
GminneWiadomości NOWOCZESNA 
SALA 

Radni jako pierwsi 
pracowali w nowej 
siedzibie Urzędu 
Gminy w Lubinie. Sala 
konferencyjna spełnia 
wymogi nowych zapisów 
ustawy o samorządzie 
gminnym, dysponując 
sprzętem umożliwiającym 
m.in. utrwalanie 
i transmitowanie przebiegu 
obrad, jak również zapis 
wyników głosowań.  str.4
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Gminy Lubin

Wiadomości

„POLSKA MOJA 
OJCZYZNA”

Z okazji przypadającego 
w tym roku jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości,  
uczniowie klas trzecich 
ze wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy 
wzięli udział w Gminnym 
turnieju wiedzy dla uczniów 
klas III – „Polska moja 
Ojczyzna”. Turniej pod 
patronatem wójta Gminy 
Lubin zorganizowała 
Szkoła Podstawową im. 
Jana Brzechwy w Szklarach 
Górnych.  str. 19
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„Melduję się i wygrywam” 
– oni już wygrali!
Dwa laptopy, dwa tablety i trzy głośniki bezprzewodowe – to nagrody, które otrzymali 
laureaci akcji „Melduję się w Gminie Lubin i wygrywam!”. Będziemy ją kontynuować 
także w tym roku. Zapraszamy do meldowania się w naszej gminie i dokonywania 
formalności już w nowej siedzibie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.  str. 10

GZUKIM TO JUŻ 
HISTORIA 

Po 11 latach Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przeszedł 
do historii Gminy Lubin. 
31 marca 2018 roku 
zakład został formalnie 
zlikwidowany, jego 
obowiązki i zadania przejęło 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin. 
 str. 10 

Było oczywiście symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonał 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin oraz Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy. Przygotowano okolicznościowy tort, którym 
częstowano zaproszonych gości, współpracujących na co dzień z urzędem. Poświęcenia nowego 
obiektu dokonał ksiądz  Tadeusz Żurek, wicedziekan dekantu Lubin Zachód.  str. 12-13 

Wiele podziękowań i życzeń towarzyszyło otwarciu nowej siedziby Urzędu Gminy Lubin 
przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. 

UROCZYSTE OTWARCIE 
NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU 

               GMINY LUBIN
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PRZYSŁOWIA  
NA MAJ

Pierwszego maja deszcz, 
nieurodzajów wieszcz. 
Na pierwszego maja szron, 
obiecuje hojny plon.

***
Rok wtedy dobry będzie, jak w 
maju zawiążą się żołędzie.

***
Kiedy poleje na świętego 
Floriana, potrwa czas jakiś 
pogoda zakichana.

***
Gdy w maju śnieg pada, suszę 
zapowiada.

***
Gdy maj jest przy pogodzie, nie 
bywają siana w szkodzie.

***
Widzisz bociana w wodzie, nie 
myśl o pogodzie.

***
Gdy przed Pankracym (12.05) 
nocą przymrozi, lato będzie 
przepadziste, a jesienią czasy 
dżdżyste.

***
Gdy słoneczko przed Serwacym 
(13.05) ciepło już dogrzewa, po 
Serwacym szron pokryje i kwiaty 
i drzewa.

***
Gdy na Wniebowstąpienie 
słota, w jesieni będzie dużo 
błota.

***
Na świętą Zofiję deszcz po 
polach bije.

***
Kiedy w maju wiatr z północy, 
ma się u nas zimno w nocy.

***
Gdy wiatr w maju z południa 
wieje, wkrótce deszcz poleje.

***
Gdy się w maju pszczoły roją, 
takie roje w wielkiej cenie stoją.

***
Kto ślub bierze na Zielone 
Świątki, to Duch św. zstępuje na 
ziemię, a diabeł w małżeństwo.

***
Gdy w maju żołądź dobrze 
okwita, dobry rok zawita.

***
Gdy się grzmot w maju odezwie 
na wschodzie, rok sprzyja sianu 
i zbożu w urodzie.

***
Jak w maju plucha, to w czerwcu 
posucha.

***
Dużo chrabąszczów w maju, 
proso będzie jakby w gaju.

AKTUALNOŚCI

Wnioski można składać do 15 
maja 2018 r. Na granty przezna-
czono 55 tysięcy złotych, w tym 21 
tysięcy na działania pod nazwą  
Obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości – „Niepodległa lo-
kalnie” .

Wnioski można składać WY-
ŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENE-
RATORA WNIOSKÓW, który jest 
dostępny na www.system.dzialaj-
lokalnie.pl oraz na www.wrzoso-
wakraina.pl.

Przypomnijmy, że gminy objęte 
konkursem to : Bolesławiec, Chocia-
nów, Chojnów [gm. wiejska], Choj-
nów [gm. miejska], Gromadka, Ku-
nice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowi-
ce i Przemków. Dotacje będą przy-
znawane w maksymalnej kwocie do 
6.000 zł dla jednego realizatora. Na 
granty przeznaczono  55.000,00 zł, 
w tym 21.000,00 zł na ścieżkę tema-
tyczną pod nazwą: Obchody 100-le-
cia odzyskania niepodległości – 
„Niepodległa lokalnie” .

Wnioskodawcami mogą być: or-
ganizacje pozarządowe posiadają-
cych osobowość prawną [np. fun-
dacje, stowarzyszenia], grupy nie-
formalne, w których imieniu wnio-
sek złoży organizacja pozarządo-
wa lub przedszkole publiczne, 
szkoła publiczna, instytucja kultu-
ry, biblioteka publiczna albo ośro-
dek pomocy społecznej, grupy nie-
formalne, występujących z wnio-
skiem samodzielnie, jako tzw. Ini-
cjatywa DL.

Projekty będą mogły trwać mini-
malnie 3 m-ce a maksymalnie 6 
m- cy i będą mogły być realizowane 
od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 r. 
Przed ostatecznym złożeniem 
wniosku można go skonsultować i 
uzyskać porady. Konsultacje trwają 
od 9 kwietnia do 15 maja br.

Koordynator Programu:
Marta Kucfir

e-mail: dzialajlokalnie@wrzoso-
wakraina.pl

tel. 608 640 901

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór  
wniosków o dotację w X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2018 roku!

Działaj lokalnie 
– trwa nabór wniosków 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE 
FUNDACJA „WRZOSOWA KRAINA”

59-140 CHOCIANÓW, UL. TRZEBNICKA 7A-7B, LOK. 4/2
TEL.   500 206 128, 76 818 45 41

WWW.WRZOSOWAKRAINA.PL

(SR) 

Beneficjent/zakres prac Kwota przyznana 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Lubinie – wydanie publikacji „Pod znakiem św. Floriana – z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gminie Lubin”. 11 041,00 zł

Stowarzyszenie „KWIATY OBORY” w Oborze – organizacja wystawy i konkursu maszyn i urządzeń rolniczych. 3 250,00 zł

Stowarzyszenie „NASZ WIERCEŃ” w Wierceniu – zadanie publiczne pt.: „Zimna Woda Dolnośląską Stolicą Kultury – Dlaczego nie?”. 2 750,00 zł

Stowarzyszenie „ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY LUBIN” w Krzeczynie Wielkim – zadanie publiczne pt.: „II Przegląd Zespołów Folklorystycznych  
o Puchar Wójta Gminy Lubin”.  12 000,00 zł

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Lubinie – wydanie publikacji „Chróstnik – rys monograficzny miejscowości”  
oraz  „Siedlce – historia i teraźniejszość”, 7 550,00 zł

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Lubinie – wydanie publikacji „Niemstów – wczoraj i dziś” oraz  „Obora – dzieje wsi”. 8 250,00 zł

Stowarzyszenie „NASZ NIEMSTÓW” w Niemstowie – zadanie publiczne pt.:”Koncert muzyki operowo – operetkowej w Niemstowie”. 5 280,00 zł

Stowarzyszenie „KWIATY OBORY” w Oborze – zadanie publiczne pt.: Narodowe czytanie”Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.  4 000,00 zł

Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          54 121,00 zł

Wójt Gminy Lubin ogło-
sił otwarty konkurs ofert 
na rok 2018 na wsparcie 
działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodo-
wego. W tym roku prze-
znaczono na ten cel 40 ty-
sięcy złotych. Wnioski 
przyjmowane będą do 4 
maja.  

To konkurs skierowany do 
organizacji pozarządowych. 
Przewiduje się dofinanso-

wanie przedsięwzięć spo-
łeczno-kulturalnych pod-
trzymujących i pielęgnują-
cych tradycję, historię, upo-
wszechnienie czytelnictwa 
oraz  organizację przedsię-
wzięć artystycznych rozwi-
jających świadomość naro-
dową i historyczną oraz 
tych, które  propagują mu-
zykę, teatr i taniec. Oczywi-
ście działania te powinny 
być realizowane na terenie 
Gminy Lubin,  lub dotyczyć 

mieszkańców naszej gminy.
W tym roku na te cele 

przeznaczonych zostanie 40 
tysięcy złotych.  Kwota dofi-
nansowania ze strony Gmi-
ny Lubin nie może jednak 
przekroczyć 85% rzeczywi-
stych kosztów przedsięwzię-
cia. Powinno być ono zreali-
zowane pomiędzy 1 czerwca 
a 14 grudnia 2018 roku, jed-
nak nie wcześniej jak od 
dnia rozstrzygnięcia kon-
kursu. Dotacja nie może być 

przeznaczona m.in. na bu-
dowę i remonty lokali, wy-
datki poniesione na przygo-
towanie wniosku, działal-
ność gospodarczą, politycz-
ną lub religijną.

Pisemną ofertę podpisaną 
i opieczętowaną należy zło-
żyć na odpowiednim wnio-
sku w kancelarii Urzędu 
Gminy  lub drogą pocztową. 
Ostateczny termin mija  
4 maja. Druki można pobrać 
ze strony internetowej Urzę-

du Gminy lub bezpośrednio 
w urzędzie przy ul. Księcia 
Ludwika I nr 3 , pok. 120 
I piętro. 

O udzieleniu dotacji roz-
strzyga wójt w drodze zarzą-
dzenia, po zapoznaniu się 
z opinią komisji konkurso-
wej. Dodatkowych informa-
cji na temat warunków 
i możliwości uzyskania do-
tacji udziela Małgorzata 
Polniak, tel. 76 840 31 79.

(SR) 

W UBIEGŁYM ROKU NA WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARO-
DOWEGO PRZEKAZANO 54 121 ZŁ. PONIŻEJ LISTA BENEFICJENTÓW:

Kwota dofinansowania ze strony Gminy Lubin nie może jednak  
przekroczyć 85% rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia.

KONKURS OFERT NA DZIAŁANIA 
ZWIĄZANE Z KULTURĄ I SZTUKĄ
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Z roku na rok w Gminie Lubin przybywa 
mieszkańców,  domów i nowej infrastruktury. 
Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego przy-
znała ostatnio naszej gminie bardzo wysoką 
ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na pozio-
mie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy 
AAA a BBB+.

Na 2792 jednostki samorządu terytorialne-
go w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą 
lub wyższą od uzyskanej przez Gminę Lubin. 
Zdaniem przedstawicieli FRRK jest to dowód 
na to, że w sposób odpowiedzialny i racjonalny 
zarządzamy środkami publicznymi w pełni 
wypełniając mandat zaufania uzyskany od wy-
borców w wyborach samorządowych – czyta-
my w piśmie  fundacji podpisanym przez dr 
hab. Pawła Śliwińskiego prof. nadzw. UEP , 
prezesa FRRK. Te badania pre-ratingowe wy-
konała na zlecenie fundacji agencja ratingowa 
z Poznania podlegająca Europejskiej Komisji 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

w Paryżu, której wysokie kwalifikacje zostały 
potwierdzone przez Europejski Nadzór Ban-
kowy w Londynie. 

Nie tylko badania świadczą o rozwoju Gmi-
ny Lubin, potwierdza je także odnotowywany 
z roku na rok wzrost liczby mieszkańców i licz-
ba wydawanych pozwoleń na budowę. Tylko 
w porównaniu do roku 2014 w naszej gminie 
mieszka o 769 osób więcej. To oczywiście dane 
o osobach zameldowanych. Na koniec marca 
2018 ich liczba wyniosła 15 182. Systematycz-
nie wzrasta także od kilku lat liczba wydawa-
nych pozwoleń na budowę, liczonych wspólnie 
dla budynków i infrastruktury. Tylko w ubie-
głym roku wydano 188 pozwoleń na budynki 
i 98 pozwoleń na inne budowy , te dane doty-
czą zarówno  osób fizycznych, jak i prawnych. 
Wśród osób prawnych o pozwolenia najczęś-
ciej występuje gmina, która mocno inwestuje 
w rozwój infrastruktury.

(SR) 2014  
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w latach 2014 – 2017
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Rozwojowa Gmina 

Z NOWĄ ENERGIĄ 
W NOWE WYZWANIA 

Od 10 kwietnia 2018 r. 
Urząd Gminy w Lubinie 
mieści się w nowej siedzi-
bie. Od wielu lat mówiło się 
o pilnej potrzebie przepro-
wadzki, Panu udało się ją 
zrealizować… 

Bardzo się cieszę, że sfina-
lizowaliśmy ten projekt. 
Wcześniej wiele czynników 
m.in. formalnych  powodo-
wało, że przeprowadzka nie 
mogła dojść do skutku, a fak-
tycznie była już pilną ko-
niecznością. Warunki w bu-
dynkach przy ul. Władysła-
wa Łokietka nie spełniały 
szeregu wymogów technicz-
nych czy sanitarnych. 

Było to poważne logi-
styczne wyzwanie. 

Zdecydowanie tak, musie-
liśmy przenieść dziesiątki ty-
sięcy dokumentów, w tym 
wiele z danymi osobowymi, 
które wymagają szczególnej 
ochrony. Chwilę później mu-
siały one w tej samej kolejno-
ści trafić na półki już w no-
wym budynku. To było wiel-
kie wyzwanie organizacyjne, 
z którym pracownicy pora-
dzili sobie na szóstkę. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem 
ich zaangażowania w prze-
prowadzkę. Choć część prac 
wykonywała firma zewnętrz-
na, to jednak realizacja naj-
ważniejszych zadań,  związa-
nych z zabezpieczeniem 
i przewiezieniem dokumen-
tacji spoczywała na naszych 
pracownikach, którzy nie tyl-
ko sami ciężko pracowali, ale 

także angażowali do tego 
swoje rodziny. 

