
GminneWiadomości
INWESTYCJE
ROKU 2018 
Pracownicy zajmujący się 
inwestycjami w Gminie 
Lubin od kilku lat mają pełne 
ręce roboty, bo w gminie 
inwestuje się bardzo 
wiele, wykorzystując przy 
tym zewnętrzne dotacje 
i jednocześnie wspierając 
powiat lubiński przy 
remontach powiatowych 
dróg i chodników. W tym 
numerze przedstawiamy 
najważniejsze inwestycje, 
które są planowane 
i realizowane w roku 2018. 
 Str. 4-6
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Gminy Lubin

Wiadomości

UROCZYSTOŚCI 
KOŚCIELNE 
W  GORZYCY 

Święto patronalne 
gorzyckiego kościoła oraz 
dwudziestolecie święceń 
kapłańskich księdza 
proboszcza Krzysztofa Klima 
były tematem przewodnim 
uroczystej mszy świętej, 
odprawionej w Kościele 
p.w. św. Józefa w Gorzycy. 
Eucharystię celebrowało 
trzech kapłanów, 
a przewodniczył jej ksiądz 
Jan Daniel, dziekan 
Dekanatu Chocianów. 
Wyjątkowości temu 
wydarzeniu dodał występ 
Górniczego Chóru 
Męskiego.  Str. 9
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Jonasz Kofta, polski poeta, dramaturg, satyryk, malarz i piosenkarz 
patronuje tegorocznej edycji Dni Kultury Gminnej, które 
zainaugurowane zostały koncertem poświęconym twórczości tego 
artysty. Był to koncert wyjątkowy, który dostarczył wielu 
niezapomnianych wrażeń i przeniósł publiczność do stolicy polskiej 
piosenki na niezapomniane opolskie festiwale. Stało się tak nie 
tylko za sprawą utworów Jonasza Kofty, wykonywanych przez 
zespoły muzyczne Gminy Lubin, ale także dzięki multimedialnym 
prezentacjom, które przybliżyły postać artysty oraz pozwoliły 
poczuć magię i klimat opolskich festiwali. Str. 12-13

II SPARTAKIADA 
SENIORÓW 

Na terenach sportowo-
rekreacyjnych w Gorzycy 
zorganizowano 
II Spartakiadę dla Seniorów 
Gminy Lubin. Wszyscy się 
świetnie bawili przez wiele 
godzin, bowiem pracownicy 
referatu oświaty Urzędu 
Gminy Lubin, zadbali o taką 
organizację imprezy, aby 
każdy mógł znaleźć coś 
odpowiedniego dla siebie. 
I zadowolenie uczestników 
potwierdziło, że tak było! 
A do tego co niemiara 
śmiechu!  Str. 16 

Z tej okazji odbyła się niezwykle barwna, wzruszająca i ciepła uroczystość, w której 
uczestniczyły przedszkolaki prezentując swoje rozległe talenty, a swoją obecnością uświetniły ją 
władze kościelne i gminne. Po nabożeństwie uroczystość przeniosła się do miejscowej świetlicy, 
gdzie upust swoim rozlicznym talentom dały przedszkolaki, tańcząc, śpiewając i recytując. 
 Str. 19

55. rocznicę istnienia oraz piątą rocznicę nadania imienia Jana Pawła II obchodzi 
w tym roku Przedszkole w Raszówce.

BRYLANTOWY JUBILEUSZ 
PRZEDSZKOLA W RASZÓWCE 

Zainaugurowano Dni Kultury Gminnej 2018
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PRZYSŁOWIA 
NA CZERWIEC

Czerwiec daje dni gorące, kosa 
brzęczy już na łące.

***
Czerwiec stały, grudzień 
doskonały.

***
Gdy czerwiec chłodem i wodą 
szafuje, to zwykle rok cały 
popsuje.

***
Czerwiec na maju zwykle się 
wzoruje, jego pluchy, pogody, 
często naśladuje.

***
Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to 
największy wtedy głód, a kiedy 
mak, to już nie tak.

***
Od czerwca dużo zależy, czy 
żniwa będą jak należy.

***
Pełnia czerwcowa - burza 
gotowa.

***
W czerwcu grusze kwiat 
zrzucają, czereśnie się zapalają.

***
W czerwcu się okaże, co nam 
Bóg da w darze.

***
Gdy słońce w Raka z grzmotem 
wschodzi, to posuchę zwykle 
przynosi.

***
Chrzest Jana w deszczowej 
wodzie, trzyma zbiory na 
przeszkodzie. (24 czerwca)

***
Jak się święty Jan obwieści, 
takich będzie dni trzydzieści.
(24 czerwca)

***
Czerwiec się czerwieni - będzie 
dość w kieszeni.

***
Czerwiec grudniową pogodę 
głosi, lipiec dla stycznia wróżbę 
przynosi

***
Czerwiec po deszczowym maju, 
często dżdżysty w naszym kraju.

AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację 
o nagłej śmierci Pana 

Tadeusza Wrony
społecznika, człowieka zaangażowanego w życie swojej 

miejscowości i społeczności, radnego Gminy Lubin 
w latach 1999 – 2006, a także prezesa OSP 

w Szklarach Górnych.
Wyrazy głębokiego współczucia Najbliższym, Żonie, 

Dzieciom i Wnukom składają 

wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan wraz z pracownikami urzędu 
oraz przewodniczący Rady Gminy  Norbert Grabowski, 

wspólnie z radnymi.

Uwaga na numery kont!
Przypominamy mieszkańcom, że 

w związku z likwidacją Gminnego 
Zakładu Usług Komunalnych i po-
wołaniem Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej Gminy Lubin,   
zmieniły się numery kont na faktu-
rach za odbiór wody i ścieków. Oso-
by, które dokonują płatności za po-
mocą stałych zleceń bankowych 
muszą dokonać zmiany kont. Prosi-
my o dokładne sprawdzenie indywi-
dualnych numerów rachunków.  

Apelujemy także do mieszkań-
ców, by w przypadku dokonywania 
odpłatności za wywóz śmieci i inne 
podatki lokalne, korzystali wyłącz-

nie z indywidualnych numerów 
kont, które zostały im przypisane. 
W ostatnich tygodniach miało 
miejsce kilka sytuacji, w których 
numery kont spisywano od sąsia-
dów i tym samym dokonywano 
płatności na ich rachunki banko-
we, a na właściwym koncie stwier-
dzano niedopłaty. 

Właściwe numery kont są wska-
zane na dokumentach,  w przypad-
ku ich zagubienia, można o nie za-
pytać w referacie podatków i opłat  
lokalnych. 

