianki – korona mięsna – 500 zł.
II miejsce – Niezastąpione dziewczyny z Obory 
– królik w śmietanie – 400 zł.
III miejsce – Kobitki z Czerńca – królik w śmietanie – 300 zł.
Wyróżnienie Szklary Górne – pasztet drobiowy 
z żurawiną i pistacjami – 250 zł.

DESER WIELKANOCNY
I miejsce – Siedlecka nuta – mazurek królewski – 500 zł.
II miejsce – Koło Gospodyń Krzeczyn Wielki 
– babka pomarańczowa – 400 zł.
III miejsce – Sołectwo Obora 
– sernikowe wariacje wielkanocne – 300 zł.
Wyróżnienie – Chróstniczanki – tort bezowy – 250 zł.
Wyróżnienie – Sołectwo Składowice – ciasto z ciecierzycą – 250 zł.
Wyróżnienie – Koło Gospodyń Obora – sernik jagodowy – 250 zł.

WYNIKI

Ryś, podczas których każ-
dy mógł wykonać jajo 
wielkanocne techniką de-
cupage. Można było po-
dziwiać także rękodzieło 
ceramiczne, wykonane 
przez Zofię Kiliminik, 
członkinię Lubińskiego 
Stowarzyszenia Twórców 
Kultury.

Tradycją takich świą-
tecznych spotkań stało się 
także przyznawanie Pu-
charu wójta Gminy Lubin 
za najpiękniejszy stół wiel-
kanocny. W tegorocznej 
edycji tę nagrodę otrzyma-
ły Chróstniczanki oraz 

Stowarzyszenie Nasz Nie-
mstów, które zdobyły tym 
samym nagrody w wyso-
kości 150 zł.

Nagrody wręczał Nor-
bert Grabowski, przewod-
niczący Rady Gminy Lu-
bin oraz członkowie jury. 
Wszyscy podkreślali wy-
jątkowe walory smakowe, 
ogromny kunszt kulinar-
ny, a także estetykę kon-
kursowych potraw. Spot-
kanie zakończyło się skła-
daniem wielu, serdecz-
nych życzeń świątecznych.

(WW, SR) 
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Od wielu lat reprezentanci 
naszej gminy biorą udział w 
konkursach recytatorskich i 
niejednokrotnie zajmują 
czołowe miejsca w elimina-
cjach wojewódzkich. 

- Cieszymy się, że dzieci 
rozwijają swoje talenty i na-
bierają odwagi scenicznej. 
Staramy się by na co dzień 
miały jak najwięcej możli-
wości rozwoju. Konkursy 
wspierają takie działania, 
dlatego dziękujemy wójtowi 
za wsparcie przy organizacji 
tego przedsięwzięcia – mówi 

Lucyna Szudrowicz, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce.

W konkursie wystartowali 
przedstawiciele wszystkich 
szkół podstawowych i gim-
nazjum w Lubinie. Podziele-
ni byli na dwie kategorie 
wiekowe. Uczniowie klas IV-
-VI recytowali jeden utwór, 
starsi z klas VII i uczniowie 
gimnazjum przygotowywali 
dwie prezentacje, mogła to 
być poezja, proza lub poezja 
śpiewana.  Jury oceniało 
prezentację biorąc pod uwa-

gę wiele różnych aspektów: 
dobór repertuaru, interpre-
tację utworu, kulturę słowa, 
dykcję i ogólny wyraz arty-
styczny.

Konkurs uświetniły wystę-
py cheerleaderek ze Szkoły 
Podstawowej w Raszówce, 

które ćwiczą pod okiem An-
ny Dobrzyńskiej,  Piotr 
Pączkowski także ze szkoły 
w Raszówce oraz prezenta-
cja na temat Ireny Sendlero-
wej przygotowana przez 
Gminną Bibliotekę  Publicz-
ną.  (SR) 

Konkurs piosenki 
angielskiej 
Nikola Fuczko, uczennica klasy pierwszej została laureatką 
Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej, który odbył się w 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. 
Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III. Uczestnicy 
przygotowywali i prezentowali jeden utwór w języku angielskim. 
Trzy równorzędne drugie miejsca wyśpiewały Jagoda Boczulak, 
Julia Sokal, Julia Krupa z klasy 3a, a na miejscu trzecim 
uplasowała się Małgorzata Liszczyńska z klasy pierwszej. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Organizatorem konkursu 
był nauczyciel języka angielskiego Adrian Dragan. 

(MG/spszklarygorne.pl) 
 KATEGORIA KLASY IV-VI 
I miejsce   Wiktoria Ogłozińska 
Szkoła Podstawowa 
w Krzeczynie Wielkim
II miejsce Miłosz Abramczuk  
Szkoła Podstawowa w Siedlcach
III miejsce Martyna 
Matkowska Szkoła Podstawowa 
w Raszówce
Wyróżnienie Julia Łapińska 
Szkoła Podstawowa w Szklarach 
Górnych
Wyróżnienie Kinga 
Szumlańska Szkoła Podstawowa 
w Siedlcach

  KATEGORIA KLASA 
VII I GIMNAZJUM

I miejsce Oliwia Sitków 
Gimnazjum w Lubinie
II miejsce Aleksandra Szeliga 
Szkoła Podstawowa w Siedlcach
III miejsce Martyna Zentek 
Gimnazjum w Lubinie
Wyróżnienie Dorota Sobuś  
Szkoła Podstawowa 
w Raszówce
Wyróżnienie Nikola Polańska 
Szkoła Podstawowa 
w Niemstowie

LAUREACI KONKURSU

PEGAZIK –  

Do konkursu wpłynęło 30 zgłoszeń z miejscowości Wiercień, Lisiec, 
Osiek,  Gogołowice, Miłoradzice, Miroszowice i Składowice, a ocenie 
komisji konkursowej poddanych zostało 27 świątecznych iluminacji, 
ponieważ w kilku przypadkach silny wiatr pozrywał dekoracje, 
właściciele domów zdemontowali je już i wycofali z konkursu.

– Wszystkie iluminacje zadziwiały rozma-
chem, pomysłowością i tworzyły wyjątkowy, 
świąteczny klimat. Stanęliśmy przed na-
prawdę niełatwym zadaniem wyboru naj-
piękniej oświetlonej posesji – mówi Anna 
Marzec, kierownik referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Lubinie, która przewodniczyła ka-
pitule konkursowej.

I miejsce, ze stupunktowym dorobkiem 
zajęła posesja Mariana Pomykały w Miro-
szowicach, a dwa równorzędne drugie miej-
sca przyznane zostały iluminacjom Iwony 

Bąbki w Wiercieniu oraz Elżbiety Kwaśny 
w Gogołowicach, które uzyskały po 96 
punktów.

Także trzecie miejsce przyznano ex eaquo 
– posesjom Elwiry i Roberta Struczak 
w Składowicach oraz Kazimierza Jasion 
w Miroszowicach, które uzyskały po 90 pun-
ków.

Wyróżnienie otrzymały świąteczne deko-
racje Wasyla Błaszczaka z Liśca oraz Marze-
ny Smużniak Osieka.

Komisja konkursowa zadecydowała po-
nadto o przyznaniu dwóch specjalnych wy-

różnień za „świe-
cenie przykła-
dem” posesjom 
sołtysów w Osieku 
i Miroszowicach, któ-
rzy swoim zaangażowa-
niem zagrzewali mieszkań-
ców do udziału w świątecznym 
konkursie.

Laureatom konkursu nagrody wręczali 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz 
przewodniczący Rady Gminy Norbert Gra-
bowski.  (MG) 

Posesja Mariana Pomykały w Miroszowicach zwyciężyła w zimowej edycji konkursu na „Najpiękniejszą posesję 
w Gminie Lubin”. W tej odsłonie oceniane były świąteczne iluminacje. Wręczenie nagród odbyło się podczas 
uroczystej gali z okazji Dnia Sołtysa w miejscowości Obora. 

Konkurs na najpiękniejszą 
posesję rozstrzygnięty 

I miejsce Miroszowice 31 A

II miejsce Wiercień 18 A II miejsce Gogołowice 51 III miejsce Składowice 12 A III miejsce Miroszowice 16 B

konkurs
recytatorski
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Rządowy program modernizacji 
wsparciem dla OSP

Prawie 57 tysięcy złotych otrzymały w ubiegłym roku 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Lubin w 
ramach realizacji rządowego „Programu modernizacji 
policji, straży granicznej, pożarnej i ochrony rządu w la-
tach 2017-2020. Za te pieniądze dokupowano niezbędny 
sprzęt i przeprowadzano remonty.

Na ten program, realizo-
wany  w służbach podległych 
Ministrowi Spraw We-

wnętrznych i Administracji, 
do końca roku 2020 ma być 
przeznaczonych 9,2 miliarda 

złotych  Z tej kwoty Państwo-
wa Straż Pożarna otrzyma 
ponad 1,7 mld, z czego  501 
milionów ma przeznaczyć na 
unowocześnienie jednostek 
OSP. 