Nowa przestronna sie-
dziba, doskonała lokaliza-
cja i prawie wszystkie gmin-
ne instytucje w jednym 
miejscu… 

Komfort pracy zdecydo-
wanie się poprawił. Skończy-
ło się przenoszenie doku-
mentów z jednego do drugie-
go budynku, wszystkie refe-
raty mają całą swoją doku-
mentację „pod ręką”, a nie 
jak wcześniej w kilku miej-
scach. Co najważniejsze, 
z nowego obiektu zadowole-
ni są  mieszkańcy – o czym 
słyszymy od odwiedzających 
urząd. Przede wszystkim 
mamy tu dużo więcej miejsc 
parkingowych, a rozpoczęta 
właśnie reorganizacja placu 
parkingowego spowoduje, że 
wygospodarujemy ich jesz-
cze więcej. Właśnie brak 
miejsc parkingowych był 
największą bolączką miesz-
kańców, którzy mieli coś do 
załatwienia w urzędzie. 

Bardzo ważny jest również 
fakt, że do Lubina wróciła 
siedziba Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Okazuje 
się, że mimo bezpłatnej ko-
munikacji, dotarcie do Księ-
ginic dla wielu osób także 
stanowiło problem. Wynika 
to z faktu, że jesteśmy rozle-
głą gminą, w której niektóre 
miejscowości dzieli nawet 
kilkadziesiąt kilometrów. 

Tę inwestycję można już 
umieścić w teczce „zreali-

zowane”, a co jeszcze trafi 
do niej tym roku, bo wcho-
dzimy właśnie w okres naj-
bardziej intensywnych prac 
budowlanych. 

Ten rok , wzorem lat po-
przednich, przyniesie reali-
zację kilkudziesięciu zadań 
inwestycyjnych – takie zało-
żenie przyjęliśmy. Wśród 
nich znajdują się zarówno 
mniejsze jaki większe projek-
ty. Zgodnie z zawartym  wła-
dzami powiatu porozumie-
niem przebudowane mają 
zostać drogi m.in. w Nie-
mstowie, Czerńcu, Raszów-
ce i Miłoradzicach. Mimo 
niekorzystnej sytuacji na 
rynku budowlanym, mamy 
nadzieję, że te inwestycje uda 
się sfinalizować, jeśli nie 
w pełnym, to przynajmniej 
w częściowym zakresie. 

Które gminne inwestycje 
uznaje Pan za najważniej-
sze w tym roku? 

Ważne są wszystkie realizo-
wane zadania, ale do najwięk-
szych z pewnością należy prze-
budowa ulicy Zagajnikowej 
i ulic przyległych w Osieku, za-
kończenie budowy boiska 
w Krzeczynie Wielkim i rozpo-
częcie takiego samego zada-
nia w Siedlcach, budowa 
Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Siedlcach i Obo-
rze czy modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Szklarach 
Górnych. Wierzę, że z nową 
energią, którą daje wiosna sta-
wimy czoła tym wyzwaniom. 

Dziękuję za rozmowę  

O przeprowadzce Urzędu Gminy, nowych projektach 
i inwestycjach z Tadeuszem Kielanem, wójtem Gminy 

Lubin rozmawia Agnieszka Kanclerz 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

Nowe ulice w Krzeczynie Wielkim i Oborze
Dwie kolejne drogi w Krzeczynie Wielkim zostały na-

zwane. Po Stokrotkowej, Fiołkowej, Diamentowej i Szafi-
rowej – na mapie tej miejscowości pojawi się Aleja Lipowa 
oraz ulica Perłowa. Także na Perłową zdecydowali się 
mieszkańcy Obory. Tę nazwę nosić będzie droga we-
wnętrzna nr 875/3.

Uchwały w tej sprawie 
podjęte zostały na ostatniej 
sesji z inicjatywy wójta Gmi-
ny Lubin. W związku z dyna-

micznie rozwijającym się bu-
downictwem w naszej gmi-
nie konieczność uporządko-
wania numeracji budynków 
staje się coraz pilniejszą po-

trzebą, ponieważ niektóre 
posesje oprócz numeracji 
liczbowej stosują dodatkowe 
nazewnictwo, dwu a nawet 
trzyliterowe.

Za zgodą mieszkańców 
droga prowadząca z Krze-
czyna do ulicy Przemysłowej 
w Lubinie otrzymała nazwę 
Alei Lipowej, co dodatkowo 
uzasadnione jest faktem, że 

obsadzona jest ona zabytko-
wymi lipami.

Droga zlokalizowana na 
działce nr 925/5 w Krzeczy-
nie Wielkim otrzymała nato-
miast nazwę ulicy Perłowej, 
tak samo jak droga we-
wnętrzna nr 875/3 w Obo-
rze, która stanowi boczną 
istniejącej już Perłowej.

(MG)

Nowy adres wiąże się z wymianą dokumentów. Wyrobie-
nie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne. Osoby 
prowadzące działalność gospodarczą poza uaktualnie-
niem danych we właściwych rejestrach, dodatkowo mu-
szą wymienić pieczątki, wizytówki, itd. Koszt wymiany 
dowodu rejestracyjnego pojazdu wynosi 73 zł, a prawa 
jazdy 100 zł.

WYMIANA DOKUMENTÓW

Uchwałą nr 138/2018 
z 15.03.2018 r. zarząd Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu przyznał Gmi-
nie Lubin dofinansowanie w wy-
sokości 62.605,00 zł na zadanie  
„Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Lu-
bin – 2018 r.”. Zadanie jest reali-
zowane w ramach konkursu 
przeprowadzonego przez 
WFOŚiGW na przedsięwzięcia 
związane z realizacją gminnych 
programów usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 
na rok 2018.

Prace związane z usuwaniem 
azbestu w ramach tego dofinan-
sowania, zgodnie z zarządze-
niem wójta Gminy Lubin nr 
1504/2018 z 26 marca 2018 r., 
będą mogły być realizowane na 
nieruchomościach z terenu 

Gminy Lubin, na których nie 
jest prowadzona działalność go-
spodarcza, w tym działalność 
rolnicza. Właściciele tych nieru-
chomości muszą  złożyć  kom-
pletny wniosek na wykonanie ta-
kich prac,  wraz ze wszystkimi 
wymaganymi załącznikami, 
w nieprzekraczalnym w terminie 

do 01.06.2018 r.  Wniosek moż-
na otrzymać w Urzędzie Gminy 
w Lubinie ul. ul. Księcia Ludwi-
ka I nr 3, pok. 19.

Wnioski rozpatrywane będą 
według kolejności ich wpływu, 
którą wyznacza termin złożenia 
wniosku lub do wyczerpania limi-

tu środków przeznaczonych na 
ten cel w budżecie Gminy Lubin 
w 2018 r. Pierwszeństwo w ubie-
ganiu się o wykonanie prac mają 
osoby, które złożyły deklarację 
uczestnictwa w zadaniu związa-
nym z usuwaniem wyrobów za-
wierających azbest na początku 
2018 r. Pozostałe wnioski mogą 

zostać rozpatrzone pozytywnie 
po uzyskaniu zgody Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska na ujęcie tych nieruchomo-
ści w wykazie prac, oczywiście 
tylko wtedy gdy gmina będzie 
miała nadal pieniądze na ten cel.

 (KT, SR) 

Nowoczesna 
sala na sesje 
rady 

Radni jako pierwsi pracowali w no-
wej siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie. 
W budynku przy ul. Księcia Ludwika 
I nr 3 odbyła się 59. sesja Rady Gminy 
Lubin. Sala konferencyjna spełnia wy-
mogi nowych zapisów ustawy o samo-
rządzie gminnym, dysponując sprzę-
tem umożliwiającym m.in. utrwalanie 
i transmitowanie przebiegu obrad, jak 
również zapis wyników głosowań.

Nowe przepisy dotyczące sposobu 
rejestracji i transmisji posiedzeń wej-
dą w życie w pierwszym dniu nowej ka-
dencji.

– Nowa kadencja rozpocznie się 
prawdopodobnie na początku grudnia 
bieżącego roku, ale my już dziś jeste-
śmy przygotowani do tych przepisów. 
Mamy czas, by nauczyć się korzystać 
z nowych urządzeń, choć muszę powie-
dzieć, że ten pierwszy sprawdzian cała 
rada zaliczyła na szóstkę. Po raz pierw-
szy głosowaliśmy nie tylko poprzez 
podniesienie ręki, ale także poprzez 
użycie przycisku, a głos udzielony był 
po zgłoszeniu chęci jego zabrania w sy-
stemie. Do końca kadencji my, a póź-
niej nowo wybrana Rada Gminy praco-
wać będziemy w komfortowych warun-
kach, a nowoczesne urządzenia zosta-
ną odpowiednio przetestowane – mówi 
przewodniczący Rady Gminy Lubin 
Norbert Grabowski.

Głosowanie za pomocą systemu 
elektronicznego stosowane jest na ra-
zie wyłącznie na próbę. Stosowne 
zmiany należy bowiem wprowadzić do 
Statutu Gminy Lubin, który obecnie 
daje możliwość wyłącznie ręcznego li-
czenia głosów.

(MG) 

Mamy bardzo 
nowoczesny 
system do 
utrwalania 
i transmito-
wania przebie-
gu obrad.

Gmina Lubin otrzymała ponad 62,6 tysiąca złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z gospodarstw mieszkalnych.

USUWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST W 2018 ROKU

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ 
POD NUMERAMI TELEFONÓW: 76 84-03-
172 LUB 76 84-03-127

Ogłoszono już 
przetarg w tej 
sprawie, osoby 
zainteresowane 
usuwaniem 
azbestu muszą 
złożyć odpowiedni 
wniosek 
w Urzędzie Gminy. 
Pierwszeństwo 
mają ci, którzy 
na początku roku 
złożyli urzędowe 
deklaracje w tej 
sprawie. 
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Dofinansowanie fotowoltaiki 

Trwa 
ocena 
wniosków

W 14 gminach Dolnego Śląska zakończył się 
nabór wniosków od mieszkańców zaintereso-
wanych uzyskaniem dofinansowania na insta-
lacje fotowoltaiczne. Trwa teraz ocena formal-
na złożonych na konkurs aplikacji. Ocena jest 
prowadzona jednocześnie dla wszystkich pro-
jektów i powinna się zakończyć na początku 
maja.  

Przypomnijmy, że Gmina Lubin jest jednym z 
14 samorządów Dolnego Śląska, którego miesz-
kańcy mogą skorzystać z unijnego dofinansowa-
nia na budowę instalacji fotowoltaicznych. Pro-
gram pod nazwą  „Regionalny Program Energe-
tyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowolta-
iczne w budynkach jednorodzinnych na terenie 
wybranych gmin Dolnego Śląska” realizuje OTS 
„Wolna Przedsiębiorczość” ze  Świdnicy. 

Łącznie we wszystkich 14 gminach złożono 
561  wniosków, trwa teraz ich formalna ocena.  
„Wolna Przedsiębiorczość” w oficjalnym komuni-
kacie informuje, że drugim etapem oceny będzie 
ocena merytoryczna. Już w najbliższym czasie do 
osób, które złożyły wnioski niekompletne, bądź 
budzące wątpliwości, co do przedstawionych da-
nych, zostaną wystosowane pisma z prośbą o 
uzupełnienie i/lub niezbędne korekty. Korespon-
dencja będzie odbywać się drogą elektroniczną na 
wskazany przez Wnioskodawcę adres mailowy we 
wniosku. Prosimy o regularne sprawdzanie pocz-
ty, tych z Państwa, do których zostanie przesłane 
przez Lidera projektu pismo z prośbą u uzupeł-
nienia/korekty, szybkie dostarczanie wskazanych 
w piśmie dokumentów.

Całość oceny, według wstępnych szacunków, 
powinna zakończyć się z początkiem maja.

(SR) 

Terapia 
rodzin 
w GOPS
Mieszkasz na terenie Gminy Lubin. Szukasz 
pomocy? Chcesz rozwiązać swoje problemy 
rodzinne? 
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Księginicach 
zachęca do skorzystania z bezpłatnej  terapii rodzin 
w zakresie:

  zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)
 przemocy i uzależnień
  rozwodu, adopcji i rodzin zrekonstruowanych
  problemów opiekuńczo-wychowawczych
 straty i żałoby w rodzinie
 zaburzeń psychicznych
Oferujemy systemowe postrzeganie rodziny, w której 
każda osoba w rodzinie jest częścią całego systemu. 
Każda osoba jest ważna, aby system działał 
prawidłowo.
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie 503 769 
131 w każdy piątek od 8:00 do 14:00. Kontakt z Panią 
Magdaleną Łazor – starszy specjalista pracy z rodziną. 

Na badania nie stawili się jednak wszyscy, co oznacza, że nadal ciąży na nich 
obowiązek uregulowania swojego stosunku do służby wojskowej.

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej 

Przed przewiezieniem zwierząt do schro-
niska trafią one do – będącego pod nadzo-
rem lekarza weterynarii – miejsca czasowe-
go przetrzymania zorganizowanego przez 
Gminę Lubin w Składowicach.

– Wszyscy wykonawcy usług związanych 
z realizacją programu wyłonieni zostali w  
trybie zapytań ofertowych. Schronisko 
w Świdnicy dysponuje naprawdę godnymi 
warunkami, prawie wszystkie miejsca są za-
daszone, część jest także ogrzewanych. 

Usługi weterynaryjne związane z progra-
mem wykonywane są przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadkach nie-
cierpiących zwłoki wykonawca gwarantuje 
dotarcie na miejsce w ciągu jednej godziny 
– wyjaśnia Mariusz Kretkowski z Urzędu 
Gminy w Lubinie.