(SR)

Badanie problemów społecznych 
W Gminie Lubin przeprowadzono badania  proble-

mów społecznych. Polegały  one na przeprowadzeniu 
anonimowych ankiet w formie sondy ulicznej, ankiet 
internetowych, które do końca maja są dostępne na 
stronie internetowej oraz specjalnych szkoleń skiero-
wanych do sprzedawców alkoholu.

Udział w badaniach 
mógł wziąć każdy  miesz-
kaniec Gminy Lubin. Wy-
starczy, że wypełnił ankie-
tę, która  przez miesiąc maj 
jest dostępna na głównej 

stronie Urzędu Gminy Lu-
bin, po prawej stronie. Są 
tam widoczne dwa banery, 
jeden skierowany do 
mieszkańców, drugi do 
sprzedawców alkoholu.  

Ankieta  skierowana do 
sprzedawców zawiera 17 
pytań,  ankieta dotycząca 
mieszkańców to 48 pytań. 
Dotyczą bardzo wielu za-
gadnień, które mają po-
zwolić zdiagnozować lo-
kalne problemy na terenie 
Gminy Lubin, a docelowo 
im zapobiegać. Są pytania 
dotyczące m.in.: zuboże-
nia, bezrobocia, zagrożeń 
środowiskowych, proble-

mów rodzinnych i miesz-
kaniowych oraz hazardu. 

Oprócz tego na terenie 
naszej gminy pojawili się 
ankieterzy, którzy za po-
mocą sondy ulicznej prze-
prowadzili 200  badań do-
rosłych mieszkańców. Ba-
dania były oczywiście ano-
nimowe.   Dodatkowych 25 
ankiet wypełniono  w punk-
tach sprzedaży alkoholu na 
terenie Gminy Lubin. We 

wszystkich 33 punktach 
sprzedaży alkoholu na te-
renie  Gminy Lubin  prze-
prowadzono także szkole-
nie sprzedawców na temat 
sprzedaży alkoholu oso-
bom nieletnim i nietrzeź-
wym.  

Wyniki całościowych ba-
dań problemów społecz-
nych powinny być znane 
w drugiej połowie czerwca. 

 (SR)

Na dotacje do budowy przydo-
mowych, biologicznych oczysz-
czalni ścieków mogą liczyć miesz-
kańcy tych obszarów, na których 
nie przewiduje się zgodnie z aktu-
alnymi dokumentami planistycz-
nymi Gminy Lubin budowy zbior-
czej sieci kanalizacji sanitarnej lub 
których podłączenie do istniejące-
go systemu jest technicznie nie-
możliwe bądź ekonomicznie nie-
uzasadnione oraz wyłącznie 

oczyszczalnie zlokalizowane na 
nieruchomościach położonych po-
za obszarami aglomeracji wyzna-
czonymi na terenie Gminy Lubin.

Wysokość dofinansowania wy-
nosi do 50% udokumentowanych 
kosztów na zakup i montaż, jednak 
nie więcej niż 6 tysięcy w przypad-
ku podłączenia jednego budynku 

mieszkalnego oraz 4 tysięcy 
w przeliczeniu na jeden budynek, 
w przypadku podłączenia kilku bu-
dynków mieszkalnych.

Wnioski w tej sprawie są przyj-
mowane od 10 maja do 31 lipca 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy 
lub drogą pocztową. Będą rozpa-
trywane według kolejności ich 

składania, aż do wyczerpania 
środków. 

Szczegółowe informacje doty-
czące udzielania dotacji można 
uzyskać w referacie gospodarki ko-
munalnej w Urzędzie Gminy przy 
ul. Księcia Ludwika I 3, pokój 17 
lub pod numerami telefonów
76 84 03 186/172.  (SR)

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków. 

DOTACJE NA PRZYDOMOWE 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Dofinansowanie 
może wynieść 
do 50% 
udokumentowanych 
kosztów. Wnioski 
przyjmowane są 
do końca lipca. Są 
one rozpatrywane 
według kolejności 
składania, aż do 
wyczerpania budżetu 
na ten cel.
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Czekają na kolejne zlecenia
Pracownicy pierwszej gminnej 

spółdzielni socjalnej LUX  mają 
już za sobą pierwsze zlecenia 
i czekają na kolejne.  Zachęcamy 
mieszkańców Gminy Lubin do 
korzystania z ich usług, to m.in.  
sprzątanie, przeprowadzki, pra-
ce ogrodnicze i  wykończeniowe .  
Siedziba firmy mieści się w Księ-
ginicach.

Spółdzielnia socjalna Lux działa 
w Gminie Lubin od kwietnia. Dzię-
ki temu, pięcioro bezrobotnych 
z naszej gminy ma pracę i źródło 
dochodów. Firma ma już niezbędne 
urządzenia oraz materiały do pracy 
i jest gotowa do przyjmowania ko-

lejnych zleceń. Pierwsze mają już 
za sobą. 

- Wykonywaliśmy prace związa-
nych z przeprowadzką Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
z Księginic do siedziby w Lubinie.  
Pielęgnowaliśmy  też tereny zielone 
przed nową siedzibą Urzędu Gminy 

Lubin. Przygotowujemy się teraz 
do przyjęcia zleceń na uporządko-
wanie terenów zielonych na terenie 
gminy. Liczymy, że będą kolejne 
i pozwoli nam to na utrzymanie się 
na rynku pracy -  mówi  Andżelika 
Litwin, prezes Spółdzielni Socjal-
nej LUX. 

Członkowie spółdzielni są pełni 
optymizmu. Mają dobry biznes 
plan, możliwości, środki i umiejęt-
ności do wykonywania wielu prac 
na rzecz mieszkańców.  Przypomi-
namy jakiego rodzaju usługi świad-
czą:
 zagospodarowanie terenów 
zielonych,
 przeprowadzki,

 wykonywanie wykończeniowych 
robót budowlanych,
 usługi opiekuńcze dla seniorów 
wykonywane w miejscu zamiesz-
kania,
 sprzątanie zarówno mieszkań, 
budynków, jak i obiektów prze-
mysłowych,
 odśnieżanie w okresie zimowym

Na wykonanie zlecenie moż-
na się mówić pod dwoma nu-

merami telefonów:
724 562 609           
669 544 525.

Siedziba fi rmy mieści się 
w Księginicach 14- Pałac na II 

piętrze.
(AS, SR)

Remonty chodników w Dąbro-
wie Górnej, Ustroniu, Owcza-
rach, Osieku i Liśćcu to element 
współpracy Gminy Lubin z Po-
wiatem Lubińskim. Zgodnie 
z umową koszty tych remontów 
pokrywają oba samorządy po 
połowie. Na początku maja pod-
pisano  umowę o wartości pra-
wie 428 tysięcy złotych. Termin 
realizacji inwestycji to 60 dni, 
gwarancja na prace wyniesie 60 
miesięcy.