W ubiegłym roku sześć 
jednostek OSP skorzystało z 
rządowego dofinansowania, 
w tym Księginice i Zimna 

Woda, które są włączone do 
Krajowego Systemu Ratow-
nictwa Gaśniczego. W OSP 
w Zimnej Wodzie za 6 tysię-
cy złotych kupiono specjalne 
ubrania i rękawice pożarni-
cze, natomiast w Ksiegini-
cach za 30 534 zł wykonano 
remont posadzki w pomiesz-
czeniu garażowym. 

W OSP Gorzyca wniosko-
wano o zakup czterech kom-
pletów ubrań specjalnych, do-
tacja z MSWiA wyniosła 3527 
zł, Gmina Lubin dołożyła 2993 
zł. Przy wsparciu gminy kwotą 
1508 zł kupiono także zestaw 
ratownictwa medycznego dla 
OSP Krzeczyn Wielki, dotacja 
rządowa wyniosła 4 tysiące 

złotych. W ubiegłym roku na 
rządowym programie skorzy-
stali także strażacy ochotnicy z 
Raszówki. Za 3090 zł zakupio-
no m.in. zestaw do oświetlania 
terenu akcji.  

W całym 2017 roku wspar-
cie MSWiA dla jednostek OSP 
Gminy Lubin zamknęło się 
kwotą 56 821zł.   (SR)

Choć wydawać by się mogło, że 
wiedza z zakresu pożarnictwa, to 
zdecydowanie męska domena i tę 
tezę weryfikuje życie. Prawie poło-
wa uczestników Gminnego Kon-
kursu Wiedzy Pożarniczej  – to 
dziewczęta. I to one zdobyły po-
dium w kategorii klas I – VI. Pierw-
sze miejsce zajęła Patrycja Maślej 
ze Szkoły Podstawowej w Niemsto-
wie, na drugim uplasowała się Ni-
kola Koza ze Szkoły Podstawowej 

w Raszówce, a trzecie wywalczyła 
Amelia Prętka, po dogrywce z Kac-
prem Radulewiczem ze Szkoły Pod-
stawowej w Niemstowie, który 
ostatecznie zajął czwartą lokatę.

W kategorii klas VII i gimnazjum, 
kolejny rok z rzędu, triumfował Pa-
weł Polański, obecnie uczeń Gimna-
zjum Gminnego. O miejsce drugie 
walczyli Krzysztof Reguła i Nikola 
Wasilewska, również uczniowie 
Gminnego Gimnazjum. W tym 

przypadku zwyciężył Krzysztof, 
a Nikola zajęła trzecią lokatę.

Poziom konkursu był naprawdę 
wysoki, a pytania, które w nim pa-
dały mogłyby wprowadzić w lekkie 
zakłopotanie niejednego doświad-
czonego strażaka: kto nadaje sto-

pień młodszego aspiranta, co ozna-
cza pierwsza kategoria zagrożenia 
pożarowego lasu, co wchodzi 
w skład podręcznego sprzętu gaśni-
czego, ile nasad 52 posiada roz-
dzielacz – to tylko niektóre z nich.

Konkurs zorganizowany został 

przez Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Lubinie, przy współ-
udziale Gminy Lubin oraz Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubinie.

W skład komisji konkursowej 
weszli mł. brygadier Eryk Górski, 
komendant Państwowej Straży Po-
żarnej w Lubinie, st. strażak Patryk 
Zdanowski, Bogusława Kotlarska 
z Urzędu Gminy w Lubinie oraz 
druh Grzegorz Obara, prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Lubinie.

Laureaci pierwszego i drugiego 
miejsca w obydwu kategoriach wie-
kowych reprezentować będą Gminę 
Lubin w eliminacjach powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, który odbędzie się 27 
marca.  (MG)

GRUPA WIEKOWA: KLASY I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  Patrycja Maślej – 24 pkt.
  Nikola Koza – 20,3 pkt.
  Amelia Prętka – 19,3 pkt.
  Kacper Radulewicz – 19,3 pkt.
  Jakub Skibik – 18,3 pkt.
  Julia Werbna – 17,3 pkt.
  Karolina Marcinowska – 16,3 pkt.
  Miłosz Abramczuk – 10,3 pkt.
  Oskar Kłos – 9,3 pkt.

GRUPA WIEKOWA: KLASA VII SP I GIMNAZJUM
  Paweł Polański – 25 pkt.
  Krzysztof Reguła – 19,2 pkt.
  Nikola Wasilewska – 18,1 pkt.
  Kacper Nowak 15,3 pkt.
  Aleksandra Szeliga – 15,3
  Paweł Koziura – 14,3
  Fabian Kazimierczak – 14,3 

LAUREACI KONKURSU

WIEDZĄ JAK ZAPOBIEGAĆ 
POŻAROM Szesnastu uczestników ze wszystkich szkół Gminy Lubin wzięło 

udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Poziom konkursowych 
zmagań był niezwykle wysoki i wyrównany. O zdobyciu drugiego 
i trzeciego miejsca zadecydować musiała dogrywka.
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W spotkaniach sprawo-
zdawczych OSP Gminy Lu-
bin, oprócz wójta Tadeusza 
Kielana uczestniczyli przed-
stawiciele Komendy Powia-
towej Straży Pożarnej z ko-
mendantem Erykiem Gór-
skim na czele, przewodni-
czący Rady Gminy Norbert 
Grabowski oraz radni, jak 
również Henryk Rusewicz, 
autor wydanej przez Gminę 
Lubin książki pt. „Pod zna-
kiem św. Floriana”.

OSP  RASZÓWKA
W 13 akcjach ratowniczych 

– ośmiu pożarach oraz w li-
kwidacji 5 miejscowych za-
grożeń uczestniczyli w 2017 
roku strażacy z Raszówki. Po-
dejmowali także działania 
w zakresie profilaktyki prze-
ciwpożarowej oraz włączali 
się w akcje społeczne takie jak 
„Strażacy wspólnie przeciw 
Białaczce”. Obecnie mocno 
zaangażowali się w przedsię-
wzięcie pod nazwą „Wielka-
nocna paczka dla kresowiaka 
od strażaka”.

Walne zabranie sprawo-
zdawcze było okazją do wy-
różnienia druhów, którzy ob-
chodzili jubileusze wstąpie-
nia do służby. Od 45 lat 
w szeregach strażaków 
ochotników służy druh Zdzi-
sław Weiss. Jubileusz 15-le-
cia obchodzili Rafał Majcher 
i Damian Dobrowolski, dzie-
sięciolecia Paweł Doniec, 
a pięciolecia Rafał Łazarski 
i Marek Uspienskij.

Życzenia spokojnej służby 
w 2018 r. oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym 

życzyli wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan oraz zastępca 
Komendanta Powiatowego 

PSP w Lubin bryg. Cezary 
Olbryś. W zebraniu uczest-
niczyli także wiceprzewodni-
czący rady Gminy Lubin 
Marcin Nyklewicz, sołtys 
Raszówki Tadeusz Kosturek 
oraz Komendant Gminy OSP 
Marek Maślej.

Zarówno wójt jak i komen-
dant zwrócili uwagę na po-
trzebę prowadzenia szeroko 
zakrojonej profilaktyki prze-
ciwpożarowej wśród dzieci 
i młodzieży, która z pewnoś-
cią przyczyni się do zmniej-
szenia liczby pożarów.

OSP RASZOWA
Są najmniejsza jednostką 

Gminy Lubin i jedną  z ostat-
nich typu „M” czyli niepo-

siadającą samochodu gaśni-
czego. Mieszkańcy Raszo-
wej zawsze jednak mogą li-
czyć na pomoc i wsparcie 
druhów Ochotniczej Straży 
Pożarnej, bez których trud-
no dziś wyobrazić sobie tę 
miejscowość.

To właśnie OSP Raszowa 
najbardziej wpisuję się w idę 
funkcjonowania Ochotniczej 
Straży Pożarnej, która od po-
czątku swojego istnienia, da-
towanego w Polsce na drugą 
połowę XIX wieku, służyć 
miała obronie wyłącznie 
swojej miejscowości.

– Wasza działalność jest 
dla nas bardzo ważna. Pięciu 
druhów przeszło specjali-
styczne przeszkolenie, 
dwóch kolejnych rozpoczyna 
właśnie kurs podstawowy. 
Znacie swoją miejscowość, 
jesteście na miejscu, a my 
wiemy, że możemy na was li-
czyć. To bardzo istotne 
wsparcie – mówił brygadier 
Bogdan Ćwikliński z Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie

Zakres działalności OSP 
Raszowa po ostatnim zebra-
niu rozszerzy się prawdopo-
dobnie o zadania z zakresu 
ochrony wodnej. Znajdujący 
się tam zbiornik stanowi za-
grożenie, zwłaszcza dla 
najmłodszych mieszkańców 
wsi. Dotychczas jednostka 
nie dysponowała sprzętem, 
potrzebnym do udzielania 
tego rodzaju pomocy, ale 
w tym roku ma zostać dopo-
sażona w nowe urządzenia.

Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan gratulował strażakom 

doskonałej współpracy z soł-
tysem Raszowej Eugeniu-
szem Gutem, księdzem pro-
boszczem i lokalną społecz-
nością oraz życzył druhom 
pomyślności w pełnionej 
służbie oraz życiu osobistym.

Strażakom przekazane zo-
stały monografie Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
Gminy Lubin, przypomnij-
my, że  wydawnictwo autor-
stwa Henryka Rusewicza 
ukazało się w drukiem  bieżą-
cym roku.

OSP W GORZYCY
Minutą ciszy rozpoczęło 

się walne zebranie sprawo-
zdawcze  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gorzycy. W ten 
sposób symbolicznie pożeg-
nano Artura Klimkowskiego, 
który przez wiele lat działał 
na rzecz OSP. Strażacy na co 
dzień są bardzo aktywni  i nie 
trzeba ich namawiać do po-
mocy, choćby przy pracach 
porządkowych, chętnie biorą 
też udział w akcjach społecz-
nych, m.in. sporzątania gmi-
ny czy tez zbiórki zabawek 
dla dzieci ze szpitala onkolo-
gicznego.

- To był dobry rok, pozy-
skaliśmy samochód ratowni-
czo-gaśniczy, specjalistycz-
ne ubrania, hełmy, rękawice, 
kominiarki. Wyjechaliśmy 
do sześciu akcji, w tym 
dwóch pożarów i cztery razy 
do likwidacji miejscowych 
zagrożeń – wyliczał Miro-
sław Witkowski, prezes OSP 
w Gorzycy.

- Bardzo wam za to dzię-
kuję, zawsze jesteście chętni 

Zakończył się rozpoczęty w styczniu cykl zebrań  sprawozdawczych OSP Gminy Lubin. Władze każdej z dziewięciu jednostek     przedłożyły sprawozdania i plany. Absolutorium za 2017 rok udzielone zostało wszystkim zarządom.  
We wszystkich zebraniach strażaków ochotników uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

NASZE OSP GWARANTUJE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
W szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin służy 251 osób w tym 27 kobiet. Najliczniejszą jednostką 
jest OSP Zimna Woda – 51 osób, w tym 11 kobiet, na drugim miejscu plasuje się Niemstów – 45 członków, a na 
trzecim OSP Raszówka – 31 osób w tym 12 kobiet. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajdują się trzy 
jednostki OSP: Księginice, Niemstów i Zimna Woda.

Medale „Za  wysługę lat” wręczali wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Lubinie Grzegorz Obara.

Znacie swoją miejscowość, jesteście na miejscu, a my wiemy, 
że możemy na was liczyć. To bardzo istotne wsparcie – mówił 
brygadier Bogdan Ćwikliński z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie

OSP Raszówka liczy 31 członków. Ma zarówno męską jak i kobiecą drużynę pożarniczą. Na Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 2017 r. kobieca drużyna zajęła drugie miejsce, a męska czwarte.

Zakres działalności OSP Raszowa rozszerzy się prawdopodobnie 
o zadania z zakresu ochrony wodnej. Znajdujący się tam 
zbiornik stanowi zagrożenie, zwłaszcza dla najmłodszych 
mieszkańców wsi. 
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Zakończył się rozpoczęty w styczniu cykl zebrań  sprawozdawczych OSP Gminy Lubin. Władze każdej z dziewięciu jednostek     przedłożyły sprawozdania i plany. Absolutorium za 2017 rok udzielone zostało wszystkim zarządom.  
We wszystkich zebraniach strażaków ochotników uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

NASZE OSP GWARANTUJE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 

do pomocy, czego mi czasem 
zazdrosną inni sołtysi – mó-
wił Jan Olejnik, sołtys Go-
rzycy i jednocześnie radny 
Gminy Lubin.

- Bardzo doceniam to co 
robicie i cieszę się, że mimo 
dużego rozwoju waszej jed-
nostki dbacie o pracę rzecz 
lokalnej społeczności – mó-
wił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin, składając jed-
nocześnie strażakom wiele 
życzeń. Dołączali się do nich 
także przedstawiciele gmin-
nych i powiatowych struktu-
ry OSP, Państwowej Straży 
Pożarnej i Wojciech Dziwiń-
ski, prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
oraz jednocześnie radny po-
wiatowy.    

Za ubiegłoroczna pracę 
wyróżniono imiennie kilku 
strażaków, byli to: Robert 
Klimkowski, Krystian Bojko, 
Grzegorz Gorczakowski, Mi-
rosław Witkowski, Andrzej 
Jaszczyszyn i Bartłomiej Pa-
kuła. 

OSP KRZECZYN WIELKI
24 wyjazdy, dziesięć do 

pożarów i 14 do likwidacji 
miejscowych zagrożeń – to 
ubiegłoroczny bilans OSP 
w Krzeczynie Wielkim. Dru-
hem, który uczestniczył we 
wszystkich akcjach był Mar-
cin Trafidło, naczelnik jed-
nostki.

OSP Krzeczyn Wielki, 
oprócz działań ratowniczo-
-gaśniczych uczestniczy tak-
że w życiu społecznym za-
równo u siebie, jak i w oko-
licznych miejscowościach. 

Bardzo dobrze współpraca 
układa się z księdzem pro-
boszczem Kazimierzem Ra-
paczem, Szkołą Podstawową 
im. Marii Konopnickiej oraz 
sołtysem Jerzym Tadlą. Stra-
żacy są obecni na uroczy-
stościach kościelnych, ale 
także na dożynkach, Dniu 
Dziecka, Przeglądzie Zespo-
łów Folklorystycznych i in-
nych imprezach sołeckich.

– Krzeczyn Wielki to jed-
nostka, na którą zawsze mo-
żemy liczyć. Nigdy nie od-
mawiają udziału w żadnej 
akcji czy uroczystości. Jeste-
śmy wam za to bardzo 
wdzięczni – mówił na ostat-
nim zebraniu Marek Maślej, 
Komendant Gminny OSP.

– W tym roku po raz dzie-
wiąty uczestniczę w zebraniu 
w sprawozdawczym OSP, 
a całej kadencji jest to już 

moje 36 zebranie – mówił 
wójt Tadeusz Kielan, który 
w ostatnich czterech latach 
nie opuścił żadnego spotka-
nia sprawozdawczego gmin-
nych jednostek OSP.

– Wasza obecność w na-
szej gminie jest niezmiernie 
istotna. Gwarantujecie na-
szym mieszkańcom poczu-
cie bezpieczeństwa i dajecie 
tak potrzebny spokój. Bar-
dzo doceniam waszą działal-
ność społeczną i profilak-
tyczną. Efekty już są widocz-
ne, liczba pożarów spada. 
Deklaruje dalsze wsparcie 
dla działalności Ochotni-
czych Straży Pożarnych, bo 
dziś Gminy Lubin bez was 
zwyczajnie sobie nie wyob-
rażam – dodał szef gminne-
go samorządu.

 (MG, SR)

- Bardzo doceniam to co robicie i cieszę się, że 
mimo dużego rozwoju waszej jednostki dbacie 
o pracę rzecz lokalnej społeczności – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin, składając 
jednocześnie strażakom wiele życzeń. Dołączali 
się do nich także przedstawiciele gminnych 
i powiatowych struktury OSP, PSP i Wojciech 
Dziwiński, prezes PGKGL.    

Minutą ciszy rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gorzycy. W ten sposób symbolicznie pożegnano Artura 
Klimkowskiego, który przez wiele lat działał na rzecz OSP.

OSP w Krzeczynie Wielkim liczy 18 członków, w tym trzy kobiety. To właśnie w tej jednostce narodził się pomysł stworzenia stowarzyszenia „Strażacy wspólnie 
przeciw białaczce”, które obecnie prężnie działa zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

- Wasza obecność w naszej gminie jest niezmiernie istotna. Gwarantujecie naszym 
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i dajecie tak potrzebny spokój. Bardzo 
doceniam waszą działalność społeczną i pro� laktyczną - mówił wójt Tadeusz Kielan.
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Przedstawiciele czterech 
pokoleń  rodziny Bronisławy 
Grodzkiej składali jubilatce 
życzenia z okazji pięknego 
jubileuszu  90 -lecia.  Jubilat-
ka z Zimnej Wody nie kryła 
wzruszenia i radości, że 
przeżyła tyle lat otoczona ro-
dziną, której kiedyś wiele lat 
pomagała, a która dziś od-
wdzięcza się tym samym.

Bronisława Grodzka po-
chodzi ze Zborowa koło Bu-
ska Zdroju. Miała 19 lat, kie-
dy wspólnie z rodziną podję-
ła decyzję o przeprowadzce 
na Zachód w 1947 roku. Za-

mieszkali w Głuchowicach, 
ale kiedy w 1983 roku zięć 
kupił dom w Zimnej Wodzie 
przeprowadzili się.  Do dziś 
Zimna Woda jest centrum 
życia wielopokoleniowej ro-
dziny i jej przyjaciół. Z okazji 
jubileuszu wielu z nich przy-
szło odwiedzić babcię. 