W ramach opieki nad wolno żyjącymi ko-
tami gmina finansować będzie ich steryliza-
cję, usypianie ślepych miotów oraz dokar-
mianie.  (MG)

W tym roku Urząd Gminy 
Lubin  wysłał 101 wezwań do 

stawiennictwa na kwa-
lifikację wojskową. 

Z tego, do osób z tzw. 
rocznika podstawowe-

go, czyli urodzonych 
w 1999 r. , 93 wezwania 

i kolejnych 8 do osób z rocz-
nika starszego.

Na kwalifikację stawiło się 
w sumie 90 osób, w tym rocznik 
podstawowy to 87 mężczyzn, 
roczniki starsze to dwóch męż-
czyzn i jedna kobieta ochotnicz-
ka. Spośród wszystkich przeba-
danych kandydatów  62 osoby 
uznano za zdolne do służby woj-
skowej i przyznano im kategorię 
A. 14 osób otrzymało kategorię 
D, co w praktyce oznacza, że są 
niezdolni do służby w czasie 

pokoju. Natomiast z kategorią 
E, czyli trwale niezdolni do służ-
by wojskowej, wyszło z komisji 
11 osób. 

Na obowiązkowa kwalifikację 
nie stawiło się 12 osób. Wszyscy 
nadal podlegają obowiązkowi 
uregulowania stosunku do służ-
by wojskowej. Aby tego dokonać 
muszą zgłosić się osobiście do 
Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Głogowie, ul. Wojska 
Polskiego 58, nr tel. 
261 678 179. Przypomnijmy, że 
zgodnie z Ustawą o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej na osoby, 
które nie stawiły się na kwalifi-
kację wojskową bez uzasadnio-
nej przyczyny, może być nałożo-
na grzywna lub zarządzone 
przymusowe doprowadzenie 
przez policję.  (AH, SR)

Wzorem lat poprzednich Rada Gminy Lubin przyjęła „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Lubin na 2018 rok”. 

Projekt określa 
zasady opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zasady zapobiegania 
ich bezdomności. 
Podobnie jak 
w latach ubiegłych, 
bezdomne zwierzęta 
z terenu naszej 
gminy po 14 dniach, 
jeśli nie znajdzie 
się ich właściciel, 
ani osoby 
zainteresowane 
adopcją, 
umieszczane będą 
w Schronisku 
dla Bezdomnych 
Zwierząt w Świdnicy 
prowadzonym przez 
Fundację „Mam 
Pomysł”. 

Na realizację tego programu samorząd przeznaczy 143 tys. zł 

PROGRAM OPIEKI 
NA ZWIERZĘTAMI 

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej 
W tym roku Urząd Gminy 

Lubin  wysłał 101 wezwań do 
stawiennictwa na kwa-
lifikację wojskową. 

Z tego, do osób z tzw. 
rocznika podstawowe-

go, czyli urodzonych 
w 1999 r. , 93 wezwania 

i kolejnych 8 do osób z rocz-
nika starszego.

Na kwalifikację stawiło się 
w sumie 90 osób, w tym rocznik 
podstawowy to 87 mężczyzn, 
roczniki starsze to dwóch męż-
czyzn i jedna kobieta ochotnicz-
ka. Spośród wszystkich przeba-
danych kandydatów  62 osoby 
uznano za zdolne do służby woj-
skowej i przyznano im kategorię 
A. 14 osób otrzymało kategorię 
D, co w praktyce oznacza, że są 
niezdolni do służby w czasie 
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PO 11 LATACH GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PRZESZEDŁ DO HISTORII GMINY LUBIN. 31 MARCA 2018 ROKU ZAKŁAD ZOSTAŁ
FORMALNIE ZLIKWIDOWANY, JEGO OBOWIĄZKI I ZADANIA PRZEJĘŁO PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN.

GZUKiM to już historia 
GZUKiM  powołano do życia 
uchwałą z 30 marca 2007 roku. 
Zadaniem Zakładu było 
prowadzenie w imieniu Gminy 
Lubin zadań o charakterze 
użyteczności publicznej, których 
celem było bieżące i nieprzerwane 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
ludności w zakresie wodociągów, 
zaopatrzenia w wodę, usuwanie 
ścieków, bieżącego utrzymania 

gminnych dróg, utrzymania 
czystości i porządku w gminie oraz 
zarządzanie  budynkami 
i gminnymi lokalami. 
GZUKiM nie posiadał jednak 
osobowości prawnej i nie mógł 
konkurować na rynku. Dodatkowo 
na przestrzeni lat doszło do wielu 
zmian w przepisach dotyczących 
gospodarki odpadami 
komunalnymi i podatku VAT. 

- W 2016 roku zdecydowaliśmy 
o likwidacji GZUKiM-u 
i powołaniu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej. 
Przedsiębiorstwo przejęło 
dotychczasowe zadania Zakładu 
i przede wszystkim zajęło się 
gospodarką odpadami, co jest 
dużo bardziej korzystne dla 
naszego samorządu, ponieważ 
z roku na rok rosły ceny wywozu 

nieczystości – wyjaśnia Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 
GZUKiM miał początkowo być 
zlikwidowany wraz z końcem 
ubiegłego roku. Na wniosek wójta 
ten termin przesunięto na koniec 
pierwszego kwartału tego roku, 
w związku z otrzymaną przez 
Zakład dotacją w kwocie ponad 
1,8 mln złotych na budowę 
dwóch  gminnych Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Wszystkie formalności z tym 
związane udało się pozytywnie 
załatwić i formalnie, z dniem 31 
marca 2018 roku GZUKiM 
przestał już istnieć. 
Całe mienie oraz należności 
i zobowiązania GZUKiM-u przejęła 
Gmina Lubin. Pracownicy 
dotychczasowego Zakładu przeszli 
do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Gminy Lubin. PGKGL 
użytkuje teraz przejęte mienie na 
podstawie umowy. Gmina Lubin 
ma kontrolę nad spółką i te relacje 
są bardzo przejrzyste. Spółka ma 
większą autonomię, możliwość 
prowadzenia własnej polityki 
inwestycyjnej i może korzystać 
z zewnętrznego finansowania, 
niedostępnego dla samorządu. 

(SR)

Losowanie laureatów ubiegło-
rocznej edycji akcji „Melduję się 
w Gminie Lubin i wygrywam” od-
było się na 59. sesji Rady Gminy. 

Losowanie przeprowadziły Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Lubin oraz 
Zofia Marcinkiewicz, przewodni-

czącą komisji oświaty i kultury, 
a nad jego prawidłowym przebie-
giem czuwała Anna Skorupa, sze-
fowa referatu spraw obywatelskich 
UG w Lubinie.

Nagrody wręczono tuż przed 
świętami. Właścicielami laptopów 
zostali Dariusz Łapiński z Goli oraz  
Gabriela Gąsior z Niemstowa. Tab-
lety trafiły do Katarzyny Markowicz 
z Obory oraz Marka Kaźmierczaka 
z Chróstnika a głośniki bezprzewo-
dowe do Magdaleny Wilk z Miro-
szowic, Łukasza Szajny z Raszówki 
oraz Krzysztof Wiśniosa z Krzeczy-
na Wielkiego.

Nagrody wręczali wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz człon-
kowie prezydium Rady Gminy Lu-
bin przewodniczący Norbert Gra-
bowski wraz z wiceprzewodniczą-
cymi Sylwią Pęczkowicz-Kuduk 
i Marcinem Nyklewiczem oraz sze-
fowie komisji Rady Gminy: Zofia 
Marcinkiewicz, Andrzej Olek i Pa-
tryk Jarkowiec.

Akcja trwała od końca wakacji do 
31 grudnia 2017. Formularze zade-
cydowało się wypełnić czterdziestu 
trzech naszych nowych mieszkań-
ców z czego jeden nie spełniał wy-
mogów regulaminu,  dlatego też 
zwycięzców wyłoniono z grona 42 
osób.

Już dziś ogłaszamy kolejną edy-
cję akcji „Melduję się w Gminie Lu-
bin i wygrywam”, która rozstrzyg-
nięta zostanie na początku 2019 r. 
Każdy, kto wypełni specjalną kon-
kursową ankietę weźmie udział 
w losowaniu nagród, na które – 
wzorem ubiegłorocznej edycji – 
złożą się laptopy, tablety i głośniki 
bezprzewodowe. Możliwość wypeł-
nienia konkursowej ankiety mają 
również osoby, które od początku 
2018 r. dopełniły formalności mel-
dunkowych.

(MG)

„MELDUJĘ SIĘ I WYGRYWAM” 
– ONI JUŻ WYGRALI!
Dwa laptopy, dwa tablety i trzy głośniki bezprzewodowe – to nagrody, które otrzymali laureaci akcji „Melduję się w 
Gminie Lubin i wygrywam!”. Będziemy ją kontynuować także w tym roku. Zapraszamy do meldowania się w naszej 
gminie i dokonywania formalności już w nowej siedzibie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY  
I GORĄCO ZACHĘCAMY DO MELDOWANIA 
SIĘ W GMINIE LUBIN.

Z ŻYCIA GMINY
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ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  W NIŻEJ PODANYCH PLACÓWKACH:

Rusza Spółdzielnia 
Socjalna „LUX”

Sukcesem zakończyły się rozpoczęte 
rok temu działania na rzecz utworzenia 
spółdzielni socjalnej w Gminie Lubin. 
Dzięki temu, pięciu bezrobotnych z na-
szej gminy,  ma możliwość powrotu na ry-
nek pracy. Będą świadczyć usługi związa-
ne m.in. z wykonywaniem robót budowla-
nych i wykończeniowych,  zagospodaro-
waniem terenów zielonych, prac porząd-
kowych, przeprowadzek oraz usług opie-
kuńczych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wiosną 2017 roku podjął działania w celu 
utworzenia spółdzielni socjalnej w Gminie 
Lubin. I udało się! 

- Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy 
z Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich działającego pod patrona-
tem Legnicko-Głogowskiego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej. Bez 
wsparcia Rady Gminy Lubin i wójta Tadeu-
sza Kielana rozpoczęcie działalności spół-
dzielni nie byłoby możliwe. 26 marca, na se-

sji rada upoważniła wójta do udzielenia za-
bezpieczenia środków w budżecie gminy, 
a 29 marca wójt podpisał poręczenie wek-
slowe na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej spółdzielni socjalnej „LUX” – mówi 
nie ukrywając radości Bronisława Dul, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.  

To zabezpieczenie wraz z poręczeniem jest  
bardzo ważne przy pozyskiwaniu dotacji 
z funduszy unijnych na pierwszy rok działal-
ności spółdzielni, które niewątpliwie ułatwią 
jej dobry start i działalność. Przedmiotem 
działalności spółdzielni socjalnej „LUX” bę-
dzie w szczególności: świadczenie usług zwią-
zanych z wykonywaniem robót budowlanych 
i wykończeniowych, usług zagospodarowania 
terenów zielonych, prac porządkowych, prze-
prowadzek itp. oraz usług opiekuńczych. 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Lubin do 
korzystania z oferty usług spółdzielni socjal-
nej. Dodatkowe, szczegółowe informacje 
GOPS będzie podawać w najbliższym okre-
sie i na bieżąco.   (SR)

Anioły Kultury 
Gminy 
Lubin
Do 7 maja 2018 r. można zgłaszać 
kandydatów, którzy w tym roku powalczą 
o nagrodę Anioła Kultury Gminy 
Lubin. Nagroda ta jest wyróżnieniem 
przyznawanym co roku twórcą z terenu Gminy 
Lubin.
Kandydatury można zgłaszać w pięciu 
kategoriach artystycznych:
 Muzyka, śpiew, taniec,
 Literatura, film, teatr,
 Malarstwo, rzeźba,
 Rękodzieło,
 Animator kultury.
Laureatów wybierze Rada Artystyczna 
powołana przez Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. Uroczysta gala wręczenia statuetek 
odbędzie się 25 maja 2018 r. w świetlicy 
wiejskiej w Oborze.
Zgłoszenia do konkursu należy przesłać lub 
dostarczyć osobiście do dnia 7 maja 2018 r. na adres:

Ośrodek Kultury Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I lok. 3
59-300 Lubin
tel. 76/845-59-86
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl
www.okgminalubin.pl
Szczegóły można znaleźć w regulaminie na 
stronie internetowej Ośrodka.   (OKGL/MG) 

Anioły Kultury 

Świetlica socjoterapeutycz-
na jest placówką dla dzieci wy-
chowujących się w warunkach 
niekorzystnych dla ich rozwo-
ju oraz dla dzieci u których wy-

stępują zaburzenia zachowa-
nia,  a także dla dzieci, którym 
ze względów środowiskowych 
należy stworzyć odpowiednie 
warunki opiekuńcze i wycho-

wawcze po godzinach zajęć 
edukacyjnych.

Celem działalności świetli-
cy socjoterapeutycznej jest 
zapewnienie opieki wycho-

wawczej, minimalizowanie 
niedostatków wychowaw-
czych oraz wspieranie dzia-
łań wychowawczych rodziny 
i szkoły, a także eliminowa-

nie niepożądanych wzorców 
zachowania, tworzenie wa-
runków do nauki własnej, 
pomocy w nauce oraz rozwi-
janiu własnych zaintereso-

wań i uzdolnień dzieci.
Dodatkowe informacje 

można uzyskać w godzinach 
pracy Urzędu pod numerem 
telefonu 76/8403-111.   (AH) 

Opiekun Siedziba Kontakt

RATAJ ADRIANNA
Szkoła Podstawowa 
w Krzeczynie Wielkim
Krzeczyn Wielki 9

76/840-87-04
sp.krzeczyn@ug.lubin.pl

WOLANIN WIOLETA
Szkoła Podstawowa
 w Niemstowie
Niemstów 68

76/841-88-94
sp.niemstow@ug.lubin.pl

RYŚ MAŁGORZATA
Szkoła Podstawowa
w Raszówce
Raszówka, ul. 1 –go Maja 10

76/844-81-22
sp.raszowka@ug.lubin.pl

KWAPISZ BARBARA
Szkoła Podstawowa
w Szklarach Górnych
Szklary Górne 48

76/844-84-86
sp.szklary @ug.lubin.pl

NOWAK KAROLINA
Szkoła Podstawowa
w Siedlcach
Siedlce 29

76/844-93-41
sp.siedlce@ug.lubin.pl

CICHOSZ BARBARA Gimnazjum w Lubinie
Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3

76/844-02-14
gimgl72@op.pl

ZAJĘCIA 
SOCJOTERAPII  

Na terenie gminy Lubin 
w 2018 roku uruchomiono pięć 
świetlic socjoterapeutycznych 
utworzonych przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubinie.  