W miejscowości Lisiec budo-
wany jest chodnik, który stanowi 
kontynuację ubiegłorocznej in-
westycji polegającej na utwar-
dzeniu drogi i budowy chodnika 
przy przystanku autobusowym 
w kierunku Lubina. Teraz po-
wstanie kolejnych 150 metrów 
chodnika. W Ustroniu utwar-
dzonych zostanie 15 metrów te-
renu przy przystanku autobuso-
wym w kierunku Dąbrowy, po-
dobna inwestycja zrealizowana 
będzie w Dąbrowie. Na styku 
Owczar i Szklar Górnych nato-
miast,  utwardzone zostanie 100 

metrowe miejsce w okolicach  
przystanku autobusowego. 
Najdłuższy odcinek  nowego 
chodnika powstanie w Osieku, 
będzie to ok. 320 metrów od ul. 
Miedzianej do ul. Spokojnej.

DROGI W MIROSZOWICACH  
Zakończyła się warta ponad 

pół miliona złotych inwestycja 
realizowana w Miroszowicach 
w ramach formuły „zaprojektuj 
i wybuduj”. W ramach tej inwe-
stycji  powstały nowe drogi na 
odcinku od zjazdu z drogi gmin-

nej nr 103051D do posesji nr 
22m. Wartość inwestycji to 
koszty robót i dokumentacji pro-
jektowej , czyli dokładnie 
514.987 zł. Umowę z wykonaw-
cą podpisano na początku paź-
dziernika ubiegłego roku, z ter-
minem realizacji 250 dni  czyli 
do 12.06.2018r
Zakres obejmował opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz 
realizację robót budowlanych na 
terenie działek: 94/15, 96 i 93/3. 
Początek zakresu zlokalizowany 
jest na połączeniu działki nr 

94/15 z przebudowaną w 2017 
roku drogą gminną publiczną, 
natomiast koniec znajduje się na 
działkach nr 96 i 93/3, na wyso-
kości granicy nieruchomości nr 
93/15.

Inwestycja obejmowała wyko-
nanie dwóch odcinków dróg . 
Jedna biegnie śladem działki nr 
94/15 od zjazdu z nową  drogą 
gminną do połączenia z drogą 
biegnącą śladem działki nr 93 
Wykonano tam następujące za-
dania: nawierzchnia z kostki be-
tonowej, wjazdy, dojścia do fur-
tek i miejsc składowania odpa-
dów, odwodnienie drogowe, 
oznakowanie docelowe uwzględ-
niające elementy uspokojenia 
ruchu. Długość tego odcinka to  
około 300m szerokość 5,0m. 
Druga droga biegnie śladem 
działek 96 i 93/3  i ma długość  
50m  i  szerokości 5m. Wykona-
no tam nawierzchnię z masy 
asfaltowej wraz z zjazdami na 
działki przyległe, dojściami, po-
boczami umocnionymi i oznako-
waniem docelowym.  (SR)

Trwa budowa chodników oraz elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego przy drogach powiatowych w pięciu miejscowościach na terenie Gminy 
Lubin.  Gotowe są już także dwa odcinku dróg w Miroszowicach

NOWE CHODNIKI 
I DROGI Umowę w sprawie budowy chodników podpisano 

na początku maja, termin realizacji inwestycji 
to 60 dni. Dobiegł końca także remont dwóch 
odcinków dróg w Miroszowicach. 

Gminne 
„Mini-Muzeum” 
na finiszu 

Przypominamy, że nadal trwa ak-
cja poszukiwania i zbierania ekspona-
tów, które wzbogacą kolekcję przygoto-
wywanej wystawy pn. „Gmina Lubin 
wczoraj i dziś” . Czekamy na stare wa-
gi, naczynia, maszyny i urządzenia rol-
nicze, aparaty fotograficzne, maszyny 
do pisania czy telefony. 

Organizatorem „Mini-Muzeum” jest 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin, który wy-
pożycza przedmioty na uzgodnionych z 
ich właścicielem warunkach (WYPOŻY-
CZENIE). Nie jest istotny stan technicz-
ny eksponatów. Mogą być to przedmioty 
zniszczone lub uszkodzone. OKGL de-
klaruje ich - przynajmniej częściowe - od-
nowienie. 

Czekamy na: 
   Sprzęt gospodarstwa domowego: 
- wagi, młynki, maszynki,  
- naczynia 
- pralki i tary magle i kołowrotki
- żelazka 
-  komputery, adaptery i gramofony,  ra-

dia i telewizory, maszyny do pisania i 
liczenia, liczydła, 
 Maszyny i urządzenia rolnicze: 
- heble
- sierpy
- kosy 
- pługi 
-  brony 
 Stare aparaty fotograficzne
 Maszyny do pisania 
 Telefony stacjonarne i komórkowe
 Sprzęt sportowy: 
- narty
- sanki 
- łyżwy 
oraz wszystko to, co w Państwa opinii 

może wzbogacić naszą ekspozycję. 
Gminne „Mini-Muzeum” mieścić się 

będzie w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 
Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie. Jego 
oficjalne otwarcie planowane jest w okre-
sie powakacyjnym.  (MG)  



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

BUCZYNKA:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
budowy świetlicy 
kontenerowej 

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 115 przy posesji 22

 Zakup kontenera 
drewnianego na teren 
sportowo -rekreacyjny 

 Zakup urządzeń 
zabawowych zgodnie 
z dokumentacją z 2017
– do Marszałka 
Województwa zlożono 
wniosek o dotację 
w ramach programu 
Odnowy Wsi 
Dolnośląskiej  

 Budowa kontenerowej 
świetlicy wiejskiej – etap I

BUKOWNA:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
budowy siłowni 
plenerowej

 Budowa siłowni 
plenerowej

 Przebudowa 
przepompowni działka 
32/1

CHRÓSTNIK:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 220

 Przebudowa dróg 
wewnętrznych na odcinku 
od posesji 82/A do zjazdu 
na dz. 332/16 wraz 
z oświetleniem – etap II

 Budowa drogi 
wewnętrznej działka nr 50 
– na odcinku 45a do 47b-f 

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 270/72 posesja nr 82f

 Wykonanie ogrodzenia 
panelowego placu zabaw

 Utwardzenie dróg na 
działkach: nr 239 (dł 
60m), na działce nr 220 
(dł. 200m) oraz na działce 
300/11 (dł. 250m)

 Naprawa drogi tłuczniem 
kamiennym działka 
270/39 

 Naprawa dróg tłuczniem 
kamiennym działki 64/1 
65 5/1 171 50 42 i 215/2

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej  budowy 
sieci wody  rejon działek 
nr 270/39; 270/141,

CZERNIEC:
 Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1231D – 
pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi 
biegnącej śladem działki 
nr 187/1

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 427 (droga powiatowa)

 Wykonanie dokumentacji 
projektowej siłowni 
plenerowej na terenie 
boiska sportowego oraz 
zakup urządzeń.