- Spędziłam w domu babci 
Grodzkiej wiele czasu, bo-
wiem już jako mała dziew-
czynka przyjaźniłam się z jej 
wnuczką, więc to i dla mnie 
tzw. przyszywana babcia – 
mówiła Aneta Tutko, sołtys 
Zimnej Wody. 

- Może być Pani bardzo 
dumna. 90 lat to piękny 
wiek, życzę kolejnych lat 
w zdrowiu, życzliwości 
i wśród najbliższych, którzy 
jak widać bardzo Panią ko-
chają – mówił Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin wrę-
czając jubilatce list gratula-
cyjny, kwiaty i upominki. 
Wszystkie dzieci obecne na 
uroczystości otrzymały także 
od wójta pluszowe maskotki 
Gminy Lubin.  

Piękny, duży  i bardzo 
smaczny tort upiekła wnucz-
ka Marta Pokój. Gości czę-
stowano ciastem, a wszystko 
w bardzo życzliwej, miłej at-
mosferze, w tworzeniu której 
bezsprzeczny udział miała 
najmniejsza reprezentantka 
rodziny, półroczna prapra-
wnuczka Antosia.

– To bardzo miłe, że wójt 
pamięta o starszych lu-
dziach, którzy mieszkają 
w gminie, wcześniej tak nie 
było – mówiła Teresa Soko-
łowska, córka  jubilatki, na-
zywana przez wszystkich od 
lat Danusią. – Pokolenie mo-
jej mamy bardzo dużo prze-
szło. Najpierw wojna, póź-
niej bardzo trudne czasy po-
wojenne, ciężka praca, do-
piero na starość jest im lżej. 

Bronisława Grodzka 
wiele lat zajmowała 
się gospodarką i ro-
dziną. Urodziła 
trzy córki, 
które wy-
szły za mąż 
za trzech bra-
ci.  Ma sześcioro wnu-

ków, oś-
mioro pra-
wnuków i trzech 
praprawnuków. 

- Mąż pracował w trans-
porcie leśnym i najczęściej 
był poza domem. Ja uprawia-
łam 3 hektary,  hodowałam 
krowy, konie, świnki. Lubi-
łam tę pracę,  lubiłam cho-
dzić , dziś niestety mam duże 
problemy z nogami, ale po-
maga specjalny balkonik. 

Ju-
bilatka 

żartuje, że 
gdyby jej wymie-

nić nogi to pracowałaby da-
lej, bo cieszy się dobrym 
zdrowiem. Teraz  lubi sobie 
jednak  długo pospać, ale 
jak dodaje  rodzina,  ma do 
tego prawo bo przez wiele 
lat wstawała o 4 rano. Pa-
mięć ma nadal  bardzo do-
brą, często opowiada dzie-
ciom bajki i wiersze.  (SR)

- Gratuluję tego jubileuszu 
i życzę kolejnych, wielu lat 
w dobrym zdrowiu i wśród wie-
lu życzliwych ludzi. Jest mi bar-
dzo miło, że mogę być Pani goś-
ciem, w tak uroczystym dniu - 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin, wręczając jubi-
latce piękny bukiet kwiatów, list 
gratulacyjny i upominki. 

Z koszem pełnym prezen-
tów Marię Kuras odwiedził 
także Józef Kostanowicz, soł-
tys Niemstowa i Andrzej Olek 
radny Gminy Lubin. Jubilatka 
nie kryła wzruszenia.

 - Tak mi miło, że mnie od-
wiedziliście, dziękuje bardzo 

za wszystkie dobre słowa i ży-
czenia. Sama jeszcze nie wie-
rzę, że przeżyłam już 90 lat – 
mówiła Maria Kuras.

Urodziła się w Kaczanówce 
koło Tarnopola i jak wielu in-
nych mieszkańców Gminy Lu-
bin, przyjechała na Ziemie 
Odzyskane tuż po wojnie. Tu-
taj poznała także męża, który 
wrócił z robót przymusowych 
w Niemczech. Osiedlili się 
w Czerńcu, mieli sześcioro 
dzieci, mąż pracował w miej-
scowym Państwowym Gospo-
darstwie Rolnym.

- Człowiek nie dawał się bie-
dzie, trzeba było ciężko praco-

wać. Zajmowałam się domem, 
dziećmi i dorywczo pracowa-
łam u gospodarzy. Dziś już 
zdrowie nie takie jak trzeba, 
ale dobrze mi teraz u córki  – 
wspomina Maria Kuras.

Życie było ciężkie i niestety 
ma to swoje odzwierciedlenie 
w obecnych problemach 
zdrowotnych. Pa-
ni Maria 
owdo-

wiała 25 lat temu. Trzech jej 
synów nie żyje. Od roku miesz-
ka u córki w Niemstowie.

- Do tej pory mama radziła 
sobie sama, ale zdrowie już na 
to nie pozwala, dlatego prze-
prowadzka była konieczna. 
Sprzedajemy właśnie dom ma-
my. Widzę jednak, jak  mama 
tęskni za Czerńcem, zwłaszcza 
za mieszkańcami. Mieszkała 
naprzeciwko kościoła i wielu 
ludzi ją odwiedzało na co 
dzień, idąc chociażby do skle-
pu. – mówi Maria Bartosz. 

Z Niemstowem, w którym 
dziś Maria Kuras mieszka, by-
ła także związana przed laty. 
Osiedliło się tu bowiem wielu 
jej rodaków z Kaczanówki. Tu 
przyjeżdżała także z mężem 
na potańcówki a jej syn grał tu 
w piłkę nożną. Jubilatka ma  
17 wnuków i 10 prawnuków.

Sołtys i radny zaprosili jubi-
latkę i jej córkę na spotkanie 
organizowane dla mieszkanek 
Niemstowa z okazji Dnia Ko-
biet i koncert zespołu „Wciąż 
Młodzi” z repertuarem Kaba-
retu Starszych Panów i Woj-

ciecha Młynarskiego. 
(SR)

Dobre życie wśród rodziny 

Zimna Woda jest centrum życia wielopokoleniowej rodziny Bronisławy 
Grodzkiej i jej przyjaciół.

- Jest mi bardzo miło, że mogę być Pani gościem, 
w tak uroczystym dniu - mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin, wręczając jubilatce piękny 
bukiet kwiatów, list gratulacyjny i upominki. 

Sołtys Józef Kostanowicz i radny Andrzej Olek zaprosili jubilatkę i jej córkę 
na spotkanie organizowane dla mieszkanek Niemstowa z okazji Dnia Kobiet 
i koncert zespołu „Wciąż Młodzi” z repertuarem Kabaretu Starszych Panów 
i Wojciecha Młynarskiego.  

PIĘKNY, DUŻY  I BARDZO SMACZNY 
TORT UPIEKŁA WNUCZKA MARTA POKÓJ.

W zdrowiu i wśród życzliwych ludzi
Piękny jubileusz 90-lecia obchodziła 
Maria Kuras, dziś mieszkanka 
Niemstowa, przez kilkadziesiąt lat 
związana z Czerńcem. Była bardzo 
wzruszona, że odwiedzili ją goście 
i mogła opowiedzieć o swoim życiu 
i dzieciach. Jubilatka przyjęła wiele 
serdecznych życzeń i upominków. 
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Była sobie baśń

Dzieci z grupy II 
z Przedszkola im. Jana Pa-
wła II w Raszówce, pod 
kierunkiem nauczycielki 
Moniki Mielniczak, brały 
udział w ogólnopolskim 
projekcie „Była sobie 
baśń, która powędrowała 
w świat”. Celem projektu 
było upowszechnianie czy-
telnictwa wśród przed-
szkolaków oraz pobudze-
nie wyobraźni dzieci.

Do projektu zgłosiły się 
32 przedszkola z całej Pol-
ski. Zadaniem przedszkoli 

biorących udział w projek-
cie było przesyłanie pocztą 
baśni z dopisanym swoim 
fragmentem. Autorka pro-
jektu była numerem pierw-
szym na liście zgłoszonych 
przedszkoli i wysyłała napi-
sany przez siebie początek 
baśni do zgłoszonego 
przedszkola. Kolejne pla-
cówki dopisywały własny 
fragment do baśni i odsyła-
ły do następnego przed-
szkola na liście. Dzieci 
z Przedszkola im. Jana Pa-
wła II w Raszówce również 
dopisały fragment baśni 

oraz stworzyły baśniowe 
ilustracje.

Ostatnie przedszkole na 
liście odesłało całą baśń do 
organizatorki projektu, któ-
ra następnie opublikowała 
całość w formie książeczek. 
Nasze przedszkole, za pracę 
w projekcie zostało nagro-
dzone gotowym egzempla-
rzem baśni. Dzieci z ogrom-
nym zainteresowaniem 
oglądają i czytają baśń, któ-
rej są współautorami.