Z ŻYCIA GMINY
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GMINNE FORUM ROLNICZE
Kilkudziesięciu rolników 
i hodowców z Gminy Lubin wzięło 
udział w Forum Rolniczym 
organizowanym pod patronatem 
Tadeusza Kielana wójta Gminy 
Lubin oraz Rady Powiatowej 

Dolnośląskiej Izby Rolniczej, które 
odbyło się 12 kwietnia  
w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Obora. 
W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele agend i instytucji 

pracujących na rzecz rolnictwa, 
działacze samorządu 
terytorialnego i rolniczego, 
przedstawiciele organizacji 
społeczno-zawodowych oraz 
związków działających 

w otoczeniu rolnictwa. Zajęto się 
wieloma różnymi tematy, m.in. 
działalnością krajowego ośrodka 
wsparcia rolnictwa , zmianami 
w przydzielaniu punktacji 
w przetargach ofertowych, 

nowymi warunkami dzierżawy 
gruntów, działaniami w zakresie 
bioasekuracji w szczególności 
w gospodarstwach zajmujących 
się hodowlą trzody chlewnej 
(obowiązki wynikające z rozp. 

MRiRW w sprawie środków ), 
zmianami w płatnościach 
bezpośrednich, zmianami 
w prawie łowieckim, czy też 
planem urządzeniowo-rolnym  
Gminy Lubin.   (SR) 

Od 1 kwietnia 
2018 roku 
wnioski 
dotyczące szkód 
łowieckich 
składać należy 
we właściwych 
terytorialnie 
urzędach 
gminy. Nowe 
zasady wynikają 
ze zmian 
wprowadzonych 
do ustawy Prawo 
Łowieckie, 
zmian bardzo 
kontrowersyjnych  
i mocno 
krytykowanych 
przez rolników, 
myśliwych i inne 
środowiska, 
których dotyczą. 

Nowe zasady szacowania 
szkód łowieckich  

- Trudno nam zrozumieć intencje ustawodawcy, 
który nałożył na nas nowe obowiązki nie dając 
przy tym żadnych narzędzi. Szacowanie strat już 
się rozpoczęło, a żaden z sołtysów naszej gminy 
nie został w tym zakresie przeszkolony. Powierza 
nam się obowiązki, które powinni wykonywać 
specjaliści. Czasy kiedy na wsiach mieszkali wy-
łącznie rolnicy i pracownicy PGR-ów i SKR-ów, 

którzy dysponowali choćby ograniczoną wiedza 
w tym zakresie minęły. Sołtysi Gminy Lubin to 
osoby wykonujące bardzo różne profesje, bardzo 
rzadko związani z rolnictwem. Nie rozumiem na 
czym polegać ma nasza rola w zespołach szacują-
cych straty i brakuje mi logiki w powierzeniu nam 
tych zadań – komentuje Dariusz Sędzikowski, 
przewodniczący Rady Sołtysów Gminy Lubin. 

Wcześniej w szacowaniu szkód 
uczestniczyły dwie zainteresowane stro-

ny: poszkodowany rolnik i koło łowie-
ckie. W około 95 proc. spraw stro-

ny dochodziły do porozumie-
nia. Szybko, sprawnie 

i bez zbędnych formal-
ności. W przypadku 

pozostałych pięciu 
procent w roli me-
diatora występował 

wójt, a jeśli i w tej in-
stancji consensusu nie 
udało się osiągnąć sprawa 

trafiała do sądu. 
Teraz stroną 

staje się także 
urząd gminy 
i sołtysi. Zmiany 

w ustawie Prawo 

Łowieckie nakładają obowiązek powo-
łania specjalnego zespołu do szacowa-
nia szkód, w skład którego wchodzić bę-
dą:  przedstawiciel zarządcy albo dzier-
żawcy obwodu łowieckiego, poszkodo-
wany rolnik oraz sołtys miejscowości 
właściwej ze względu na miejsce wystą-
pienia szkody. 

- W świetle nowych przepisów poja-
wiają się trzy strony: poszkodowany rol-
nik, koło łowieckie i sołtys. Gmina ma 
obowiązek przyjąć wniosek, powiado-
mić strony  i w ciągu siedmiu dni zorga-
nizować pracę zespołu. Szacowanie 
szkód dokonywane jest na podstawie  co 
najmniej dwóch wizyt u poszkodowane-
go właściciela terenu: oględzin i szaco-
wania ostatecznego na tydzień przed 
zbiorem – wyjaśnia Mariusz Kretkow-
ski z Urzędu Gminy w Lubinie. 

Zmiany z całą pewnością komplikują 
procedurę szacowania strat, ale to nie 
jedyny problem. Sołtysi, którzy mają 
w  nich uczestniczyć nie zostali do tego 
odpowiednio przygotowani. Szkolenia 
w zakresie szacowania strat przeprowa-
dzać mają nadleśnictwa, ale kiedy to na-
stąpi, tego na razie nie wiadomo. 

Tymczasem od 1 kwietnia 2018 r. do 
Urzędu Gminy w Lubinie wpłynęło 11 
wniosków dotyczących szkód łowie-
ckich. Straty szacowane już były m.in. 
w Zimnej Wodzie i Bukownej. W sytua-
cji, kiedy sołtys zajmuje się rolnictwem 
i występuje w roli poszkodowanego, 
wskazać musi innego członka zespołu 
ds. szacowania strat ze swojej miejsco-
wości. Średnio w skali roku na terenie 
Gminy Lubin zgłaszanych jest ok. 150 
szkód łowieckich.   (MG) 

ROLNICTWO

- Pomysł powoływania 
sołtysów do zespołów 
szacujących straty łowieckie 
jest dla mnie zupełnie 
niezrozumiały i nie znajduję dla 
niego uzasadnienia. Tym 
powinni zajmować się 
specjaliści, a nie my sołtysi, 
którzy w zdecydowanej 
większości nie mamy w tym 
zakresie absolutnie żadnej 
wiedzy. Oczekuje się od nas 
obiektywizmu, w sytuacji, 
w której rozstrzygać mamy 
sprawy naszego sąsiada czy 
kolegi. To absurd, z którym 
absolutnie się nie zgadzam. 
Uczestniczyłam już w jednym 
szacowaniu szkód 
i bezwzględnie nie chciałabym 
tego robić powtórnie – mówi 
Aneta Tutko, sołtys Zimnej 
Wody. 
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Powiaty lekarz weterynarii ostrzega, że będą 
dokonywane kontrole przestrzegania zasad 
bioasekuracji zawartych w przepisach rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„w sprawie środków podejmowanych  w związ-
ku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń”.   Kontrole rozpoczną się w drugiej poło-
wie kwietnia. Przypominamy te zasady: 

1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed 
dostępem zwierząt wolno żyjących. 

2. Prowadzenie rejestru środków transportu 
do przewozu świń wjeżdżających na teren 
gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do 
pomieszczeń, w których utrzymywane są 
świnie.  

3. Zabezpieczenie budynku, w którym są 
utrzymywane świnie, przed dostępem 
zwierząt 

4. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamknię-
tych pomieszczeniach,  w których są utrzy-
mywane tylko świnie. 

5. Wykonywanie czynności związanych z ob-
sługą świń wyłącznie przez osoby, które 
wykonują te czynności tylko w danym go-
spodarstwie.

6. Stosowanie przez osoby wykonujące czyn-
ności związane z obsługą świń, przed roz-
poczęciem tych czynności, środków higie-
ny niezbędnych do ograniczenia ryzyka 
szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, 
w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczysz-
czanie i odkażanie obuwia. 

7. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi 
oraz sprzętu wykorzystywanych do obsłu-
gi świń.

8. Używanie przez osoby wykonujące czynno-
ści związane z obsługą świń odzieży 
ochronnej oraz obuwia ochronnego prze-
znaczonego wyłącznie do wykonywania 
tych czynności.

9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wej-
ściami do pomieszczeń,  w których są 
utrzymywane świnie, i wyjściami z tych 
pomieszczeń, przy czym szerokość wyło-
żonych mat powinna być nie mniejsza niż 
szerokość danego wejścia lub wyjścia, 
a długość – nie mniejsza niż 1 m.

10. Sporządzenie spisu posiadanych świń, 
z podziałem na prosięta, warchlaki, tucz-
niki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bie-
żące aktualizowanie tego spisu.

11. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwój-
nym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej 
co najmniej 1,5 m, 

12. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren go-
spodarstwa, w którym są utrzymywane 
świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części 
tusz dzików  i produktów ubocznych po-
chodzenia zwierzęcego pochodzących 
z dzików oraz materiałów i przedmiotów, 
które mogły zostać skażone  wirusem ASF.

13. Zakaz wykonywania czynności związa-
nych z obsługą świń przez osoby, które 
w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły 
w polowaniu na zwierzęta łowne lub odło-
wie takich zwierząt. 

14. Zakaz wykorzystywania w pomieszcze-
niach, w których są utrzymywane świnie 
słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej  
z obszaru objętego ograniczeniami lub ob-
szaru zagrożenia. 

15. Zakaz karmienia świń zielonką lub ziar-
nem pochodzącymi z obszaru objętego 
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia 

(RED)

W walce 
z ASF 

Wśród wyróżnionych znalazł 
się wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. Odznaczenia wręczali 
prezes DIR Leszek Grala oraz 
Franciszek Lesicki, szef powia-
towych struktur Izby Rolniczej.

– Wyróżnieni to osoby, któ-
rych wkład na rzecz rolnictwa 
i rozwoju wsi jest nie do przece-
niania. Czuję się zaszczycony, 
że mogłem być w grupie osób 
opiniujących wnioski o nadanie 
im tych odznaczeń. Wyrażam 
przekonanie, że tylko wspólnie 
podejmowane działania przy-
czynią się do poprawy sytuacji 
dolnośląskich rolników oraz 
rozwoju obszarów wiejskich, 
a panów zaangażowanie będzie 
wzorem dla innych – mówił Le-
szek Grala, prezes Dolnoślą-
skiej Izby Rolniczej.

Oprócz wójta Gminy Lubin, 
złotymi odznaki DIR wyróż-
nieni zostali Jan Błaszczak 
z Liśca, Zdzisław Chudy 
z Czerńca, Jan Jodłowski i Bo-
gusław Kurowski Obory oraz 
Marian Szejna z Miłora-
dzic.  To osoby od wielu lat 
związane z rolnictwem, które 
swoją wiedzą i doświadcze-
niem dzielą się młodszymi ko-
legami.

– To dla nas wielki zaszczyt 
i honor móc odebrać tak pre-
stiżowe wyróżnienia. Serdecz-
nie za nie dziękuję w imieniu 
wszystkich nagrodzonych, 
a sam deklaruję dalszą, mam 
nadzieje jeszcze bardziej 

owocną współpracę ze środo-
wiskiem rolniczym oraz insty-
tucjami około rolniczymi. Je-
steśmy gminą wiejską i zdaje-
my sobie sprawę, iż w związku 
z tym ciążą na nas określone 
obowiązki, z których zamie-
rzamy i chcemy się wywiązy-
wać – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Złote odznaki Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej „Zasłużony dla 
samorządu rolniczego” wrę-
czone zostały podczas I Forum 
Rolniczego Gminy Lubin zor-
ganizowanego z inicjatywy 
Rady Powiatowej DIR oraz 
Wójta Gminy Lubin.

(MG)

Sześć osób  z naszej gminy nagrodzonych zostało Złotymi Odznakami 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego”. 

WRĘCZONO 
ODZNACZENIA 

– To dla nas wielki zaszczyt i honor móc odebrać tak prestiżowe wyróżnienia. Serdecznie za nie dziękuję w 
imieniu wszystkich nagrodzonych, a sam deklaruję dalszą, mam nadzieje jeszcze bardziej owocną współpracę ze 
środowiskiem rolniczym oraz instytucjami około rolniczymi- mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
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- Dziękuję pracownikom za 
ogromny wkład pracy, zaangażo-
wanie i sprawną przeprowadzkę. 
To było bardzo trudne logistycz-
nie przedsięwzięcie, ale wszystko 
przebiegło znakomicie i jestem 
z tego powodu bardzo dumny – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin. – Bardzo poprawiły się 
warunki pracy urzędu i mam na-
dzieję, że wpłynie to na jeszcze 
lepszą i sprawniejszą obsługę 
mieszkańców, bo to od zawsze 
jest naszym nadrzędnym celem.

TROCHĘ HISTORII
Mieszkańcy Gminy Lubin 

doskonale wiedzą, że dwa do-

tychczasowe urzędowe budyn-
ki przy ul. Łokietka, były  mało 
przystosowane do roli urzędu, 
w którym załatwia się tak wiele 
spraw. O przeprowadzce my-
ślano od 10 lat. Impulsem do 
bardzo intensywnych  działań 
było wypowiedzenie przez mia-
sto Lubin, w lutym ubiegłego 
roku,  umowy dzierżawy Gmin-
nego Gimnazjum.  Poszukując 
nowego lokum dla szkoły zde-
cydowano, że korzystniej bę-
dzie zainwestować w obiekt, do 
którego będzie mógł się także 
przeprowadzić Urząd Gminy. 
Na nowy budynek wydano 4 
mln 100 tysięcy złotych, ale 

tylko w tym roku samorząd za-
oszczędzi milion złotych, bo 
tyle płacono miastu za dzierża-
wę  budynku gimnazjum. Przy 
ul. Księcia Ludwika I nr 3 swo-
ją siedzibę, oprócz Urzędu 
Gminy i gimnazjum, znalazł 
także Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oraz Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin. 