 Zakup samochodu 
strażackiego – wniosek 
o dofinansowanie złożony 
w Urzędzie 
Marszałkowskim

DĄBROWA GÓRNA:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
zamiennej budowy 
świetlicy kontenerowej 

 Budowa kontenerowej 
świetlicy wiejskiej – etap I

 Utwardzenie terenu 
siłowni plenerowej

 Budowa peronów 
przystankowych wzdłuż 
drogi powiatowej – pomoc 
finansowa dla Powiatu 
Lubińskiego 

GOGOŁOWICE:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 96/1

 Wykonanie dokumentacji 
projektowej siłowni 
plenerowej na terenie 

rekreacyjnym obok szkoły 
oraz zakup urządzeń

 Modernizacja świetlicy 
wiejskiej – etap I – wniosek 
o dofinansowanie 
skierowano do Urzędu 
Marszałkowskiego 
w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 38/1 przy działce nr 45

 Wykonanie bezpiecznego 
dojścia do przystanku 
w kierunku Prochowic

 Modernizacja 
przepompowni  działka 
123/3

 Przebudowa dachu : 
konstrukcja + pokrycie 
kościoła filialnego 
p.w. św. Katarzyny 

GOLA:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi do 
osiedla „Zielona Gola” 
wraz z budową oświetlenia 
i drogi

 Budowa oświetlenia  przy 
drodze na działkach 
130/1, 130/2

 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej etap I działka 
130/2

 Przejęcie sieci 
wodociągowej od MPWiK 
Lubin

GORZELIN:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
i rozbudowa oświetlenia 
na działce nr 197

 Wykonanie dokumentacji 
projektowej placu zabaw 
na terenie parku oraz 
zakup urządzeń 
zabawowych

 Modernizacja 
przepompowni  działka 
105/3

GORZYCA:
 Przebudowa drogi 
wewnętrznej na działce
nr 218/1 

 Przebudowa drogi 
wewnętrznej na działce nr 
228/2 

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi 
powiatowej nr 1234D 
I etap – pomoc finansowa 
dla Powiatu Lubińskiego

 Przebudowa dróg 
wewnętrznych biegnących 
śladem działek nr 245/2, 
184/34, 184/1, 184/12, 
184/26– etap II 

 Budowa peronów 
przystankowych w okolicy 
sklepu – pomoc finansowa 
dla Powiatu Lubińskiego

 Naprawa drogi tłuczniem 
kamiennym działka 245/2

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 234 przy działce nr 48i

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na remont 
kościoła filialnego 
p.w. Św. Józefa Robotnika

 Wykup sieci na osiedlu 
“Za lasem”

KARCZOWISKA:
 Zaprojektowanie 
i przebudowa drogi 
wewnętrznej biegnącej 
śladem działki nr 105/3, 
107/2, 122/2, 156, 168/9, 
169/17 wraz 
z oświetleniem

 Zakup urządzeń siłowni 
plenerowej oraz ławek 
i kosza -II etap

 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 13/27 oraz 
171/21

 Budowa nowego budynku 
mieszkalnego 
(alternatywa dla remontu 
budynku nr 14) – 
koncepcja + dokumentacja

 Adaptacja boiska 
asfaltowego (sztuczna 
nawierzchnia)

KŁOPOTÓW:
 Budowa boiska 
o nawierzchni trawiastej – 
etap I

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 31/1 przy działce nr 26i

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
budowy drogi 
gminnej103051D 
Miroszowice-Kłopotów - 
etap III

 Modernizacja 
przepompowni działka 
107/1

KRZECZYN MAŁY:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 256/11 i nr 
256/18 

 Przebudowa drogi 
wewnętrznej na działkach 
nr 143, 144 (ul. 
Chmielowa) - etap I

 Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
335,w zakresie budowy 
odcinka chodnika wraz 
z wyznaczeniem peronów 
dla autobusów – 
dokumentacja projektowa

 Utwardzenie drogi na 
działce nr 87/6 (dł 120m) 

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 
przebudowy sieci wody 
i kanalizacji sanitarnej 
rejon działek 131,130

KRZECZYN WIELKI:
 Przebudowa drogi 
wewnętrznej, działki nr 
191/1 i 192/12

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
dla budowy drogi gminnej 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą działki nr 
196, 155 i 666/9  (wzdłuż 
lasu)

 Budowa świetlicy wiejskiej 
wraz z pomieszczeniami 
OSP– etap I

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce 932 (obok 
świetlicy)

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 

na budowę drogi działki 
59/6 i 59/9

 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 
o nawierzchni 
poliuretanowej przy 
Szkole Podstawowej 
– etap II

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 193/34 ul. Fiołkowa

 Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 335 
w zakresie budowy 
chodnika – etap II 

 Przebudowa i adaptacja 
budynku nr 32b na działce 
nr 201 na potrzeby klubu 
dziecięcego – uzyskano 
dofinansowanie 
z Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej 
w ramach programu 
“Maluch+”

KSIĘGINICE:

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 219

 Rozbudowa oświetlenia 
działka 220

 Wykonanie ogrodzenia 
placu zabaw

 Wykonanie peronów przy 
drodze powiatowej – 
pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi 
powiatowej do drogi nr 36 
w kierunku Czerńca

 Remont drogi gminnej 
w kierunku Kłopotowa

 Wymiana okien 
w budynku obiektu 
sportowego Iskry 

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy 
sieci wody i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie 
działek nr 216

 Doposażenie OSP

LISIEC:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 

WAŻNIEJSZE ZADANIA 
INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
GMINY LUBIN W 2018 ROKU



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 7/1, dz. nr 108 
oraz działce nr 214

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
budowy boiska 
wielofunkcyjnego 
+ budowa I etapu

 Zakup zestawu 
zabawowego - zamek na 
plac zabaw zlokalizowany 
na terenie sportowo 
-rekreacyjnym

 Montaż lamp solarnych  
przy placu zabaw oraz od 
przystanku do posesji 
nr 17

 Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej 
w kierunku świetlicy 
wiejskiej – pomoc 
finansowa dla Powiatu 
Lubińskiego

 Adaptacja piętra (nad 
sklepem) na trzy 
mieszkania socjalne

 Zagospodarowanie źrodeł 
wody i remont ujęcia

 Modernizacja 
przepompowni  działka 
271/1

 Remont dachu Stacji 
Uzdatniania Wody

MIŁORADZICE:
 Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1233D
– pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Wykonanie dokumentacji 
projektowej siłowni 
plenerowej

 Doposażenia placu zabaw 
w małą altankę

 Zakup urządzeń siłowni 
plenerowej – etap I

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
i montaż zbiorników do 
podlewania boiska 
sportowego 