(MG, Przedszkole im. Jana 
Pawła II w Raszówce) 

Teatrzyk kamishibai 
Kamishibai to japońskie słowo składające się 
z dwóch członów, kami – oznacza papier, shibai – 
to teatr, przedstawienie. Kamishibai oznacza 
zatem teatr obrazkowy, a dosłownie papierowy 
teatr. Dzięki takiemu teatrowi dzieci z Przedszkola 
im. Jana Pawła II w Raszówce jako pierwsze, 
miały okazję poznać historię małego chłopca 
Leosia i jego psa pt. „Szukając Marudka”.
Kamishibai , czyli forma papierowego teatru, to 
tradycyjna, sięgająca XII w. japońska sztuka 
opowiadania historii za pomocą ilustracji. 
Wykonane są one na kartonowych planszach, 
wsuwanych do drewnianej, częściowo otwartej 
skrzynki, która pełni rolę sceny.
Kilkanaście plansz, które przygotowano dla dzieci 
w historii „Szukając Marudka”,  zmieniało się 
i niczym kolejne sceny opowiadało o zaginięciu 

i szczęśliwym odnalezieniu pieska. Całości 
dopełniał głos narratora, którym była 
bibliotekarka z Raszówki. W ten sposób dzieci 
poznały sztukę opowiadania historii za pomocą 
ilustracji, ale jednocześnie stworzyły własne 
opowieści, którymi chętnie się dzieliły. 
Małym czytelnikom zaprezentowano także książki 
obrazkowe, które można wykorzystać zarówno do 
zabawy w zgadywanki, szukanie elementów, 
liczenia, itp., ale również do tworzenia własnych 
historii bez znajomości liter i bez umiejętności 
czytania. Pracownicy biblioteki w Raszówce 
dziękują za zaproszenie do przedszkola 
i jednocześnie zachęcają do jak najczęstszych 
wizyt w bibliotece, także rodziców z małymi 
dziećmi. 
 (IT, SR)

Wśród przygotowanych 
zadań  przeprowadzono 
quiz wiedzy. Dzieci podzie-
lone na grupy rozwiązywały 
krzyżówki, rozpoznawały 
bogów greckich na ilustra-
cjach, układały rozsypankę 
sylabową tworząc związki 
frazeologiczne, odpowiada-
ły na pytania oraz odgady-
wały tytuły mitów po czyta-
nych fragmentach tekstów.  
Jak się okazało nauka: „nie 

poszła w las” jak to mówią, 
gdyż niemal wszyscy zapre-
zentowali znakomitą wie-
dzę. Inną formą zabawy była 
działalność plastyczna. Tu 
uczniowie popisywali się 
wyobraźnią twórczą i zdol-
nościami manualnymi two-
rząc wymyślonego przez sie-
bie mitologicznego stwora – 
potwora. Nikogo nie trzeba 
było namawiać do pracy. W 
mig ruszyły kredki, gazety, 

kolorowe papiery. Z godziny 
na godzinę powstawały naj-
wymyślniejsze postacie. Jed-
ne podobne do człowieka i 
zwierzęcia jak Minotaur, a 
inne wielogłowe jak Hydra. I 
tu nie zabrakło artystów. Po-
wstały prawdziwe dzieła 
sztuki, którym to twórcy po-
stanowili nadać wymyślne 
nazwy. Śmiechu przy tym 
było co niemiara i całe mnó-
stwo zabawy.

Nie zbrakło zajęć rucho-
wych. Niczym Herakles ucz-
niowie wykonać musieli jed-
ną z „12 prac” zręcznościo-
wych. Dzieci w parach roz-
wijały włóczkę i zwijały w 
kłębek, kto szybciej. Po tych 
wyczerpujących zadaniach 
odbyła się kolacja, podczas 
której zjedzono z apetytem 
to, co zapakowali rodzice.

Na koniec rozstrzygnięto 
konkursy, wyłoniono laure-

atów i wręczono nagrody 
ufundowane przez dyrektor 
szkoły Elżbietę Młynek. 
Zwieńczeniem spotkania 
było wspólne oglądanie fil-
mu i nocleg w sali gimna-
stycznej. Zajęcia odbyły się 
dzięki współpracy nauczy-
cieli Małgorzaty Szeligi, 
Adrianny Rataj, Marty Orli-
góry i Jadwigi Demczuk.

(oprac. SP w Krzeczynie 
Wielkim/MG)

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej 
w Krzeczynie 
Wielkim po raz 
trzeci spotkali się 
na zajęciach z cyklu 
„Nocne spotkanie 
z lekturą”. 
Tegoroczne edycja 
zgromadziła 
miłośników 
opowieści i mitów 
greckich. Byli 
to uczniowie 
z kl. IV-VII, 
którzy wcześniej 
zgłębiali tematykę 
mitologiczną na 
lekcjach języka 
polskiego i historii. 
Organizowane 
zajęcia miały  
pomóc uczniom 
usystematyzować 
zdobytą już wiedzę 
i  zachęcić ich 
do dalszego jej 
pogłębiania.

SPĘDZILI NOC 
W SZKOLE

kolorowe papiery. Z godziny Nie zbrakło zajęć rucho- atów i wręczono nagrody 

W SZKOLEW SZKOLE
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Przedszkolaki powitały wiosnę

Trudno ocenić wiek gospo-
dyni, która z uśmiechem wita 
gości przekraczających próg 
jej mieszkania, a kobiet prze-
cież o wiek się nie pyta. Ele-
gancka, zadbana, doskonale 
ubrana z dumą oprowadza 
przybyłych po długich koryta-
rzach i przestron-

nych pokojach wypełnionych 
pracami swojego autorstwa, 
ale także męża i zaprzyjaźnio-
nych artystów.

– Witam w moim skansenie 
– śmieje się pani Daniela.

Haftowane obrusy, serwety, 
chusty, chusteczki, torebki, 

sukienki, kamizelki czy 
w końcu wyszywa-
ne  obrazy – każdy centy-
metr materiału wypeł-
niają wzory, które przy-
ciągają wzrok i cieszą 
duszę.

– To tylko część mo-
ich zbiorów, zdecydo-
wana większość prac 
znajduje się w workach 

i czeka na lepsze 
czasy – mówi pani 

Daniela Klaudel.
Patrząc na ten niezwykły 

dorobek, trudno uwierzyć, że 
swoją pasję pani Daniela za-
częła realizować trochę przez 
przypadek, a w zasadzie przez 
męża, który jako pierwszy od-
krył w sobie artystyczną duszę.

– Był rok 1961. Przejechali-
śmy do Krzeczyna Małego po-
nieważ mąż objął stanowisko 
kierownika miejscowego 
PGR, ja dostałam posadę kie-
rownika przedszkola. Wyjąt-
kowo  mi się tu nie podobało, 
a wrażenie to dodatkowo po-
tęgował padający tego dnia 
deszcz. Szybko jednak poko-
chałam to miejsce i jestem tu 
do dziś – wspomina pani Da-
niela.

I właśnie mąż Henryk zain-
spirował żonę do podjęcia ar-

tystycznych działań. – Otrzy-
mał zaproszenie do wystawie-
nia swoich prac w Warsza-
wie.  Sam tam nie pojedzie, nie 
ma mowy, pomyślałam i to da-
ło mi impuls do rozpoczęcia 
przygody z hafciarstwem – 
dodaje.

Właśnie wtedy spod ręki pa-
ni Danieli, wyszły pierwsze 
wyhaftowane płótna, które 
faktycznie do Warszawy poje-
chały, ale… bez ich autorki, 
która właśnie wtedy złamała 
rękę i mąż gościł w stolicy bez 
małżonki. Wrócił jednak z na-
grodą, bo dzieła pani Danieli 
zdobyły uznanie jurorów od-
bywającego się tam konkursu.

Być może ta nagroda była 
dodatkowym bodźcem, który 
spowodował, że artystyczny 
haft towarzyszy pani Danieli 
przez całe życie, mimo że na 
brak obowiązków nigdy nie 
mogła narzekać. Oprócz pra-
cy zawodowej, najpierw 
w przedszkolu, potem w PGR 
wychowywała troje dzieci.

Hafciarstwo to nie jedyna 
pasja pani Danieli. Chętnie 
oddawała się także szydełko-
waniu, pisaniu poezji i wyko-
nywaniu wielu rękodzielni-
czych perełek, jak choćby 
wielkanocne palmy.

Poza strawą duchową pani 
Daniela równie chętnie odda-
wała się i oddaje temu, co dla 
ciała. Do dziś pozostaje praw-

dziwą czarodziejką w gotowa-
niu i pieczeniu. Wszystko, 
czym podejmuje gości przygo-
towała samodzielnie, od  chru-
stów, przez ciasta i ciasteczka, 
po wyjątkowy w smaku domo-
wy poncz.