Przeprowadzkę urzędu zapla-
nowano na pięć dni, ale na prze-
łomie weekendu, więc w prakty-
ce tylko przez dwa dni Urząd 
Gminy był nieczynny. Już 9 
kwietnia obsługiwano intere-
santów, jednoczesnej meblując 
pokoje, rozkładając dokumenty 
i sprzątając. Mieszkańcy byli 
jednak bardzo wyrozumiali 
i okazywali dużą życzliwość.

-Załatwiłem wszystko co 
chciałem i to bardzo sprawnie – 

Pracownicy Urzędu byli bardzo zaangażowani 
w przeprowadzkę. We wtorek 9 kwietnia, 
kiedy urząd był czynny, oprócz obsługi 
interesantów, składano meble, układano 
dokumenty i sprzątano.   

Wiele podziękowań i życzeń towarzyszyło otwarciu nowej siedziby Urzędu Gminy Lubin przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. Było oczywiście także symboliczne przecięcie wstęgi, którego 
dokonał Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin oraz Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy

Przygotowano 
okolicznościowy 
tort, którym 
częstowano 
zaproszonych 
gości, 
współpracujących 
na co dzień 
z urzędem. 
Poświęcenia 
nowego obiektu 
dokonał ksiądz  
Tadeusz Żurek, 
wicedziekan 
dekantu Lubin 
Zachód. 

Do przeprowadzki zaangażowano firmę z Zielonej Góry, której oferta była 
najkorzystniejsza. Dwoma autami zrobiono 42 kursy ( tam i z powrotem). 
Pakowanie  każdego kursu trwało ok. 2,5 godziny.  Po każdej takiej rundzie 
6 pracowników z tej zewnętrznej  firmy bardzo dbało o  swoją tężyznę 
i w czasie przerw jedli duże ilości białka  (serki wiejskie, piersi z kurczaka, 
ryż). I jedząc i dźwigając i skręcając meble zarażali wszystkich śmiechem. 
Przewieźli w sumie ponad 30 ton dokumentów i mebli. 

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ 
SIEDZIBY URZĘDU GMINY LUBIN

NOWA SIEDZIBA

Pracownicy Urzędu byli bardzo zaangażowani 
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mówił Roman Łajtar, który do-
pytywał urzędników o kwestie 
związane z usuwaniem azbestu.

Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH
Na parterze  po prawej, tuż 

przy specjalnie tworzonym bocz-
nym wejściu dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
są referaty, do których najczęś-
ciej przychodzą mieszkańcy,  
czyli referat spraw obywatelskich 
wraz z ewidencją ludności, refe-
rat podatków i opłat lokalnych 
oraz kancelaria Urzędu Gminy. 
Kilka pokoi zajmuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej,  
który ma tam kasę  a do końca 
kwietnia będą tam także pracow-
nicy socjalni i komórka zajmują-
ca się świadczeniami socjalnymi. 

Kasa Urzędu Gminy jest po le-
wej na parterze, wraz z referata-

mi:  planowania i finansów,  go-
spodarki komunalnej i ochrony 
środowiska. 

Na pierwszym piętrze po pra-
wej ulokowano sekretariat,  ga-
binet wójta i skarbnika oraz 
rzecznika prasowego. Na pierw-

szym piętrze po lewej znajdu-
ją się referaty: infra-

struktury, oświaty, kultury i kul-
tury fizycznej, organizacyjny 
i spraw obywatelskich,  zarzą-
dzanie kryzysowe oraz punkt 
konsultacyjno-diagnostyczny. 
 (SR)

ROZKŁAD BUDYNKU PRZY 
UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3:
PARTER:    
URZĄD GMINY, GOPS – wydziały i komórki, 
w których najczęściej załatwiają swoje sprawy 
mieszkańcy
  UG referat spraw obywatelskich wraz 

z ewidencją ludności 
  UG referat podatków i opłat lokalnych 
  UG kancelaria Urzędu Gminy
  GOPS kasa
  GOPS pracownicy socjalni 
  GOPS świadczenia socjalne
  UG kasa 
  UG referat planowania i finansów
  UG referat gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska. 
I PIĘTRO
URZĄD GMINY
  Sekretariat i  gabinet wójta
  Skarbnik gminy 
  Rzecznik prasowy
  Referat infrastruktury
  Referat  oświaty, kultury i kultury fizycznej
  Referat  organizacyjny i spraw obywatelskich
  Zarządzanie kryzysowe 
  Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
II PIĘTRO  
GIMNAZJUM GMINNE
III PIĘTRO 
OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN
   GOPS dyrekcja i administracja  

- Nowa siedziba to korzyści dla pracowników 
i podopiecznych. Do Księginic wszystkim 
było trudno dojechać, teraz kontakt z nami 
jest łatwiejszy a my mamy także prawie 
bezpośredni dostęp do urzędów, z którymi 
współpracujemy – mówi Bronisława Dul, 
dyrektor GOPS. – Dla ułatwienia wszystkie 
działy, z którymi mieszkańcy mają kontakt, 
ulokowane zostały na parterze budynku, to 
w sumie pięć pokoi.  

Na trzecim piętrze budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 swoją nową siedzibę ma także Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. – Cieszymy się z tej nowej lokalizacji, bowiem tak jak do tej pory będziemy blisko mieszkańców dzięki 
działalności naszych wiejskich świetlic, a teraz dodatkowo łatwiej do nas dojechać i załatwić wszystkie inne 
sprawy – mówi Magdalena Dubińska, dyrektor OKGL. – Duża część mieszkańców Gminy Lubin pracuje i uczy się 
w Lubinie, dotarcie do nas jest więc łatwiejsze. Korzystając z okazji, gorąco zachęcam do aktywnego udziału  
w przygotowywanych przez nas zajęciach. Staramy się, by były one jak najbardziej atrakcyjne, odpowiednie dla 

ludzi o różnych zainteresowaniach i skierowane do różnych grup wiekowych. 11 maja zapraszam serdecznie do 
Chróstnika na koncert „Pamiętajmy o ogrodach” poświęcony twórczości Jonasza Kofty, w wykonaniu zespołów oraz 

grup działających w naszym ośrodku kultury.

Wiele podziękowań i życzeń towarzyszyło otwarciu nowej siedziby Urzędu Gminy Lubin przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. Było oczywiście także symboliczne przecięcie wstęgi, którego 
dokonał Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin oraz Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy

- Nowy obiekt 
poprawi 
komfort 
obsługi 
mieszkańców 
i jednocześnie 
scentralizuje 
wiele 
referatów 
i gminnych 
instytucji – 
mówi Tadeusz 
Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ 
SIEDZIBY URZĘDU GMINY LUBIN 













I PIĘTRO
URZĄD GMINY






- Nowy obiekt 

NOWA SIEDZIBA
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Warsztaty wielkanocne
Choć święta już za nami warto przekazać, że 
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce 
w Wielki Czwartek i Wielki Piątek zaprosiła 
dzieci do udziału w warsztatach artystycznych. 
Wiadomo bowiem, że wykonywanie ozdób 
wielkanocnych jest wspaniałą tradycją, którą 

warto kultywować, a każda wykonana 
samodzielnie ozdoba sprawia wiele radości 
i satysfakcji. 
W pierwszy dzień warsztatów dzieci wykonały 
baranka z brystolu, wraz z kwiatami 
wiosennymi z krepiny. Powstała również 

owieczka z patyczków kosmetycznych. Dzieci 
wykazały się dużą wiedzą na temat świąt 
i świąteczne zagadki nie sprawiły im żadnej 
trudności. W drugi dzień czytane były wiersze 
o pisankach i „ Zającu z Czekolady”. Dzieci 
wykonały projekt pisanki oraz wianuszek 

z jajeczek. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się gry planszowe oraz zabawy słowne. 
W zajęciach wzięło udział 36 uczestników. 
Pracownicy biblioteki mają nadzieję, że ozdoby 
pięknie prezentowały się podczas świąt.
 (JN, SR)

Dzieci z Przedszkola im. 
Jana Pawła II w Raszówce 
dumnie reprezentowały 
przedszkole oraz Gminę Lu-
bin  na przedświątecznym 
Jarmarku Wielkanocnym. 
Przepięknie przebrane 
w stroje kurczaczków tań-
czyły, śpiewały i grały na pro-
fesjonalnej scenie Centrum 
Kultury Muza.

 Z tego występu mogą być 
dumne zarówno dzieci, ich 
rodzice jak i nauczycielki, 
które poświęciły wiele czasu 
i zaangażowania w profesjo-
nalne przygotowanie na-
szych małych artystów. Wy-

razy bardzo dużego uznania 
należą się Katarzynie Janko-
wy, Monice Mielniczak oraz 
Małgorzacie Stachowskiej-
-Socha.

Nasze przedszkolaki pięk-
nie przebrane w  stroje kur-
czaczków zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalne 
i taneczne przy akompania-
mencie  piosenek „Kukury-
ku” i „Szalone kurczaki”. 
Dzieci zagrały także na 
dzwonkach diatonicznych 
utwór „Kurki trzy”, który 
zwieńczył ten kunsztowny 
występ.

(SR, Przedszkole Raszówka) 

Przedszkolaki w świątecznym klimacie

To nie pierwsze i na pewno 
nie ostatnie spotkania teatral-
ne w naszym gminnym przed-
szkolu  - Wiemy jaką ważna 
rolę pełni teatr w życiu doro-
słych i dzieci. Samodzielna 
praca twórcza stanowi dla 
najmłodszych znakomitą 
okazje do poszerzania  zainte-
resowań , wzmacniania krea-
tywności, pewności siebie , a 
także koordynacji ruchowej i 
manualnej – mówi Katarzyna 
Foryś, dyrektor Przedszkola 
im. Jana Pawła  II w Raszów-
ce. – Tego typu zajęcia rozwi-

jają także dyspozycje psy-
chiczne jak wrażliwość emo-
cjonalną, estetyczną, moral-
ną, a małym aktorom dają du-
żo radości, satysfakcji i powo-
dów do dumy.

Dlatego tegoroczne święto 
teatru w przedszkolu obcho-
dzono przez cały tydzień. 
Najstarsze grupy przedszkol-
ne przygotowały przedsta-
wienie teatralne pt. „Wielka-
nocny koszyczek”. Na pre-
mierowy spektakl zaproszo-
no rodziców i dzieci z młod-
szych grup. 

Fantastyczna scenografia,  
rekwizyty, kostiumy i poczu-
cie humoru rodziców sprawi-
ły, że była to prawdziwa uczta 
teatralna związaną z nadcho-
dzącymi świętami wielka-
nocnymi. Kadra przedszkola 
ma nadzieje, że zarówno do-
rośli, jak i dzieci poczuli ma-
gię teatru.

Na koniec przedstawienia 
mali aktorzy złożyli świątecz-
ne życzenia oraz zaskoczyli 
widzów śmingusem dyngu-
sem. 

(SR, Przedszkole Raszówka)

Podopieczni Przedszkola im. Jana Pawła  II w Raszówce przez cały tydzień obchodzili Święto Teatru,
które przypadało 27 marca. 

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ TEATRU 
W PRZEDSZKOLU 
Najstarsze grupy przygotowały z tej okazji specjalne 
przedstawienie teatralne, na które zaproszono rodziców.
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Uczestnicy akcji , a do tej pory w całej Europie by-
ło ich już 900 tysięcy, biorą udział w spotkaniach, 
seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkry-
wają potencjał internetu, ale także jego zagroże-
nia. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspie-
rana przez liczne grono partnerów. W polskich 
edycjach „Tygodnia z Internetem” wzięło udział 
ponad 2000 bibliotek, szkół, pracowni kompute-
rowych, organizacji pozarządowych czy innych 
lokalnych instytucji, które zorganizowały spot-
kania dla blisko 75.000 ludzi. W tym roku akcja 
trwała od 19 - 25 marca, a motywem przewod-
nim było krytyczne myślenie. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce 
również dołączyła się do kampanii. Zorganizo-
wano zajęcia dla uczniów klas VI Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego w Raszówce na te-
mat przemocy słownej w internecie jaką jest 
hejt. Temat uczniom nie był obcy, doskonale 
znali znaczenie pojęcia, potrafili wskazać 
miejsca w sieci, do których dochodzi do hejtowa-

nia, wiedzieli także jakie formy może przybierać to zja-
wisko. Celem zajęć było m.in. poszerzenie świadomo-
ści, zaprezentowanie sposobów reagowania na tego 
typu treści oraz poszukiwanie alternatywnych spo-
sobów wyrażania swojej opinii. Uczniowie otrzymali 
Zasady Antyhejtowe, które obiecali stosować. Zo-
stali również poinformowani, że w razie jakichkol-

wiek problemów z przemocą rówieśniczą w sieci 
i hejtowaniem mogą skorzystać z pomocy Telefonu 

Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.  
 (JN, SR)

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ORGANIZUJE WIELE SPOTKAŃ 
Z NAJMŁODSZYMI CZYTELNIKAMI.  

Święto książki 
w Gminie Lubin 

Zorganizowano m.in. zajęcia czy-
telnicze w przedszkolu w Szklarach 
Górnych, było także spotkanie z  An-
dersenem w bibliotece. Dzieci miały 
okazję obejrzeć wystawę udostępnio-
ną przez Ambasadę Szwecji pt. 
„Dziecko w Centrum. Szwedzka Li-
teratura Dziecięca”.

Zorganizowano także konkursy ze 
znajomości baśni. Jak się okazało na-
wet najmłodsi uczestnicy doskonale 
znają baśnie  Andersena. Dzieci wy-
konywały portret pisarza lub projekt 
okładki na książkę. Spotkanie nie 
mogło odbyć się bez czytania baśni, 
którą było „Brzydkie kaczątko”. Po-
tem dzieci bawiły się w kodowanie, 
musiały Kaczątko poprowadzić tak, 
aby dotarło do autora oraz ułożyć za-
mek „Królowej śniegu” z kubeczków, 
za pomocą gumek sterowanych 
sznurkami. Wielką atrakcją dla 
wszystkich były bajeczne stroje. Każ-
dy uczestnik przebrał się w ulubioną 
postać z bajki i zrobiono wielki pokaz 
mody. Na koniec wszyscy wpisali się 
do pamiątkowej książki i otrzymali 
upominki. Najwytrwalsi zagrali jesz-
cze w kalambury i koło fortuny. 