 Budowa oświetlenia przy 
drodze do cmentarza oraz 
w okolicach posesji nr 84 b

 Remont dachu głównego 
nad kościołem p.w. Św. 
Trójcy – etap III

MIŁOSNA:
 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 146

 Zakup urządzenia siłowni 
plenerowej oraz zakup 
donic i roślin na teren 
rekreacyjny przy świetlicy 
wiejskiej

 Remont istniejącego 
boiska wielofunkcyjnego

 Modernizacja 
przepompowni  
działce 91/1

 Wymiana odcinka sieci 
wodociągowej w rejonie 
świetlicy

MIROSZOWICE: 

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi 
biegnącej śladem działki 
nr 93/15

 Zaprojektowanie 
i przebudowa dróg na 
odcinku od zjazdu z drogi 
gminnej nr 103051D do 
posesji nr 22m

 Budowa drogi gminnej do 
Klopotowa II etap (złożony 
wniosek o dotację)

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 94/46 przy dz. nr 22f

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 101/29 

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 94/46

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego posesja 
nr 19J/j

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
oraz zakup wiaty 
rekreacyjnej na terenie 
sportowo –rekreacyjnym
+ kostka pod wiatą

 Przebudowa drogi 
wewnętrznej wraz 
z budową kanalizacji 
deszczowej działki nr 
95/5, 105/32,106/11, 
103/2 – etap III

 Modernizacja 
przepompowni 
działki 29/1

 Wymiana wiaty 
przystankowej

NIEMSTÓW:
 Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1223D II 
etap – pomoc finansowa 
dla Powiatu Lubińskiego

 Rozbudowa oświetlenia
na działce nr 45

 Przebudowa drogi 
wewnętrznej na działce nr 
103

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 240 przy pos. nr 45a

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka nr 
674/7 przy posesji nr 136

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 261 przy dz. nr 584/2 
i nr 68a

 Montaż pawilonów 
szatniowych na boisku 
sportowym 

 Utwardzenie dróg na 
działce nr 45 (dł. 381m) 
oraz na działce nr 46 
(dł. 15m) droga do 
miejscowości Łazek

 Naprawa dróg tłuczniem 
kamiennym (261, 112 i 47 
– Łazek do drogi 36)

 Budowa sieci wody 
i kanalizacji sanitarnej 
rejon działek nr 170 
w 2018 IV etap

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy 
sieci wody i kanalizacji 
sanitarnej  rejon działek nr 
187/8

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łazek

 Rewitalizacja parku - 
w LGD „Wrzosowa 
Kraina” złożony został 
wniosek o dofinansowanie 
w ramach programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 Przebudowa drogi 
wewnętrznej na działkach 
nr 573/1 i 573/2 
w miejscowości Niemstów 
(dojazd do gruntów 
rolnych) – zadanie 
dofinansowane w ramach 
dotacji celowych z budżetu 
Województwa 
Dolnośląskiego dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego na ochronę, 
rekultywację  i poprawę 
jakości gruntów rolnych 

OBORA:
 Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych – 
uzyskano  dofinansowanie 
z Unii Europejskiej 
w ramach RPO WD

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 179/3 oraz na 
działce nr 179/7 
ul. Lubińska

 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 495 ul. 
Chabrowa 11e-13a

 Rozbudowa oświetlenia ul. 
Bursztynowa działka 364

 Budowa drogi gminnej, 
biegnącej śladem działek 
nr 385/6 i 408 (ścieżka 
rowerowa kontynuacja)

 Przebudowa ul. Makowej 
na działkach nr 376/1 
i 376/2 

 Przebudowa dróg 
wewnętrznych na 
działkach nr 117 i 346

 Przebudowa istniejącego 
placu zabaw oraz zakup 
urządzeń zabawowych 
i małej architektury

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 373 ul. Różana 41

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego ul. 
Diamentowa

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy ul. 
Konwaliowej i Wrzosowej, 
działki nr 374, 370/1 
i 370/2

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi 
ul. Lubińskiej działki 
nr 179/3 i 179/9

 Opracowanie  
dokumentacji rozbudowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
ul. Makowa  

 Opracowanie  
dokumentacji rozbudowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
rejon działki 449/126

 Naprawa dróg tłuczniem 
kamiennym (działki 374 
ul. Konwaliowa I 404
ul. Malinowa) 

 Budowa boiska do 
siatkówki i wyposażenie 
wiaty

 Budowa parkngu przy 
boisku etap I

OSIEK:
 Budowa drogi gminnej ul. 
Zagajnikowej oraz dróg 
wewnętrznych ul. Saturna, 
Gwiezdna i Neptuna wraz 
z infrastrukturą 
towarzyszącą

 Przebudowa drogi 
wewnętrznej w na działce 
nr 108/8 ul. Kwiatowa

 Zaprojektowanie 
i przebudowa ulicy Polnej 
i Krótkiej 

 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 110/8 ul. 
Tęczowa

 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 82/1 ul. Świętej 
Katarzyny (w kierunku na 
Kłopotów)

 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 131 ul. 
Pieszkowska

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 43 ul. Słoneczna

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 82/1 ul. Świętej 
Katarzyny 

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
budowy drogi  i oświetlenia 
ulicy Jowisza

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 131 ul. 
Pieszkowska

 Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej 
w kierunku Pieszkowa 
– pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy ul. Makowej, 
działka nr 27/26

 Zakup urządzeń siłowni 
plenerowej – I etap oraz 
zagospodarowanie 
terenów zielonych -w tym 
wykonanie dojścia do 
kapliczki.

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi 
powiatowej nr 1220D 
pomiędzy 
miejscowościami Osiek 
i Pieszków – pomoc 
finansowa dla Powiatu 
Lubińskiego

 Budowa stacji 
podwyższania ciśnienia 
wody w rejonie działki 
nr 124

 Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej działki 
nr 124, 114

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 
przebudowy sieci wody  
rejon działki nr 177/126

 Ogrodzenie zabytkowego 
cmentarza - złożony został 
wniosek w Urzędzie 
Marszałkowskim 
o dofinansowanie 
w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

 Remont dachu świetlicy 
wiejskiej

PIESZKÓW:
 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 106/2 przy pos. 43b

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
budowy boiska 
wielofunkcyjnego

 Zakup urządzeń 
zabawowych na teren 
placu zabaw

 Naprawa dróg tłuczniem 
kamiennym (działki 271 
i 262/2)

RASZOWA:
 Odbudowa fosy zbiornika 
wodnego - zadanie 
dofinansowane w ramach 
środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. 