Panią Danielę odwiedzili 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan oraz radny Jan Olejnik.  
Wszystko, wskazuje na to, że 
lepsze czasy o których wspo-
minała artystka, właśnie nad-
chodzą…

– Wierzę, że przynajmniej 

część tych wyjątkowych dzieł 
sztuki rękodzielniczej trafi do 
tworzonego obecnie muzeum 
Gminy Lubin.  Musimy ocalić 
je od zapomnienia, pokazać 
innym i chwalić się wyjątko-
wym talentem naszych miesz-
kańców – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin.

(MG) 

Mimo, że za oknami mróz i śnieg 
w Przedszkolu im. Jana Pawła II 
w Raszówce i Oddziale Zamiejscowym 
w Lubinie zrobiło się kolorowo 
i wiosennie. 21 marca przedszkolaki 

pożegnały Marzannę – zimową pannę 
i powitały Wiosnę.
Na powitanie Wiosny dzieci wraz 
z rodzicami i nauczycielami z wielkim 
zaangażowaniem przygotowywały 

kolorowe kwiaty. Spragnione ciepła 
i zieleni wyruszyły w barwnym 
korowodzie wraz z wielobarwnymi 
wiosennymi kwiatami, śpiewając 
wiosenne piosenki. W czasie korowodu 

dzieci szukały wiosennych zwiastunów 
takich jak: krokusy, przebiśniegi, śpiew 
ptaków.
Z kwiatami w dłoniach dzieci wróciły do 
przedszkola, gdzie w wiosennych 

nastrojach w dalszej części dnia wzięły 
udział w wiosennych zabawach 
i konkursach.

(oprac. Przedszkole w Raszówce) 

Kilometry wyhaftowanych tkanin, setki 
obrazów, rzeźb i bibelotów wypełniają 
dom Danieli Klaudel z Krzeczyna Małego.  
Hafciarstwo to pasja, której nieprzerwanie 
oddaje się od prawie 60 lat i nie zamierza 
z niej rezygnować mimo, że oczy czasami 
próbują się buntować.

WYSZYWANY 
ŻYCIORYS…

– Witam w moim skansenie – śmieje się 
Daniela Klaudel.

– Wierzę, że przynajmniej część tych wyjątkowych 
dzieł sztuki rękodzielniczej trafi do tworzonego 
obecnie muzeum Gminy Lubin - mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

w końcu wyszywa-
ne  obrazy – każdy centy-
metr materiału wypeł-
niają wzory, które przy-
ciągają wzrok i cieszą 
duszę.

ich zbiorów, zdecydo-
wana większość prac 
znajduje się w workach 
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Wystartowała III edycja 
Akademii Senioralnej 

1 marca ruszyły  zajęcia w ramach III 
edycji Akademii Senioralnej Gminy Lubin. 
Nasi seniorzy oprócz nauki języka 
angielskiego na kilku poziomach, 
uczestniczą w warsztatach 
komputerowych i tanecznych, zajęciach 
z pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz ćwiczą kręgosłup, aerobik na 
basenie i oddychają  świeżym 
powietrzem spacerując z kijkami.   
Akademię Senioralną organizuje 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin na 
zlecenie Gminy Lubin. Zajęcia dla 
seniorów 50+ realizowane są 
w grupach po min. 10 osób. Rozpoczęły 
się w marcu  a zakończą w listopadzie, 

będzie jednak wakacyjna przerwa 
w lipcu i sierpniu. Zgodnie 
z zainteresowaniami uczestników 
zajęcia są 
kontynuowane w następujących 
zakresach:
 język angielski w trzech stopniach 
zaawansowania (początkowy, 
średniozaawansowany, 
zaawansowany),
 warsztaty komputerowe,
 basen - aerobik w wodzie i elementy 
pływania,
 zdrowy kręgosłup,
 warsztaty taneczne,
 nordic walking,

 pierwsza pomoc przedmedyczna.
Przypominamy, że udział w projekcie 
jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się 
w świetlicach wiejskich oraz pracowni 
komputerowej Gminy Lubin, jak 
również na basenach w Lubinie oraz na 
gminnych trasach szlaków 
turystycznych.
Wszelkie informacje na temat działań 
Akademii Senioralnej można uzyskać 
pod nr tel. 76/845-59-86, e-mail 
akademiasenioralna@okgminalubin.pl 
 (SR)

Plany są ambitne i ciekawe:  zwiedzanie zespołu drewnianych 
domów w Chełmsku Śląskim, udział w Gminnym Rajdzie Rowerowym, 
spotkanie w ogrodzie FREYA w Bukownej – to tylko niektóre z nich.

W ubiegłym roku seniorzy 
Gminy Lubin uczestniczyli m.in. 
w dwóch wycieczkach, pierwsza 
wiodła szlakami Krainy Wyga-
słych Wulkanów, a podczas dru-
giej wyprawy seniorzy zgłębiali 
walory kulturowe Kotliny Jele-
niogórskiej i Karkonoszy. Wyjąt-
kowe spotkanie odbyło się 
w „Ogrodzie Freya” w Bukow-
nej, gdzie oprócz zajęć integra-
cyjnych seniorzy uczestniczyli 
w warsztatach tkackich.

Niezwykle interesująco zapo-
wiada się rok bieżący. Na począ-
tek maja zaplanowano wyjazd do 
Chełmska Śląskiego. W progra-

mie wycieczki znajdzie się m.in. 
zwiedzanie zespołu drewnianych 
domów: „Dwunastu Apostołów” 
i „Siedmiu Braci” połączone 
z warsztatami tkackimi.

19 maja w Gorzycy odbyć się 
ma Spartakiada dla Seniorów 
Gminy Lubin, a 27 czerwca 
spotkanie integracyjne w „Ogro-
dzie Freya” w Bukownej połą-
czone z warsztatami zielarsko – 
kosmetycznymi.

Na 20 października 2018 r. 
w Osieku zaplanowano Biesiadę 
Niepodległościową połączoną 
z Dniem Seniora.

Rada Seniorów w planie dzia-

łania na 2018 roku ujęła także 
udział w Gminnym Rajdzie Ro-
werowym, Nocy Świętojańskiej 
w Bukownej oraz w wizytach 
studyjnych organizowanych 

przez Legnicko – Głogowski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.

W projekcie działań na 2018 
rok uwzględniono także:

–  obchody 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości,

–  obchody 100-lecia uzyska-
nia praw wyborczych przez 
Polki,

–  koncert zapomnianych pio-
senek z lat 20-30-tych XX 
wieku w wykonaniu zespo-
łów z naszej gminy,

–  wyłonienie liderów działają-
cych lokalnie na rzecz osób 
starszych i aktywizowanie 
osób starszych do działań,

–  promowanie aktywnego sta-
rzenia się,

–  organizacja otwartych spot-
kań z seniorami,

–  konieczność stworzenia sy-

stemu trwałego wsparcia 
osób starszych,

–  szkolenia seniorów np.: gry 
terenowo – edukacyjne, ko-
munikacja w grupie itp.

–  informowanie o działaniach 
i inicjatywach Rady Senio-
rów,

–  wspieranie aktywności spo-
łecznej i wolontariatu osób 
starszych,

–  stworzenie warunków i oka-
zji do świadczenia wolonta-
riatu przez seniorów na 
rzecz innych grup społecz-
nych,

–  działania edukacyjne służą-
ce przeciwdziałaniu dyskry-
minacji osób starszych 
i zmiana negatywnych ste-
reotypów,

–  zorganizowanie gminnej 
biesiady dla seniorów,

–  zawody i turnieje np.: na krę-
gielni,

–  animacja środowiska osób 
starszych, angażowanie 
osób w proces decydowania, 
tworzenia i realizowania na 
każdym etapie.

Następnego posiedzenie Rady 
Seniorów Gminy Lubin odbę-
dzie się 24 maja 2018 roku 
o godz. 10.00.

(MP/MG)

OBRADOWAŁA RADA 
SENIORÓW GMINY LUBIN

Podsumowanie roku 2017 i plany na rok bieżący zdominowały ostatnie posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin. 

Pogadać na fejsie  - rozmawiać za pośrednictwem 
serwisu społecznościowego www.facebook.com 
(wym. fejsbuk). Pierwszą krokiem jest rejestracja, 
po dokonaniu której użytkownicy mogą tworzyć 
sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami 
oraz korzystać z aplikacji, będącej własnością 
Facebooka. W lipcu 2017 r. liczba użytkowników 
Facebooka na całym świecie przekroczyła 
2 miliardy. 
off-line – z ang. rozłączony, odłączony od linii, 
poza linią (wym. of-lajn) czyli bez dostępu do 
Internetu. Możliwe jest oglądanie materiałów 
pobranych wcześniej z Internetu lub innej sieci 
komputerowej. Może też dotyczyć 
przygotowywania czegoś, co później ma zostać 
wysłane za pośrednictwem sieci. 
on-line -  (wym. on-lajn) tryb łączenia się do sieci 
i uzyskanie połączenia.  

Słownik Seniora



²² SPORT

15 marca na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Szkla-
rach Górnych zorganizowano Gminny Turniej Piłki Siatko-
wej Chłopców. W zawodach wzięły udział 4 drużyny, które 
grały systemem ,, każdy z każdym”. 