W przedszkolu w Szklarach Gór-
nych natomiast, w  piękny, słoneczny 
piątkowy poranek, dzieci miały moż-
liwość obejrzenia i wysłuchania cie-
kawej historii o Leosiu i jego czworo-
nożnym przyjacielu, z książki zatytu-
łowanej „Szukając Marudka” autor-
stwa Kumiko Yamamoto. Opowiada-
nie zostało przedstawione w formie 
teatrzyku obrazkowego Kamishibai. 
Po krótkiej burzy mózgów na temat 
zawartości drewnianej walizeczki 
z tajemniczymi drzwiczkami (tea-
trzyku Kamishibai), dzieci trafnie 
zgadywały co może się za nimi kryć. 
Ostatecznie gdy drzwiczki się otwo-

rzyły, wszystkim ukazały się piękne, 
duże ilustracje. Mali widzowie z prze-
jęciem śledzili historię małego chłop-
ca , który w gniewie skarcił swojego 
pieska, a zaraz po tym ukochany 
czworonóg zaginął. Zrozpaczony 
chłopiec wyruszył na jego poszuki-
wanie, pomimo sprzeciwu swojej 
mamy i nadciągającej ciemnej, bu-
rzowej ulewy...

I chociaż niebezpieczna wyprawa Le-
osia zakończyła się szczęśliwie, to jed-
nak wcale nie musiało się tak stać. Dzie-
ci zauważyły, jaki błąd popełnił chłop-
czyk i wiedziały, że nie powinien był wy-
ruszać na samotne poszukiwania. 

Po przedstawieniu, przedszkolaki 
wykonały piękne portrety swoich 
ulubionych, bądź upragnionych 
zwierzątek. Spotkanie zakończyło się 
wspólną, pamiątkową fotografią.

Pracownicy biblioteki mają na-
dzieję, że dzieci przekonały się, iż 
czytanie może być dobrą zabawą. Li-
czą jednocześnie, że dzieci  coraz 
częściej będą sięgały po książeczki, 
by zanim nauczą się czytać samo-
dzielnie, z pomocą starszych odkry-
wać ciekawe historie. Zapraszamy 
do odwiedzania naszych bibliotek.

(SR, JN,UM)

W rolę baśniopisarza wcielił się radny Raszówki Marcin Nyklewicz, 
który opowiadał o sobie, swoim dzieciństwie i twórczości.

Każdy uczestnik przebrał się 
w ulubioną postać z bajki 
i zrobiono wielki pokaz mody.

Mali widzowie z przejęciem śledzili historię małego chłopca, 
który w gniewie skarcił swojego pieska, a zaraz po tym 
ukochany czworonóg zaginął.

Uczestnicy akcji , a do tej pory w całej Europie by-

seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkry-

ZASADY ANTYHEJTOWE Zastanów się, zanim odpowiesz na „hejterski” komentarz. Nie 
daj się ponieść emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili.

1. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź 
głęboki oddech i skasuj ją.2. Nie odpowiadaj agresją na agresję – w ten sposób jedynie 

prowokujesz hejtującego do dalszego obrażania. 3. Nie lajkuj, nie udostępniaj „hejterskich” komentarzy – w ten sposób jedynie zwiększasz ich zasięg.4. Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze.5. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści, korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach społecznościowych.
6. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.7. Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj.8. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów.9. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 

TYDZIEŃ 
Z INTERNETEM 
– krytyczne myślenie
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce wzięła udział 
w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” 
koordynowanej przez organizację pozarządową All Digital. 
Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. W tym roku 
skupiono się na walce z przemocą słowną w sieci, czyli hejtem.
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CZTEROLETNIA MARYSIA SOKOŁOWSKA 
Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W OSIEKU 
ODEBRAŁA GŁÓWNĄ NAGRODĘ ZDOBYTĄ 
W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ. WRĘCZYŁ JĄ WÓJT 
GMINY LUBIN TADEUSZ KIELAN.

Autorka 
najpiękniejszej 
kartki nagrodzona

Rozstrzygnięcie konkursu, zorganizowanego przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin odbyło się wcześniej, 
jednak Marysia ze względu na chorobę nie mogła w nim 
uczestniczyć. Zorganizowano więc dla niej osobną 
uroczystość, a laureatka czuła się na niej doskonale, 
chętnie pozując do zdjęć i rozsyłając uśmiechy.
Na tegoroczny konkurs na kartkę wielkanocną wpłynęło 
aż 187 prac. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie 
ponieważ wszystkie prace były wyjątkowe, oddające 
świąteczny klimat i estetyczne. Ostatecznie jednak Grand 
Prix otrzymała Marysia Sokołowska.
To jej projekt wydrukowany został na wielkanocnych 
kartkach Urzędu Gminy i trafił do partnerów, 
współpracowników i przyjaciół gminnego magistratu.
Podczas wręczenia nagrody Marysi towarzyszyła mama 
i brat, a w uroczystości oprócz wójta Gminy Lubin wzięli 
udział członkowie prezydium Rady Gminy oraz radni. 
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej nowej siedziby 
Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.  (MG)

Marysia czuła 
się doskonale na 
uroczystości wręczenia 
nagrody. Chętnie 
pozowała do zdjęć 
i rozsyłała uśmiechy.

Wszyscy uczestnicy po raz 
kolejny udowodnili, że przepi-
sy pożarnicze oraz zasady bez-
pieczeństwa nie są im obce.

– Uczniowie biorący udział 
w konkursie musieli wykazać 
się wiedzą z zakresu przepisów 
przeciwpożarowych, sprzętu 
strażackiego oraz historii i tra-
dycji strażackich. Bardzo się 
cieszę, że poszło im tak do-
brze, bo to oznacza, że w sytu-
acji zagrożenia będą potrafili 
się właściwie zachować, a tym 
samym być może uratować ko-
muś lub sobie życie czy zdro-
wie – mówi Grzegorz Obara, 
prezes zarządu oddziału po-
wiatowego ZOSP RP w Lubi-
nie.

Konkurs odbył się w trzech 
kategoriach wiekowych: ucz-
niowie klas 1-6 szkół podsta-
wowych, uczniowie klas 7 
szkół podstawowych oraz klas 
gimnazjalnych, a także ucz-
niowie szkół ponadgimnazjal-
nych. W poszczególnych kate-

goriach kolejno zwycięzcami 
zostali:
  klasy 1-6: I miejsce Patry-

cja Maślej Szkoła Podsta-
wowa w Niemstowie, II – 
Szymon Chrzanowski 
Szkoła Podstawowa nr 9 

w Lubinie, III – Filip So-
kołowski Szkoła Podsta-
wowa w Rudnej,

  klasy 7 i gimnazjalne: 
I miejsce Karol Janic Gim-
nazjum w Ścinawie, II – 
Kacper Łucki Szkoła Pod-

stawowa nr 12 w Lubinie, 
III – Michał Zdobylak 
Gimnazjum w Chobieni,

  szkoły ponadgimnazjal-
ne: I miejsce Marek Dze-
dzej II LO w Lubinie, II – 
Klaudia Kozak Zespół 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Lubinie, III – Ma-
ciej Dąbrowski MCKK 
w Lubinie.

– Pytania były trudne, ale 
mimo to na większość odpo-
wiedziałam prawidłowo – mó-
wi jedna z uczennic biorących 
udział w konkursie.

– Celem takich turniejów 
jest przede wszystkim propa-
gowanie wiedzy pożarniczej 
i prawidłowych zachowań 
w sytuacji zagrożenia. Do lu-
bińskiej straży często przycho-
dzą przedszkolaki czy ucznio-
wie szkół podstawowych i już 
tam staramy się przekazywać 
im tę wiedzę. Często ratuje 
ona po prostu życie lub zdro-
wie ludzkie – mówi Eryk Gór-
ski Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Lubinie.

– Zwycięzcy turnieju będą 
reprezentować powiat lubiń-
ski na szczeblu wojewódzkim, 
a kolejno może nawet ogólno-
polskim, czego im serdecznie 
życzymy. Warto dodać, że 
w tym roku pytania były wyjąt-
kowo trudne – mówi Marta 
Demczak, dyrektor Powiato-
wego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Lubinie.

Zarówno na zwycięzców, jak 
i uczestników czekały nagrody 
ufundowane przez starostę lu-
bińskiego i komendanta główne-
go Państwowej Straży Pożarnej.

(tekst i zdjęcia: Starostwo 
Powiatowe w Lubinie)

Patrycja Maślej, uczennica Szkoły Podstawowej w Niemstowie zwyciężyła w swojej 
kategorii w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

MAMY ZWYCIĘSTWO 
W POWIATOWYM KONKURSIE 
WIEDZY POŻARNICZEJ! 



¹⁵

Z okazji przypadającego 
w tym roku jubileuszu 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości,  uczniowie 
klas trzecich ze wszystkich 
szkół podstawowych naszej 
gminy wzięli udział w Gmin-
nym turnieju wiedzy dla ucz-
niów klas III – „Polska moja 
Ojczyzna”.

W turnieju brały udział 3- 
osobowe drużyny, przed któ-
rymi postawiono bardzo róż-
norodne wyzwania i musieli 
mieć dużą wiedzę m.in. o Pol-
sce, symbolach narodowych 
czy też sławnych Polakach. 
Uczestnicy wykazali się bar-
dzo dobrą  znajomością zabyt-
ków największych miast, ich 

herbów oraz ważniejszych dat 
świąt państwowych. W grupie 
rozwiązywali test, krzyżówkę, 
odpowiadali na pytania ustne, 
rozwiązywali zagadki muzycz-
ne itp.  W czasie turnieju jedna 
osoba z drużyny wykonywała 
ilustrację do dowolnej legendy 
związanej z wybraną przez sie-
bie stolicą Polski.

Organizatorki turnieju, 
czyli Danuta Kasperska i Da-
nuta Więczkowska podkre-
ślają, że rywalizacja sześciu 
drużyn przebiegała w miłej 
i przyjaznej atmosferze.

Nad przebiegiem turnieju 
czuwała komisja w składzie: 
Magdalena Dubińska – dyrek-
tor Ośrodka Kultury Gminy 

Lubin i Wioletta Olech – dy-
rektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Raszówce. Fun-
datorem nagród książkowych 
i gier planszowych  dla wszyst-
kich uczestników była Gmina 
Lubin.  Organizatorki gratu-
lują zwycięzcom, a opieku-
nom dziękują za przygotowa-
nie uczestników.  (SR, DK, DW) 

WYRÓŻNIENIA

Turniej wiedzy „Polska moja Ojczyzna” 
Turniej pod patronatem wójta Gminy Lubin zorganizowała Szkoła Podstawową im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.  

Zwyciężyła drużyna 
z Niemstowa w składzie 
Julia Ciesielska, Milena 
Ławnik i Hanna Majczak.
II miejsce zajęła 
reprezentacja ze Szklar 
Górnych w składzie Matylda 
Chudy, Julia Krupa i Jakub 
Ozga. III miejsce zdobyła 
drużyna z Raszówki 
w składzie Zuzanna 
Anopczenko, Sophie 
Daubigney i Zuzanna 
Miedziak.  Reprezentacje ze 
szkół w Krzeczynie Wielkim, 
Osieku i Siedlcach  zdobyły 
wyróżnienia.

W świetlicy 
wiejskiej w Ra-
szówce odbyła 
się jubileuszo-
wa, dziesiąta 
edycja Otwar-
tego Przeglądu 
Teatru Jednego 
Aktora „Bliżej 
Teatru 2018”. 

NAGRODA GŁÓWNA – KALINA TRYNISZEWSKA 
– „PCHŁA SZACHRAJKA” – JAN BRZECHWA
KATEGORIA I (DO 9 LAT)
I miejsce  – Szymon Wilk – „Wilk u dentysty” - Tadeusz Śliwiak
I  miejsce  – Nikola Szczepańskich – „Sowa” – Jan Brzechwa
II  miejsce – Oliwia Sobolewska – „Wielka podróż stonki” 

– Hanna Niewiadomska
III  miejsce – Fabian Kawecki – „Daktyle” – Danuta Wawiłow

WYRÓŻNIENIA: 
Laura Oblej – „Kaloryfer” – Hanna Niewiadomska
Aleksandra Iwanów – „Jajo” – Agnieszka Frączek
Weronika Śliwiak – „Żaba” – Jan Brzechwa

KATEGORIA III (11 – 12 LAT)
I  miejsce – Oliwia Stefanowska – „Malowana Awantura” 
– Maria Terlikowska

I miejsce – Oliwia Will – „Pierwszy pocałunek” – Krystyna Siesicka
II  miejsce – Amelia Siudzińska – „Dialog z pluskwą” 

– Ludwik Jerzy Kern

KATEGORIA IV (POWYŻEJ 12 LAT)
Wyróżnienie – Martyna Zentek „Cebula” – Wisława Szymborska 

 „BLIŻEJ TEATRU 2018”

BLIŻEJ TEATRU 2018 

Cykliczna im-
preza organizowana 
przez Ośrodek Kultury Gmi-
ny Lubin ma na celu przybli-
żenie formy teatralnej dla 
przedszkolaków i uczniów. 
Jest to też okazja do zaprezen-
towania publiczności swoich 

umiejętności przez młodych 
adeptów aktorstwa. 

W przeglądzie wzięli udział 
wychowankowie placówek 
oświatowych powiatu lubiń-
skiego, m.in. z: Punktu Przed-
szkolnego w Wiercieniu, 

Przedszkola w Raszówce 
(oddz. Lubin), Przed-

szkola Miejskiego nr 13 
w Lubinie, Szkoły Podsta-

wowej w Raszówce, Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Lubinie, 

Szkoły Podstawowej nr 14 
w Lubinie, Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej w Lubinie, Gim-
nazjum w Lubinie. Tegoroczne 
spotkanie zgromadziło dwu-
dziestu wykonawców, których 
w czterech kategoriach wieko-
wych oceniało jury złożone ze 
znawców sztuki scenicznej: Ka-
rolinę Tuszyńską–Kluzek (ab-
solwentkę wydziału wokalno-
-wktorskiego Akademii Mu-
zycznej, choreografa i instruk-

tora TEATRU TAŃCA), Teresę 
Kot (animatora kultury, poetkę, 
kierownika zespołu folklory-
stycznego ZACHĘTA), Jerzego 
Kusia (muzyka, kompozytora, 
kierownika zespołu wokalnego 
LEJDIS). 