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 55

 Wykonanie dokumentacji 
projektowej siłowni 
plenerowej w parku oraz 
zakup urządzeń

 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 55

 Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej 
w kierunku Raszówki
 – pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi 
powiatowej nr 1250D 
pomiędzy 
miejscowościami Raszowa 
– Raszowa Mała – pomoc 
finansowa dla Powiatu 
Lubińskiego

 Malowanie wnętrza wraz 
z naprawą tynków oraz 
renowacja drzwi 
wejściowych na empory 
w kościele parafialnym 
p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP – etap III

RASZOWA MAŁA:
 Utwardzenie pobocza 
przy drodze gminnej 
działka nr 14

RASZÓWKA:
 Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1233D– 
pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
i budowa oświetlenia na 
działce nr 339 ul. 
Brzozowa oraz działce 
nr 312

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi 
wewnętrznej biegnącej 
śladem działki nr 248 

 Budowa wiaty rekreacyjnej 
oraz wykonanie 
utwardzenia pod wiatą na 
terenie boiska sportowego

 Modernizacja ulicy 
Odzyskanej  i Bema  

 Naprawa tłuczniem 
kamiennym drogi do 
oczyszczalni ścieków
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 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
rozbudowy Szkoły 
Podstawowej 

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
nowego budynku 
Biblioteki Gminnej 

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
remontu budynku po byłej 
siedzibie GOK-u

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
remontu wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania 
budynku przy ul. Leśnej

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
budowy siłowni 
plenerowej

   Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 
przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków

SIEDLCE:
 Przebudowa drogi 
wewnętrznej, biegnącej 
śladem działki nr 402 

 Remont drogi wewnętrznej 
przy Szkole Podstawowej 
działka nr 173/1 – etap I

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 379/2 przy pos. 53A

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 392/2 przy pos. 66

 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej
– etap I

 Budowa drogi gminnej 
wzdłuż drogi krajowej nr 
36 na odcinku od granicy 
miasta Lubina do 
miejscowości Siedlce 
– etap I

 Rozbudowa cmentarza

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dot. 
remontu zabytkowej 
dzwonnicy 

 Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych – 
uzyskano dofinansowanie 

z Unii Europejskiej 
w ramach RPO WD

 Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 
przebudowy Stacji 
Uzdatniania Wody

 Modernizacja 
przepompowni  działka 
177/1

 Remont i adaptacja 
pomieszczeń po byłej 
przychodni zdrowia na 
mieszkania

SKŁADOWICE:
 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 105/32 oraz 
106/1

 Przebudowa drogi  działka 
4, 14/1 w Zalesiu  

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 92/2 przy pos. 1E

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 38/6 przy pos. 22

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego działka 
nr 14/1 przy pos. 50 
(Zalesie)

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
zagospodarowania terenu 
działek nr 139/1 na cele 
rekreacyjne oraz zakup 
małej architektury

 Utwardzenie drogi na 
działce nr 92/2 (dł 96,7m)

 Remont ogrodzenia 
(muru) przy Domu 
Dziecka

 Opracowanie 
dokumentacji kanalizacji 
sanitarnej Zalesie + 
budowa I etap

 Pomoc przy 
zagospodarowaniu placu 
“Wizytówka wsi” 

SZKLARY GÓRNE:
 Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1219D  – 
pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków 

 Budowa pętli autobusowej 
na działkach nr 83/6, 83/8

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
rozbudowy oświetlenia na 
działce nr 263 ul. Lipowa 

 Rozbudowa oświetlenia na 
działce nr 2/4

 Budowa oświetlenia 
drogowego na działce 6/8, 
6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 
101 - etap II

 Budowa wiaty rekreacyjnej 
na boisku sportowym

 Utwardzenie działki 
nr 215

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
rozbudowy Szkoły 
Podstawowej 

 Budowa peronów 
przystankowych wraz 
z chodnikami wzdłuż drogi 
powiatowej 
w miejscowości Owczary 
– pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubińskiego

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi gminnej 
biegnącej śladem działek 
nr 44/12 i 44/11 

 Utwardzenie dróg na 
działce nr 165 (dł 110m)

 Przejęcie części działek 
44/1 44/2 44/3 44/5 44/6 
44/7 44/8 44/13 44/14 
celem wykonania projektu 
i zagospodarowania 
terenów „przy blokach”

 Naprawa dróg tłuczniem 
kamiennym (działka 263 
Lipowa, działka 171 oraz 
83/7 i 83/26 Jesionowa) 

 Naprawa drogi dojazdowej 
do boiska tłuczniem 
kamiennym 

 Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej rejon 
działki 2/4,83/6-8,83/26 
etap II

 Prace konserwatorskie 
zabytkowego ołtarza 
kościoła p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła  
– etap II

 Remont mieszkania 
Szklary Górne 45a

USTRONIE:

 Rozbudowa oświetlenia  
na działce nr 100

 Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
budowy świetlicy 
kontenerowej 

 Budowa peronów 
przystankowych wzdłuż 
drogi powiatowej– pomoc 
finansowa dla Powiatu 
Lubińskiego

 Przebudowa drogi 
wewnętrznej biegnącej 
śladem działki nr 45 

 Budowa świetlicy 
wiejskiej– etap I

 Naprawa tłuczniem 
kamiennym drogi działka 
82/2

 Wykonanie ogrodzenia 
terenu boiska - I etap.

WIERCIEŃ:
 Budowa boiska 
wielofunkcyjnego – etap I

 Doposażenie placu zabaw 
w urządzenia zabawowe

 Budowa oświetlenia 
fotowoltaicznego  działka 
nr 282/2 przy pos. 13a

ZIMNA WODA:
 Budowa nowego placu 
zabaw obok boiska 
wielofunkcyjnego

 Remont drogi powiatowej 
nr 1232D w kierunku 
miejscowości Zimna 
Woda, na odcinku około 
1,0 km polegający na 
odtworzeniu warstwy 
ścieralnej oraz poboczy – 
pomoc finansowa dla 
Powiatu Lubiskiego

 Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
rozbudowy remizy OSP

 Prace remontowe
i renowacyjne kościoła 
parafialnego p.w. Trójcy 
Świętej– etap VI

 Prace remontowe 
i renowacyjne kościoła p.w. 
Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogarodzicy – etap II

 Zabezpieczenie dachu na 
budynku Zimna Woda 12

WAŻNIEJSZE ZADANIA 
INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
GMINY LUBIN W 2018 ROKU

WAŻNIEJSZE PROJEKTY 
DOTACYJNE REALIZOWANE 
PRZEZ URZĄD GMINY  
W 2018 ROKU:
 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubin (dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

 Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej 
– mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach 
jednorodzinnych

 Dofinansowanie do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków  (w ramach środków z budżetu 
Gminy Lubin) – nabór wniosków do końca lipca br.,

 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - 
likwidacja wysokoemisyjnych pieców węglowych 
(w ramach środków z budżetu Gminy Lubin) – nabór 
wniosków do końca lipca br.,

 Dofinansowanie Spółek Wodnych na utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych lub inwestycji w zakresie 
melioracji – nabór wniosków do końca maja br.