OTO SZCZEGÓŁOWE WYNIKI SPOTKAŃ.
SP Siedlce – SP Szklary Górne  1 – 2 (25:18, 17:25, 10:15 )
SP Raszówka – SP Niemstów  2 – 0 ( 25:9 , 25:14 )
SP Szklary Górne – SP Raszówka  0 – 2 ( 23:25 , 14:25 )
SP Siedlce – SP Niemstów  2 – 0 ( 25 :10, 25:19 )
SP Raszówka – SP Siedlce  2 – 0 ( 15: 16 , 25 :13 )
SP Szklary Górne – SP Niemstów  2 – 0 ( 25:14, 25 :17 )

Tabela końcowa
SP Raszówka  3 – 9  6:0
SP Szklary Górne  3 – 5  4:3
SP Niemstów 3 – 4  3:4
SP Siedlce   3 – 0  0:6

Tydzień później (22 marca) na tej samej hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Szklarach Górnych, zorganizowano Gminny 
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. W zawodach wzięły udział 4 
drużyny, które grały systemem ,, każdy z każdym”.  

WYNIKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
SP Siedlce - SP Szklary Górne  2 - 0 (25:18, 17:25, )
SP Raszówka - SP Niemstów  2 - 0 ( 25:19 , 25:14 )
SP Szklary Górne – SP Raszówka  1 - 2 ( 25:27 , 25:23,15:4 )
SP Siedlce - SP Niemstów  2 - 0 ( 25 :15, 25:19 )
SP Raszówka – SP Siedlce  2 - 1 ( 15: 25 , 25 :13,16:14 )
SP Szklary Górne – SP Niemstów  1- 2 ( 25:20, 19 :25,6:15 )

Tabela końcowa

1. SP Raszówka  3 - 9  6:2
2. SP Siedlce  3 - 5  5:2
3. SP Niemstów  3 - 4  2:5
4. SP Szklary Górne  3 - 0  2:6

Wszystkie drużyny z obu turniejów otrzymały nagrody 
w postaci sprzętu sportowego, a  dwie zwycięskie ekipy z SP 
Raszówka pamiątkowe puchary. Sędziami zawodów byli 
Marcin Nyklewicz i Sebastian Gałach.  (SR)

 

Gminne Turnieje Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych Chłopców i Dziewcząt

Raszówka na podium

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018, OKRĘG LEGNICA
M Nazwa M W R P Pkt. B
1. Prochowiczanka Prochowice 15 14 1 0 43 56-11
2. Sparta Rudna 15 10 3 2 33 42-15
3. Odra Chobienia 14 10 2 2 32 32-11
4. Konfeks Legnica 14 9 4 1 31 37-8
5. Kuźnia Jawor 16 9 1 6 28 41-26
6. GKS Męcinka 16 9 1 6 28 30-21
7. Huta Przemków 16 8 1 7 25 36-37
8. Iskra Księginice 16 6 5 5 23 30-32
9. Płomień Radwanice 16 5 5 6 20 33-30
10. Iskra Kochlice 15 5 4 6 19 29-36
11. KS Legnickie Pole 15 6 1 8 19 31-26
12. Zamet Przemków 15 6 0 9 18 30-36
13. Kaczawa Bieniowice 15 3 3 9 12 30-41
14. Czarni Rokitki 16 3 0 13 9 15-54
15. Grom Gromadzyń Wielowieś 16 2 1 13 7 15-66
16. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 16 2 0 14 6 27-64

WYNIKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
SP Siedlce - SP Szklary Górne  2 - 0 (25:18, 17:25, )
SP Raszówka - SP Niemstów  2 - 0 ( 25:19 , 25:14 )
SP Szklary Górne – SP Raszówka  1 - 2 ( 25:27 , 25:23,15:4 )
SP Siedlce - SP Niemstów  2 - 0 ( 25 :15, 25:19 )
SP Raszówka – SP Siedlce  2 - 1 ( 15: 25 , 25 :13,16:14 )
SP Szklary Górne – SP Niemstów  1- 2 ( 25:20, 19 :25,6:15 )

Tabela końcowa

1. SP Raszówka  3 - 9  6:2
2. SP Siedlce  3 - 5  5:2
3. SP Niemstów  3 - 4  2:5
4. SP Szklary Górne  3 - 0  2:6

Nie można powiedzieć, że 
sezon ruszył już pełną parą 
ponieważ start rozgrywek 
części drużyn B-Klasy jest 
przekładany. Trudno się dzi-

wić decyzjom OZPN ponie-
waż pogada rozgrywkom 
jeszcze nie sprzyja. Rozegra-
nie meczów na boiskach, na 
których na przemian zalega-

ją śnieg, lód i błoto spowodo-
wałoby nieodwracalne skutki 
i pewnie w wielu przypad-
kach zakończyłoby się wyco-
faniem tych obiektów z roz-
grywek. 

Ale w przypadku drużyn 
Gminy Lubin warto pocze-
kać, ponieważ runda wiosen-
na w B-Klasie zapowiada się 
niezwykle emocjonująco. 
W ścisłej czołówce tabeli 
znajdują się dwa nasze ze-
społy: Transportowiec Kło-
potów na pozycji lidera oraz 
Huzar Raszówka, zajmujący 
drugą lokatę. 

- Według mnie faworytem 
do awansu tej grupy jest ze-
spół z Kłopotowa. Pod-
opieczni Przemka Kotlarza 

nie dość, że jesienią wypra-
cowali sobie przewagę, to 
jeszcze pracowicie wykorzy-
stali okres zimowy. Nie mo-
gą jednak zapomnieć, że czo-
łówka jest bardzo wyrówna-
na i do każdego meczu trze-
ba podchodzić w pełni skon-
centrowanym – mówi Adam 
Michalik, dziennikarz spor-
towy, współtwórca Magazy-
nu „Piłkarskie Niższe Ligi”, 
emitowanego w TV Regio-
nalna. 

Pewny awans do A-klasy 
ma zwycięzca grupy. Drugą 
drużyną, która awansuje bę-
dzie zespół z największym 
dorobkiem punktowym, pla-
sujący się na pozycji wiceli-
dera tabeli w jednej z pięciu 
legnickich grup B-Klasy. 

KLASA OKRĘGOWA 
Pierwsze spotkania ma już 

za sobą grająca w najwyższej 
klasie okręgowej Iskra Księ-
ginice. Zajmowane przez nią 
obecnie 8. miejsce w tabeli 
raczej nie daje wielkich 

szans na czub tabeli, ale 
z drugiej strony patrząc, ta 
drużyna pokazywała niejed-
nokrotnie, że potrafi zaska-
kiwać, fundując swoim kibi-
com niesamowite emocje 
i naprawdę dobre piłkar-
skie widowiska.

A – KLASA 
Nasze zespoły w A-Kla-

sie Fortuna Obora i Unia 
Miłoradzice zajmują odpo-
wiednio trzecie od końca 
i przedostatnie miejsce w ta-
beli. Pozostaje nam moc-
no trzymać kciuki 
i nie tracić wiary 
w powiedzenie, że 
„ostatni będą pierw-
szymi”.   (MG) 

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
M Nazwa M W R P Pkt. B
1. Zryw Kłębanowice 15 12 0 3 36 60-16
2. Mewa Kunice 15 11 1 3 34 65-15
3. Sparta Parszowice 15 10 3 2 33 42-21
4. Rodło Granowice 15 10 0 4 33 49-18
5. Czarni Dziewień 15 10 3 2 33 44-18
6. Górnik Lubin 15 9 1 5 28 59-30
7. Orzeł Mikołajowice 15 8 2 5 26 33-24
8. Albatros Jaśkowice 15 7 3 5 24 33-28
9. Wilki Różana 14 7 0 7 21 59-44
10. Kolejarz Miłkowice 15 4 2 9 14 26-66
11. Park Targoszyn 15 4 1 10 13 20-58
12. Krokus Kwiatkowice 14 3 1 10 10 22-52
13. Fortuna Obora 15 2 2 11 8 26-72
14. Unia Miłoradzice 15 1 4 10 7 25-47
15. Zjednoczeni Snowidza 16 1 1 14 4 12-66

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
M Nazwa M W R P Pkt. B
1. Transportowiec Kłopotów 11 9 1 1 28 35-16
2. Huzar Raszówka 11 7 3 1 24 37-16
3. Sokół Niechlów 11 7 1 3 22 28-19
4. Skarpa Orsk 11 6 1 4 19 35-24
5. Unia Szklary Górne 11 6 1 4 19 36-22
6. Platan Siedlce 11 6 1 4 19 41-30
7. Błyskawica Luboszyce 10 5 2 3 17 25-19
8. Błysk Studzionki 11 5 1 5 16 19-27
9. Victoria Tymowa 11 3 1 7 10 26-33
10. Wiewierzanka Wiewierz 11 2 0 9 6 19-35
11. Victoria Niemstów 11 2 0 9 6 13-34
12. LZS Żelazny Most 10 1 0 9 3 15-54

RUNDA WIOSENNA ROZPOCZĘTA  
Dwie drużyny Gminy Lubin z wielkim apetytem na awans 

Po zimowej przerwie na murawę wybiegli zawodnicy 
piłkarskich drużyn Gminy Lubin. Rozgrywki 
zainaugurowały A klasa oraz okręgówka. Wiosenny 
rozruch B-Klasy nieco się opóźnia się ze względu na 
warunki atmosferyczne. 