Wszyscy uczestnicy repre-
zentowali bardzo wysoki po-
ziom  artystyczny, dlatego 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin postanowił nagrodzić 
wszystkich wykonawców. 
W ramach edukacji teatralnej 
zorganizowano również pre-
zentację rodzajów lalek wyko-
rzystywanych do spektakli 
oraz przybliżono terminy tea-
tralne.   (MCH)
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Gaśnica 
w samochodzie

Gaśnica samochodowa jest jednym z przedmiotów, który każdy 
kierowca musi mieć w samochodzie podczas jazdy. Jej brak może 
nas kosztować mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Gaśnica 
samochodowa, którą kierowcy są zobowiązani posiadać powinna 
zawierać w sobie co najmniej 1 kg środku gaśniczego.
Obowiązek posiadania gaśnicy w samochodzie wynika 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia. Zgodnie z § 11 pkt. 14 tego rozporządzenia, każdy 
kierowca ma obowiązek wyposażyć swoje auto w gaśnicę 
umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej 
użycia.
- Warto dokonywać corocznych przeglądów gaśnic – mówi 
Andrzej Moroch, z firmy Ogniomistrz z Niemstowa, która jako 
jedyna w Gminie Lubin zajmuje się ich przeglądem. – Niestety 
najczęściej pamiętają o tym osoby, którym przydarzył się pożar 
auta i z powodu niesprawnej gaśnicy nie mogli nic zrobić.  Warto 
wcześniej zadbać o bezpieczeństwo siebie i swoich najbliższych.   
Brak ważnej gaśnicy w samochodzie może sprawić, że diagnosta może 
(choć nie musi) nie dopuścić samochodu do ruchu.
Inne  podstawowego wyposażenia samochodu powinny tez to:  
trójkąt ostrzegawczy,  apteczka, kamizelka odblaskowa, linka 
holowniczą, koło zapasowe czy też kable rozruchowe. 

(SR)

WIOSENNO-LETNIA AURA SPRAWIA, ŻE NA DROGACH NASZEGO REGIONU CORAZ CZĘŚCIEJ POJAWIAJĄ SIĘ MIŁOŚNICY 
JAZDY NA DWÓCH KÓŁKACH.

Motocykliści na drogach
Lubińscy policjanci ape-

lują o rozwagę i przestrze-
ganie przepisów. Zadbajmy 
o bezpieczeństwo, nie tylko 
swoje ale także innych 
uczestników dróg.

Słoneczne dni zachęcają 
do korzystania z jednośla-
dów. Nie zawsze jednak pa-
sja jazdy motocyklem idzie 
w parze z bezpieczeństwem. 
Wystarczy chwila nieuwa-
gi, gwałtowny manewr i wy-
wrotka jest pewna.

Pamiętajmy, że w przy-
padku nawet najdrobniej-
szej kolizji motocykla i sa-
mochodu, to motocyklista 
ma najmniejsze szanse na 
przeżycie albo wyjście z wy-
padku bez obrażeń – mówi 
mł. asp. Anna Szajbler  z  
zespołu ds. profilaktyki 
społecznej Komendy Po-
wiatowej Policji  w Lubinie. 
- Jazda na motocyklu to nie 
wyścig, a wzmożone przez 
policjantów kontrole, nie 
zapewnią bezpieczeństwa 
na drogach, jeżeli sami mi-
łośnicy jednośladów o to 
również nie zadbają. 
Jak wynika z policyjnych 
obserwacji motocykliści po-
przez nie stosowanie się do 

przepisów ruchu drogowe-
go: brawurową jazdę, nie-
dostosowanie prędkości do 
warunków panujących na 
drodze, nieprawidłowe wy-
przedzanie coraz częściej 
powodują poważne zagro-
żenia dla siebie i innych 
użytkowników dróg. Brak 
ostrożności, zrozumienia 
i wzajemnego szacunku to 
kolejne niekorzystne czyn-
niki wpływające na bezpie-
czeństwo. 
Lubińska policja apeluje 

zatem o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności i prze-
strzeganie dozwolonych 
prędkości.

- Właściciele motocykli 
zanim wyruszą w drogę po-
winni sprawdzić stan tech-
niczny swojego jednośladu, 
zwłaszcza oświetlenie, stan 
opon i hamulców. Ważnym 
elementem dla motocykli-
sty jest również odpowied-
nia odzież - właściwie do-
brany kask, ochraniacze, 
odpowiednie buty i rękawi-

ce. Warto także zadbać 
o odblaski, które sprzyjają 
lepszej widoczności – przy-
pomina  Anna Szajbler  z  
KPP w Lubinie.
Pamiętajmy również, że 
kierowanie się zasadą ogra-
niczonego zaufania oraz 
przewidywania reakcji in-
nych uczestników ruchu to 
dewizy, które należy w so-
bie doskonalić, aby bez-
piecznie dotrzeć do celu. 

(SR, lubin.policja.gov.pl) 

Do każdego z nich wzywani 
są zawodowi strażacy i ochot-
nicy. Może się więc zdarzyć, że 
przez lekkomyślność ludzi nie 
zdążą oni na czas z pomocą 
tam, gdzie będą naprawdę po-
trzebni. Np. do  pożaru traw 
w Kłopotowie  musiano wy-
słać trzy zastępy: z PSP i OSP 
Niemstów i Księginice. Stra-
żacy alarmują, że wypalanie 

traw jest bardzo niebezpiecz-
ne . Po zimie trawy palą się 
bardzo szybko, często taki po-
żar wymyka się spod kontroli 
i może przenieść się na pobli-
skie zabudowania. 

- Wypalanie traw jest bar-
dzo niebezpieczne, zwłasz-
cza gdy tak jak teraz jest su-
cho i wieje wiatr. To bezpo-
średnie zagrożenie dla lasów, 

ale także ludzi. Ogień roz-
przestrzenia się w takich sy-
tuacja bardzo szybko, wy-
starczy że gwałtownie zmieni 
się kierunek wiatru  – mówi 
Marek Maślej, komendant 
gminny związku OSP i jed-
nocześnie zawodowy stra-
żak. – Niestety codziennie 
mamy teraz zgłoszenia o wy-
palaniu traw.  

Dlaczego dochodzi do wy-
palania traw? Niestety od po-
koleń wśród wielu rolników 
panuje przekonanie, że spale-
nie trawy spowoduje szybszy 
i bujniejszy odrost młodej tra-
wy, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Nic 
bardziej błędnego. Nieużytki , 
wbrew swojej nazwie, potrafią 
być wyjątkowo użyteczne dla 

przyrody, dlatego, że zamiesz-
kuje je wiele gatunków roślin 
i zwierząt, w tym  także chro-
nionych.  W płomieniach lub 
na skutek podwyższonej tem-
peratury wiele z nich ginie, 
w tym te  które mają pozytyw-
ny wpływ na strukturę gleby 
i jej właściwości.  W efekcie 
pożaru ziemia się wyjaławia – 
zostaje zahamowany natural-
ny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powie-
trza. Nieodłącznym towarzy-
szem ognia jest zawsze dym, 
który jest w tym przypadku 
bardzo trujący, znajdują się 
w nim rakotwórcze  węglowo-
dory , dwutlenek węgla oraz 
dwutlenek siarki. Taka mie-
szanka może spowodować za-
trucia, a w konsekwencji cho-
roby. 
Wypalanie traw nie dość, że 
niszczy środowisko, to jest 
także prawnie surowo zabro-
nione.  Za wykroczenia tego 
typu grożą:  kara aresztu, na-
gany lub grzywny.  Art. 163. § 
1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 

z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze 
zmianami) stanowi: „Kto 
sprowadza zdarzenie, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wie-
lu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 
10”.

W walkę z procederem wio-
sennego wypalania traw włą-
czyła się także Unia Europej-
ska, poprzez system dopłat 
bezpośrednich. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ostrzega, że rolnik, 
który łamie prawo, może otrzy-
mać unijne dopłaty pomniej-
szone nawet o 20 procent. Do-
tyczy to nie tylko rolników ko-
rzystający z dopłat bezpośred-
nich ale także tych, którzy do-
stają wsparcie przy zalesianiu 
gruntów rolnych i dopłaty rol-
nośrodowiskowe. Jeśli pracow-
nicy ARiMR dojdą do wniosku, 
że to nie pierwsze przewinienie 
konkretnego rolnika może zde-
cydować o całkowitym cofnię-
ciu pomocy.

(SR, ekologia.pl)

Długa i prawie bezśnieżna zima w naszym regionie spowodowała , że na wielu terenach zalega dużo suchej trawy i roślin. 
Niestety ciągle są osoby, które palą takie łąki i nieużytki, co jest bardzo niebezpieczne dla ludzi, ale także dla przyrody.

POŻARY NA ŁĄKACH 
I NIEUŻYTKACH

Wypalanie traw jest surowo zabronione 
i grozi za nie kara – grzywna, a nawet 
więzienie. W ostatnich dniach w powiecie 
lubińskim jest odnotowywanych 
kilkanaście takich pożarów.
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Rada Seniorów 
Rada Seniorów Gminy Lubin 
powołana została uchwałą 
Rady Gminy Lubin z dnia 30 
marca 2016 r. na wniosek 
wójta Gminy Lubin. Obszar 
działania Rady obejmuje 
obszar Gminy Lubin. Celem 
jej działalności jest integracja 
środowiska osób starszych, 
wzmacniane ich udziału 
w życiu społeczności 
lokalnej, a także sprzyjanie 
solidarności 
międzypokoleniowej 
w szczególności poprzez:

  wspieranie aktywności 
osób starszych, 

a w szczególności 
aktywności rekreacyjnej, 
edukacyjnej i kulturalnej,
 profilaktykę i promocję 
zdrowia,
 zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu,

 twórcze wykorzystanie 
potencjału osób starszych,
 przełamywanie 
stereotypów dotyczących 
seniorów i starości oraz 
budowanie autorytetu osób 
starszych

RADĘ SENIORÓW 
GMINY LUBIN 
TWORZĄ:
Emilia Bojko
Jan Hawrysz
Ryszard Kirsz
Danuta Kowalewska
Jan Olejnik
Janina Mucha
Wiesław Mucha
Anna Rawska – 
wiceprzewodnicząca
Inna Rogalska – 
przewodnicząca
Barbara Tórz
Stanisława Zazula 

Kotlina Krzeszowska i Góry Stołowe 
– to cele kolejnej wyprawy seniorów z Gminy 
Lubin. Wycieczka odbędzie się 10 maja 
2018 r. Zapisy potrwają do 27 kwietnia. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeden z dwóch głównych punk-
tów wycieczki  stanowi Chełmsko 
Śląskie. To  wieś niedaleko Lu-
bawki, która słynie XVII wiecz-
nych drewnianych Domów Tka-
czy: „Dwunastu Apostołów” 
i „Siedmiu Braci” . To jedyna taka 
atrakcja w Europie.

W tym miejscu seniorzy we-
zmą udział w warsztatach tka-
ckich, dzięki którym będą mieli 
okazję poznać etapy produkcji 
tkanin lnianych.

W drugiej części wycieczki za-
planowana została wizyta w Re-
zerwacie Przyrody „Głazy Kras-
noludków”, podczas której jej 
uczestnicy będą mieli okazję spa-
cerować po malowniczych, po-
rozrzucanych wśród boru świer-

kowego skałkach powstałych 
w wyniku długotrwałej erozji.

Wycieczka finansowana jest 
w części ze środków Gminy Lu-
bin. Uczestnicy ponoszą koszty 
udziału w warsztatach tkackich 
w Chełmsku Śląskim w kwocie 20 
zł, obiadu i innych biletów wstę-
pu.

Zapisy i wpłaty w biurze O/
PTTK w Lubinie, Rynek 22 
(8.00-16.00)do 27 kwietnia 
2018.

Tel. 668 837 857, 
pttkolubin@interia.pl 
Wpłaty w biurze  O/PTTK, Ry-
nek 22 lub na rachunek banko-
wy:29 1090 2082 0000 0005 
4600 4201.

(MG/MP)

SENIORZY 
ZNÓW 
WYRUSZAJĄ 
NA SZLAK

PULPIT  to obraz, jaki widać na ekranie po tym, jak 
się zalogujemy do komputera. Na pulpicie widoczne są 
różne obrazki, zwane IKONAMI. Każda z nich 
odpowiada za coś innego, a ich rozmieszczenie jest 
różne dla każdego komputera. Pulpit jest dla jak 
„centrum dowodzenia”, gdyż to z niego wchodzi się 
(poprzez kliknięcie) w konkretne elementy, by pisać 
dokumenty, korzystać z Internetu, kalkulatora, oglądać 

IKONY są to symbole graficzne programów 
i dokumentów. Tak jak firma ma swoje logo, tak 
program ma swój symbol. 

PENDRIVE (czyt. pendrajw), to podłączany do 
komputera za pomocą portu USB przedmiot, 
służący do magazynowania i przenoszenia danych 
pomiędzy komputerami. Możemy na nim zapisywać 
programy, zdjęcia, dokumenty, filmy itd. 

Słownik Seniora

10 maja 2018

wycieczka dla seniorów z Gminy Wiejskiej Lubin

     Wyjazd godz.8.00-parking  (Kaufland Lubin ). Planowany powrót do godz. 18.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Podczas wyjazdu poznacie walory Kotliny Krzeszowskiej i Gór Stołowych, odwiedzicie ciekawe

miejsca i aktywnie spędzicie czas.