 „Akademia Kompetencji Senioralnych”, zwana 
Akademią Senioralną Gminy Lubin

PROGRAMY OŚWIATOWE:
 „Rozwój umiejętności matematyczno - 
przyrodniczych i językowych w szkołach 
podstawowych Gminy Lubin”

 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
„Aktywna tablica”

 Projekt aktywizacji najmłodszych mieszkańców 
Gminy Lubin - „Akademia Żaczek”

 Umiem pływać – program zajęć sportowych 
dla uczniów klas  I- III

 Edukacja przez szachy w szkole  SZACH – MAT

   Sprawny Dolnoślązaczek - uaktywnienie dzieci z klas 
I-III szkół podstawowych     poprzez  ciekawe formy 
realizacji zajęć wychowania fizycznego

dokumentacji projektowej 

parafialnego p.w. Trójcy 

i renowacyjne kościoła p.w. 
Zaśnięcia Przenajświętszej 

Zabezpieczenie dachu na 
budynku Zimna Woda 12



⁷INFORMACJE URZĘDOWE

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. 
zaprasza na bezpłatne badania 
kolonoskopowe adresowane do kobiet  
i mężczyzn czynnych zawodowo w wieku 
od 55 do 64 roku życia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Profilaktyka raka jelita grubego na 
terenie subregionu legnicko - 
głogowskiego”.
Z  bezpłatnych badań mogą skorzystać  
kobiety i mężczyźni czynni zawodowo 
w wieku od 55 do 64 roku mieszkający 
na terenie miasta Legnica i powiatów: 
legnickiego, lubińskiego, 
polkowickiego,  głogowskiego, 
górowskiego.

JAK MOŻNA ZAREJESTROWAĆ 
SIĘ NA BADANIA?  
Wystarczy skorzystać z jednego 
z poniższych telefonów: 
  Centralna Rejestracja Endoskopowa 

tel. 76 / 84 60 382

  Pracownia Endoskopowa w Przychodni 
Lekarskiej MCZ S.A. w Głogowie 
przy ul. Sportowej 1B tel. 76 / 72 
76 740, po godzinie 14.30 rejestracja 
pod numerem 76 / 72 76 791

  Pracownia Endoskopowa w Przychodni 
Lekarskiej MCZ S.A. w Legnicy 
przy ul. Okrzei 14A tel. 76 / 74 39 540

  Pracownia Endoskopowa przy Oddziale 
Gastroenterologicznym Szpitala  MCZ 

S.A. w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej 
– Curie 54 budynek D - 40;  V piętro;
tel. 76 / 84 60 321

W ramach badania pacjent / pacjentka 
otrzyma: 
  bezpłatny środek do oczyszczenia jelita;
  znieczulenie do badania;
  profesjonalne badanie endoskopowe na 

wysokiej klasy sprzęcie medycznym;
  usunięcie pojedynczych polipów 

stwierdzonych podczas badania;
  zlecenie badań histopatologicznych 

pobranych wycinków.

Na badania należy przynieść wypełnioną 
ankietę, dowód osobisty, aktualne wyniki 
badań, listę leków, które pacjent przyjmuje.

(SR)

1 139 RODZIN POBIERAŁO W UBIEGŁYM ROKU ŚWIADCZENIA 
W RAMACH PROGRAMU RODZINA 500 + W GMINIE LUBIN. 

Program Rodzina 500 + 
w Gminie Lubin

Wypłacono z tego tytułu 
ponad 8 mln 700 tysięcy zło-
tych. W efekcie przeprowa-
dzonych kontroli tylko czte-
ry rodziny  są zobowiązane 
do zwrotu pieniędzy.

W całym kraju kwota niena-
leżnie pobranych świadczeń 
wyniosła 47,3 mln złotych. Mi-
mo, że takie przypadki odno-
towano także w naszej 
gminie, to stano-
wią one margi-
nalny odsetek. 
Spośród 1 139 
rodzin, świad-
czenia muszą 
zwrócić 4 rodzi-
ny na łączna kwo-
tę 10 400 zł (stan na 
28 lutego 2018). 
W trzech przypadkach powo-
dem utraty prawa do zasiłku 
był wzrost dochodów rodziny 
wynikający z podjęcia pracy, 
a w jednym zawarcie związku 
małżeńskiego, które w prakty-
ce skutkowało przekroczeniem 
ustawowych kryteriów.

Z informacji Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej  wynika, że w roku 2017 
na świadczenia 500+ wydano 
8.721.730 zł, liczba dzieci 
uprawnionych do tego świad-
czenia to 1.490.

Funkcjonowanie programu 
500+ na Dolnym Śląsku pod-
sumował także Wojewoda Dol-
nośląski Paweł Hreniak . Oka-

zuje się, że od początku funk-
cjonowania programu 

do marca 2018, do 
rodzin z Dolnego 

Śląska trafiło już 
blisko 3 mld zł. 
W sumie w re-
gionie wspar-

ciem objętych zo-
stało prawie 230 

tys. dzieci.
Przypomnijmy, że pro-

gram „Rodzina 500 plus” ru-
szył 1 kwietnia 2016 r. Świad-
czenie wychowawcze rodzice 
otrzymują niezależnie od do-
chodu na drugie i kolejne dzie-
ci do ukończenia przez nie 18. 
roku życia. W przypadku ro-
dzin z dochodem poniżej 800 zł 
netto na osobę (lub 1200 zł 
netto w przypadku wychowy-
wania w rodzinie dziecka nie-
pełnosprawnego) wsparcie 
przyznawane jest również na 
pierwsze lub jedyne dziecko.

(SR, duw.pl) 

Profilaktyka raka jelita grubego na terenie 
subregionu legnicko - głogowskiego  

W sprawie Pieszkowa rada 
uchwaliła zmiany w miejsco-
wym planie, które były w zasa-
dzie formalnością rozwiewają-
cą wątpliwości urzędników ze 
starostwa i dotyczyły rozbudo-
wy placu zabaw. Jednocześnie 
na wniosek jednego z miesz-
kańców Pieszkowa wyrażono 
zgodę na przystąpienie  do 
prac nad kolejną ewentualna 
zmianą związaną z wewnętrz-
ną drogą oznaczona symbo-
lem KDW 35.