Za najbardziej 
wartościowego 

zawodnika 
pierwszego meczu 

Iskry Księginice 
w tej rundzie 

uznany 
został Piotr 
Karczewski. 

W pierwszym wiosennym starciu Iskra 
zremisowała z Płomieniem Radwanice 1:1. 
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GRUPA B1 ( 2010 I MŁODSI)
CHŁOPCY 
Stefanowicz Piotr - Krzeczyn Wielki
Markowski Jakub - Lubin
Szczęsny Jakub - Siedlce
DZIEWCZĘTA 
Wójtowicz Marlena - Osiek

GRUPA B2 ( 2007- 2009)
CHŁOPCY
Staniów Daniel - Lubin
Krząstek Adrian - Lubin
Sokołowski Wiktor - Lubin
DZIEWCZĘTA
Szczepańska Jagoda - Krzeczyn Wielki
Zieleniec Beata - Obora
Moroch Karina - Czerniec

GRUPA B3 ( 2004-2006)
CHŁOPCY
Wojtanowski Michał - Lubin
Halusiak Filip - Osiek
Paluszek Grzegorz - Chocianów
DZIEWCZĘTA
Szczęsny Kornelia - Siedlce
SENIORZY 
Kanclerz Bartłomiej - Lubin
Róg Bartłomiej - Chocianów
Zieleniec Paweł - Obora
SENIORKI
1. Wójtowicz Anna - Osiek
2. Surma Agnieszka - Lubin
3. Smolarek Kinga – Składowice 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TURNIEJU.

Powiatowo-
Gminny Turniej 
Szachowy 

W świetlicy wiejskiej w Osieku rozegrano Powia-
towo- Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Lubin. W turnieju wzięło udział 40 osób. 
Podczas zawodów wyłoniono najlepszych zawodni-
ków w trzech kategoriach młodzieżowych oraz 
w turnieju OPEN (seniorki, seniorzy).

Turniej rozgrywano systemem szwajcarskim, co 
w praktyce oznacza  7 rund. Najlepsi zawodnicy w po-
szczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki, a wszystkim dzieciom wręczono słodycze.Sę-
dzią głównym zawodów był Józef Bałdyga. Nagrody 
w imieniu wójta Gminy Lubin wręczała Zofia Marcin-
kiewicz, radna Gminy Lubin. 

Gmina Lubin była organizatorem 
drugiej rundy rozgrywek 
organizowanych w ramach 
„Turniejów Szachowych Czterech 
Gmin”. Turniej zainaugurowany 
został w lutym bieżącego roku w 
Przemkowie. Jego następne 
odsłony odbędą się w gminach 
Polkowice i Chocianów, a wielki 
finał rozegrany zostanie w 
Przemkowie.
Turniej zorganizowany przez 

Gminę Lubin był bardzo mocno 
obsadzony. Wzięło w nim udział 
59 zawodników i zawodniczek z 
Gmin: Lubin, Przemków, 
Chocianów, Polkowice oraz 
gościnnie z: Wrocławia, Legnicy, 
Świdnicy, Bogatyni, Rudnej i 
Lubina.
Turniej rozgrywany był systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund. 
Czas  gry – 15 min na zawodnika. 
W kategorii rocznika 2004-2006 

najlepszą zawodniczką Gminy 
Lubin okazała się Marta Zieleniec z 
miejscowości Obora.
Aleksander Kiziulewicz ze Szklar 
Górnych był przedstawicielem 
Gminy Lubin , który osiągnął 
najlepszy wynik wśród 
zawodników z rocznika 2007-
2009.
W kategorii rocznik 2010 i młodsi 
najlepiej wypadł Piotr Stefanowicz 
z Krzeczyna Wielkiego.

Organizator zawodów – Gmina 
Lubin ufundowała najlepszym 
zawodnikom nagrody, statuetki i 
pamiątkowe medale. Następny 
turniej z cyklu „Turniej Czterech 
Gmin” odbędzie się 28 kwietnia o 
godzinie 10.00 w świetlicy 
wiejskiej w miejscowości  Sucha 
Górna  w Gminie Polkowice. 
Szczegóły na: www.chessarbiter.
com/turnieje/2018/ti_138

(AP/MG)

Turniej Szachowy Czterech Gmin 

Przed rozpoczęciem poje-
dynków odbył się instruktaż i 
pokaz gry w wykonaniu za-
wodników lubińskiego klubu 
bilardowego. Po bardzo 
emocjonujących pojedyn-
kach zwycięzcami turnieju 
okazali się: 

W kategorii open - Stani-
sław Diduszko (Krzeczyn 
Wielki), drugie miejsce: Ka-
mil Piechota (Krzeczyn 

Wielki), trzecie miejsca : Ry-
szard Kirsz (Osiek) i Mieczy-
sław Kwoczka (Lubin).W 
kategorii junior amatorów 
zwyciężył Bartłomiej Ga-
wrylczuk (Krzeczyn 
Wielki).W kategorii junior 
pro ( zawodniczej): Wiktor 
Fortuński (Lubin ). W kate-
gorii dziewcząt : Anna Sel-
waniuk (Lubin ). 

  (BF)

Turniej przebiegał w miłej i sportowej atmosferze, zwycięzcy otrzymali 
nagrody rzeczowe, puchary, medale, drobne gadżety oraz pamiątkowe 
książeczki pt „Bilard sportem wszystkich”. 

MISTRZOSTWA 
GMINY LUBIN 
W POOL BILARD 8 BIL 
W Bilardowym Centrum w Lubinie rozegrano  Indywidualne Mistrzostwa 
Gminy Lubin w Pool Bilard 8 Bil. Turniej otworzył przedstawiciel Gminy Lubin 
Alfred Pilch, a nad przebiegiem czuwali sędziowie, trenerzy i instruktorzy 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego w Lubinie. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  2/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „ PÓŁ OBROTU 
W LEWO TO JESZCZE NIE LEWICA”. Nagrodę otrzymuje  Zbigniew Kościelny z Chróstnika.  Po jej 
odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Łokietka 6, pokój nr 5 (biuro podawcze). Serdecznie 
gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.
pl lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59 – 300 Lubin. Na 
odpowiedzi czekamy do 10 kwietnia 2018 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Jasiu mówi do ojca: 
- Tato, masz dzisiaj takie małe 
zebranie rodziców w szkole. 
- Co masz na myśli, 
mówiąc „małe”? 
- No, ja, ty, wychowawczyni 
i dyrektor...

***
Dzieci podchodzą do hrabiego 
spacerującego po parku 
i wskazując na zamek pytają: 
- Czy pan mieszka w tym zamku? 
- Tak. 

- A czy tam nie ma żadnego 
straszydła? 
- Nie ma. Jestem jeszcze 
kawalerem.

***
Kolega podwozi kolegę nowym 
samochodem: 
- Nie wiesz, jak często trzeba 
zmieniać olej? 
- Nie wiem, ale mój kolega 
zmienia co 5 lat. 
- A co ma? 
- Budę z frytkami w Mielnie.

***
Przychodzi blondynka do 
sklepu elektrycznego i mówi: 
- Poproszę lotnika. 
- Nie mamy lotników, ale chyba 
pani chodzi o pilota do 
telewizora. 
- O tak, tak. Proszę się ze mnie 
nie śmiać. W tej dziedzinie 
jestem lajkonikiem.

***
Gdy kolejny raz spóźniłem się 
do pracy szef wezwał mnie do 

gabinetu; 
- Jaka jest twoja wymówka 
tym razem? 
- Zaspałem. 
- Na miłość boską, powiedz 
choć raz coś czego nie 
słyszałem. 
- Ślicznie dziś wyglądasz.

***
Na rozprawie sędzia pyta 
oskarżonego: 
- Dlaczego uciekł pan 
z więzienia? 

- Bo, chciałem się ożenić! 
- Ma pan dziwne poczucie 
wolności.

***
Żona, wychodząc do sklepu, 
uprzedziła męża: 
- Jak będziesz gotować pierogi 
wkładaj je do wrzątku po 
jednym, żeby się nie 
pozlepiały. 
Kiedy wróciła,
 mąż gotował szóstego 
pieroga.

***
Czym się różni mieszkaniec 
starożytnej Sparty od Polaka? 
- Ten pierwszy myślał: Z tarczą 
czy na tarczy? 
- Drugi kombinuje: Starczy czy 
nie starczy?

***
Student pyta studenta: 
- Powtarzałeś coś przed 
egzaminem? 
- Tak. 
- A co? 
- Będzie dobrze, będzie dobrze...

ROZRYWKA