Chełmsko Śląskie 
- wieś niedaleko Lubawki, która słynie XVII wiecznych

drewnianych  Domów  Tkaczy:„Dwunastu  Apostołów”

i „Siedmiu Braci” to jedyna taka atrakcja w Europie;

-  udział  w warsztatach  tkackich  pozwoli  zapoznać  się

z etapami  produkcji tkanin lnianych;

Rezerwat   przyrody    Głazy Krasnoludków       

 -  godzinna  wycieczka  po  malowniczych,  porozrzucanych  wśród  boru  świerkowego

skałkach powstałych w wyniku długotrwałej erozji;
     

Uczestnik ponosi koszt udziału w  warsztatach  tkackich w Chełmsku Śląskim: 20,00 PLN
Cena także zawiera: kawę lub herbatę  oraz słodki poczęstunek.

Również we własnym zakresie: pozostałe bilety wstępu, napoje i posiłki.

Wycieczka w części finansowana  ze środków Gminy Lubin.

        Zapisy i wpłaty w biurze O/PTTK w Lubinie, Rynek 22 (8.00-16.00)
do 27 kwietnia 2018.

Tel. 668 837 857, pttkolubin@interia.pl
  Wpłaty w biurze O/PTTK, Rynek 22

 lub na r-k bankowy:29 1090 2082 0000 0005 4600 4201.

Wyjazd
       dla osób
          50 +
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W Halowych Mistrzostwa Polski Młodzików 
w Łucznictwie w Tyczynie koło Rzeszowa uczestniczyło 
około 200 zawodników z Polski   w tym  czteroosobowa 
reprezentacja Gminy Lubin z LZS SKS Raszówka. 

Magdalena Sieradzka 
w kategorii Młodzik Kobiet 
zajęła szóste miejsce i  
wspólnie z Mateuszem Mu-

siatowiczem (indywidualnie 
16. miejsce) w kategorii 
MIKST również szóste miej-
sce. W kategorii Młodzik 

Młodszy mężczyzn Kuba 
Wójcik był 17. a Iza Kożew-
nikow 45. w tej samej kate-
gorii kobiet.

Tydzień wcześniej organi-
zowane były XXVII Halowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych  w Zgierzu. W mi-
strzostwach tych wystarto-
wało ponad 250 zawodników 
z kilkudziesięciu polskich 
klubów w tym również  sześ-
cioosobowa  ekipa łuczników 
LZS SKS Raszówka.  Z za-
wodów tych ekipa z Gminy 

Lubin wróciła z brązowym 
medalem Kuby Engwera 
w łukach bloczkowych. 
Najbliżej strefy medalowej 
była drużyna chłopców w łu-
kach olimpijskich w składzie 
Mateusz Posłuszny, Mateusz 
Musiatowicz, Szymon Mar-
czak, która przegrała pojedy-
nek o wejście do strefy meda-
lowej z bardzo silną ekipą 

Marymontu Warszawa. 
Ostatecznie drużyna zajęła 
12. miejsce. Indywidualnie 
20. miejsce zajął Mateusz 
Posłuszny,  42. Magda Sie-
radzka i 47. Ewelina Mazu-
rek. Nasz mikst  w składzie 
Magda Sieradzka - Mateusz 
Posłuszny  zajął 21. miejsce 
na 76 sklasyfikowanych 
mikstów.  (JD)

Swoje pierwsze punkty w barwach  Klubu Rug-
by Miedziowi Lubin miała okazję zdobyć grupa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzeczynie 
Wielkim. W Turnieju Dzieci i Młodzieży, który 
odbył się w  Kaliszu, Mini Żaki, w składzie: Hu-
bert Polniak, Alan Tatarek, Bartosz Korbela, Se-
bastian Janus i Emil Angelow walecznie rywali-
zowały z klubami sportowymi z wieloletnimi 
tradycjami rugby, ostatecznie zajmując piąte 
miejsce na dziewięć drużyn biorących udział 
w tej kategorii wiekowej. Drużyna, prowadzo-
na przez trenera Kamila Lisa, została zauwa-
żona przez prezesa Klubu Rugby Miedziowi 
Lubin Tomasza Nimczyka, dzięki czemu mo-
gła wziąć udział w pierwszym turnieju tego 
sezonu, a tym samym nawiązać stałą współ-
pracę z klubem.

Gratulujemy uczniom dobrego rugbo-
wego startu i już dziś możemy zdradzić, iż 
niedługo powstanie pierwszy w regionie 
Uczniowski Klub Sportowy Rugby, którego na-
zwę zdradzimy niebawem.  (KL)

Swoje pierwsze punkty w barwach  Klubu Rug-
by Miedziowi Lubin miała okazję zdobyć grupa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzeczynie 
Wielkim. W Turnieju Dzieci i Młodzieży, który 
odbył się w  Kaliszu, Mini Żaki, w składzie: Hu-
bert Polniak, Alan Tatarek, Bartosz Korbela, Se-
bastian Janus i Emil Angelow walecznie rywali-

w tej kategorii wiekowej. Drużyna, prowadzo-

Lubin Tomasza Nimczyka, dzięki czemu mo-

Uczniowski Klub Sportowy Rugby, którego na-
(KL)

Nasza reprezentacja 
na turnieju rugby w Kaliszu 

Husaria Kalisz – Miedziowi Lubin 9:6
Miedziowi Lubin – RC Częstochowa 5:3
Miedziowi Lubin – Sparta Jarocin 10:2
KS Budowlani Łódź – Miedziowi Lubin 7:4

WYNIKI MECZOWE NASZEJ DRUŻYNY 
MIEDZIOWYCH LUBIN W KATEGORII MINI ŻAK:

Najlepiej z naszych reprezentantów spisała się Magdalena Sieradzka. 

SUKCESY ŁUCZNIKÓW 
z LZS SKS Raszówka 
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W zawodach wzięło udział 
25 zawodników i zawodni-
czek, którzy rywalizowali ze 
sobą w trzech kategoriach 
wiekowych. Wyniki w po-
szczególnych kategorii przed-
stawiamy obok.  Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale oraz słodycze .
Za miejsca 1-3 zostały wrę-
czone zostały pamiątkowe 
statuetki i dyplomy. Dodatko-
wo nagrody rzeczowe otrzy-
mali: najmłodszy junior - 
Markowski Jakub z Lubina 

oraz najmłodsza juniorka - 
Madarasz Magdalenia z Krze-
czyna Wielkiego, najlepszy 
junior z Krzeczyna Wielkiego 
- Stefanowicz Piotr – nagroda 
Jerzego Tadli,  sołtysa Krze-
czyna Wielkiego. Sędzią 
głównym turnieju był Józef 
Bałdyga. Organizatorzy tur-
nieju serdecznie dziękują pra-
cownikom Szkoły Podstawo-
wej w Krzeczynie Wielkim za 
okazaną pomoc przy organi-
zacji turnieju. 

 (AP)

Rocznik 2010 i młodsi
CHŁOPCY DZIEWCZĘTA 
1 miejsce - Stefanowicz Piotr- Krzeczyn W. 1 miejsce - Wójtowicz Marlena – Osiek
2 miejsce- Markowski Jakub - Lubin 2 miejsce -Madarasz Magdalena – Krzeczyn  W.

ROCZNIK 2007 -2009
1 miejsce - Kiziulewicz Aleksander - Szklary G. 1 miejsce - Szczepańska Jagoda - Krzeczyn W.
2 miejsce - Krząstek Adrian - Lubin 2 miejsce - Zieleniec Beata - Obora
3 miejsce -Topór Bartosz - Lubin 3 miejsce - Gancarczyk Anita - Pieszków

ROCZNIK 2004-2006
1 miejsce -Wiśniewski Jakub - Osiek 1 miejsce – Zieleniec Marta - Obora
2 miejsce - Madej Adrian - Krzeczyn W.
3 miejsce - Tabin Patryk - Krzeczyn W.

II Turniej gminnej ligi szachowej 
szkół podstawowych i gimnazjum 

W sali Szkoły 
Podstawowej 
w Krzeczynie 
Wielkim odbył się 
II Turniej Gminnej 
Ligi Szachowej Szkół 
Podstawowych 
i Gimnazjum. Turniej 
przeprowadzony 
był systemem 
szwajcarskim na 
dystansie 7 rund, 
z tempem gry 10 
minut na zawodnika. 

Ostatnia kolejka rozgry-
wek piłki nożnej legnickiej 
B-Klasy przyniosła pojedy-
nek dwóch zespołów z czo-
łówki tabeli. Zmierzyły się 
ze sobą zajmujący pierwsze 
miejsce Huzar Raszówka 
i Transportowiec Kłopotów, 
którego od lidera po ostat-
nim meczu dzieli zaledwie 
punkt.  

Już przed meczem, zapo-
wiadającym się jako hit wio-
sennej rundy B-Klasy, wyczu-
wało się ogromną nerwowość 
w obu ekipach. Od pierw-
szych minut trwała ostra, mę-
ska walka. Z biegiem czasu 
zaczęła uwidaczniać się op-
tyczna przewaga drużyny 
Transportowca. Do przerwy 
jednak żadnej z drużyn nie 
udało się zdobyć bramki. Po 
zmianie stron piłkarze Huza-
ra uzyskali nieznaczną prze-
wagę w środkowej strefie boi-
ska, stwarzając sobie kilka 

sytuacji strzeleckich.
Gdy wydawało się, iż spot-

kanie skończy sie sprawiedli-
wym podziałem punktów 
w 85. minucie zawodnik 
z Kłopotowa Dawid Szym-
czyk popisał się fantastycz-
nym uderzeniem z 25 me-
trów. Mimo usilnych starań 
obu ekipom nie udało się 
zmienić wyniku spotkania. 
Rezultat 1:0 z pewnością 
przyczyni się do tego, iż do 
końca rundy będzie trwała 
zacięta walka o awans do 
wyższej klasy rozgrywkowej, 
a przed Transportowcem do-
datkowa  szansa odrobienia 
straty do lidera – 
zaległe 

spotkanie 
z Sokołem 
Niechlów. 

Podczas 
minionej 
kolejki do-

skonale spi-
sały się pozo-

stałe zespoły 
Gminy Lubin 

grające w B-Klasie. 
Platan Siedlce rozgro-

mił Błysk Studzionki 4:0, 
Unia Szklary Górne pokona-
ła Błyskawicę Luboszyce 2:0, 
a Victoria Niemstów zwycię-
żyła z LZS Żelazny Most 3:1. 

A-KLASA 
Remisem i porażką zakoń-

czyły 21. kolejkę nasze dru-
żyny grające w A-Klasie. 
Unia Miłoradzice na wyjeź-
dzie zremisowała ze Spartą 

Parszowice 1:1, a Fortuna 
Obora, także w wyjazdowym 
spotkaniu, uległa Wilkom 
Różana 5:2. 

KLASA OKRĘGOWA 
21. kolejki do udanej nie 

zaliczy także grająca w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej 

Iskra Księginice. Podopiecz-
ni Remigiusza Postrożnego 
wyjechali z Legnicy bez 
punktu, ulegając miejscowe-
mu Konfeksowi 0:3. Zespół 
z Księginic zajmuje obecnie 
siódme miejsce w tabeli, spo-
śród szesnastu drużyn legni-
ckiej okręgówki.  (JT/MG) 

Gminne derby dla Kłopotowa  

Po ostatnim zwycięstwie Transportowiec od 
Huzara dzieli zaledwie punkt. 

Gminnym derbom 
przyglądał się wójt 
Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan (na zdjęciu po 
prawej, obok Zdzisław 
Korczak, prezes 
Huzara). 
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Hasło krzyżówki z numeru  3/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „PALEC 
SERDECZNY BYWA NIEKIEDY WSKAZUJĄCY”. Nagrodę otrzymuje  Józefa Bartosz z Raszówki.  
Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 3 (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. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na 
odpowiedzi czekamy do 10 maja 2018 r. Spośród osób, które odgadną hasło krzyżówki 
rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Jasiu szepcze tacie na ucho: 
- Jak dasz mi dziesięć złotych, 
to powiem ci, co mówi mamie 
pan listonosz jak jesteś 
w pracy. 
Ojciec wyjmuje 10zł i daje 
synowi. 
- I co, Jasiu? Co mówi? 
- Mówi: - „Dzień dobry. Poczta 
dla pani”.

***
Pani na lekcji zapytała Jasia: 
- Jasiu, odmień przez 

przypadki „kot”. 
- Mianownik - kot, Dopełniacz 
- kota, Wołacz - kici kici.

***
- Mamo, dziś na lekcji pan od 
matematyki pochwalił mnie! 
- To bardzo ładnie, a co 
powiedział? 
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, 
a ja - największym!

***
Przychodzi babcia do urzędu 
skarbowego, złożyć PIT. 

Urzędniczka sprawdza i mówi: 
- Właściwie wszystko jest 
dobrze tylko brakuje Pani 
podpisu 
- Ale jak ja mam się podpisać? 
- No tak jak się Pani zawsze 
podpisuje. 
Babcia bierze długopis i pisze: 
- Całuję gorąco, babcia Aniela.

***
Pijany facet wraca do domu. 
Żona zaczyna awanturę 
i wymownie pokazuje palcem 

na zegarek. Na co facet: 
- Wielkie halo! Zegarek! Jak 
mój ojciec wracał do domu, to 
matka na kalendarz 
pokazywała!

***
- Tatusiu, czy Ocean Spokojny 
zawsze jest spokojny? 
- Co za głupie pytanie? Czy nie 
możesz pytać się o coś 
mądrzejszego? 
- Mogę. Kiedy umarło Morze 
Martwe?

***
Pani w przedszkolu rozdała 
dzieciom rysunek kaczki 
z parasolem do 
pokolorowania. Zbierając 
prace zauważyła, że Jasiu 
pomalował kaczkę na 
czerwono.
- Jasiu - spytała - Ile razy 
w życiu widziałeś czerwoną 
kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę 
z parasolem.

***
Żona do męża:
- Coś się dzieje z moim 
telefonem. Rozmawiałam dziś 
z przyjaciółką, ale nic nie 
mogłam zrozumieć.
- A próbowałyście nie mówić 
w tym samym czasie?

***
- Mamy twego syna...
- To straszne! Czego chcecie?
- Przyjedź pan i go odbierz, 
zaraz zamykamy przedszkole.

ROZRYWKA