W związku z reformą ustro-
ju szkolnego dokonano także 
zmian w zasadach czasu pracy 

nauczycieli oraz tygodniowe-
go wymiaru ich zajęć. Sprawy 
te były wcześniej konsultowa-
ne ze związkami zawodowymi 
i dyrekcjami szkół. Kwestią 
formalną okazały się także gło-
sowania nad statutem Gminy 

Lubin, wzorami deklaracji 
o wysokości opłaty za odpady 
komunalne oraz wzorami  in-
formacji i deklaracji podatko-
wych. W pierwszym przypad-
ku dotyczyły możliwości glo-
sowania przy użyciu sprzętu 

elektronicznego, w który jest 
już wyposażona sala obrad, 
w drugim związane były ze 
zmianą siedziby Urzędu Gmi-
ny. W związku przeprowadzką 
dokonano także zmian w sta-
tucie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej i jednocześ-
nie zaktualizowano listę za-
dań, którymi zajmuje się ośro-
dek. Przyjęto także Regulamin 
dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków, o co wniosko-
wało Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Gminy Lu-
bin.

Radni dokonali także po-
działu pół miliona złotych 
przeznaczonych na prace re-
stauratorskie  i roboty budow-
lane przy gminnych zabyt-
kach. Otrzymało je sześć para-
fii. Szczegółowy podział pie-
niędzy i zakres planowanych 
prac przedstawimy w kolej-
nym numerze WG. Rada zgo-
dziła się także na przekazanie 
50 tysięcy złotych Gminie Ści-
nawa na organizację Dnia 
Strażaka w Lubinie, podczas 
którego prezentowane będą 
nasze jednostki OSP.  (SR) 

Z INFORMACJI GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ  WYNIKA, ŻE 
W ROKU 2017 NA ŚWIADCZENIA 500+ 
WYDANO 8.721.730 ZŁ, LICZBA DZIECI 
UPRAWNIONYCH DO TEGO ŚWIADCZE-
NIA TO 1.490.

SESJA RADY 
GMINY LUBIN 60.

Sprawy regulaminowo-statutowe związane ze zmianą siedziby Urzędu 
Gminy i GOPS-u oraz powołaniem Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin dominowały w porządku obrad podczas 
ostatniej sesji rady Gminy Lubin. Radni zaakceptowali także podział 
gminnych dotacji na renowację zabytków i zajęli się dwoma zmianami 
w planach zagospodarowania przestrzennego  w obrębie Pieszkowa.



⁸

Akademia Żaczek ma już 
siedem lat. Jej założycielami 
są Piotr Błauciak i Krzysztof 
Kotlarski, pasjonaci , profe-
sjonalni trenerzy piłki noż-
nej, ale także doskonali pe-
dagodzy. Z okazji jubileuszu 
– tradycyjnie już - odbył się 
turniej piłkarski, w którym 
uczestniczyli jej byli i obecni 
wychowankowie. Swoją sil-
ną reprezentację miała  tam 
Gmina Lubin, która od 

trzech lata realizuje projekt 
Akademii Żaczek.  

Życzenia i gratulacje za-
wodnikom i kadrze trener-
skiej złożył wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan. 

- Gratuluję wspaniałego 
pomysłu, jakim było założe-
nie akademii ale i konsekwen-
cji w realizacji projektu. Roz-
budzacie państwo w najmłod-
szych miłość i pasję do piłki 
nożnej, ale także zaintereso-

wanie sportem  w ogóle, co 
jest niezmiernie ważne w roz-
woju  każdego dziecka i to nie 
tylko fizycznym. Kształtuje-
cie charaktery najmłodszych, 
opierając się na pozytywnych 
wartościach i wzorcach. 
Dziękujemy za to i gratuluje-
my – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Podziękowania popłynęły 
także w stronę szefa gminne-
go samorządu. 

- Pan wójt jest osobą, na któ-
rą zawsze możemy liczyć. Ni-
gdy nie usłyszeliśmy od niego 
słowa „nie”, dlatego przy oka-

zji naszego jubileuszy chcieli-
byśmy za to bardzo podzięko-
wać – mówił Piotr Błauciak. 

Po uroczystym otwarciu 

turnieju rozpoczęła się wiel-
ka piłkarska feta, której 
przyglądali się zawodnicy 
Zagłębia Lubin Jarosław Ku-
bicki i Dominik Hładun. Me-
cze rozgrywane były na kil-
kunastu boiskach i jak zwy-
kle na „żaczkowych” turnie-
jach przegranych nie było… 
Szerokie i szczere uśmiechy 
na twarzach dowodziły, że 
była to kolejna udana impre-
za Akademii Żaczek… 

 (MG) 

NA SPORTOWO

Piłkarska feta na siódme urodziny!  

JUBILEUSZ 
AKADEMII 
ŻACZEK 

Silną reprezentację na turnieju miała Gmina Lubin, która od trzech lata 
realizuje projekt Akademii Żaczek.  

Kochają ją kilku i kilkunastolatkowie, rodzice 
i dziadkowie, całe rodziny angażują się w życie 
Akademii, wspólnie grając, trenując i wyjeżdżając 
na wakacje. Grono wychowanków z roku na rok się 
powiększa. W czym tkwi fenomen Piłkarskiej Akademii 
Żaczek? Prawdopodobnie w tym, że miłość dzieciaków 
odwzajemniają jej założyciele i kadra trenerska.  

Rozgrywkom młodych piłkarzy przyglądali 
się zawodnicy Zagłębia Lubin Jarosław Kubicki 
i Dominik Hładun.

Założycielami Akademii są Piotr Błauciak i Krzysztof 
Kotlarski, pasjonaci , profesjonalni trenerzy piłki 
nożnej, ale także doskonali pedagodzy. 

PROJEKT „AKADEMIA ŻA-
CZEK” w Gminie Lubin reali-
zowany jest od 2015 roku. 
W roku szkolnym 2017/2018 
uczestniczy w nim 148 dzieci 
w wieku 5-6 lat z przedszkola, 
punktów i oddziałów przed-
szkolnych w Siedlcach, Szkla-
rach Górnych, Krzeczynie 
Wielkim, Raszówce, Niemsto-
wie i Osieku. Pod okiem wy-
kwalifikowanych trenerów 
Akademii uczniowie zgłębiają 
tajniki piłki nożnej. Celem pro-
jektu jest aktywizacja najmłod-
szych mieszkańców Gminy Lu-
bin poprzez sport i zabawy ru-
chowe oraz zaszczepienie 
u najmłodszych dzieci nawyku 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu w ramach treningu ogól-
norozwojowego zapobiegają-
cego otyłości i innym choro-
bom cywilizacyjnym.



⁹Z ŻYCIA GMINY

Orkiestra w Gminie Lubin
Trwają intensywne prace nad 
powołaniem w Gminie Lubin 
orkiestry. We wszystkich 
gminnych szkołach 
zorganizowano specjalne mini 
koncerty, żeby zachęcić dzieci 
i młodzież do zapisów do 
gminnego bandu. To oferta także 
dla tych, którzy dopiero stawiają 
pierwsze  kroki w muzykowaniu.
Jak dużo radości i zabawy daje 
wspólne granie mogli przekonać 
się uczniowie gminnych szkół 
podstawowych i gminnego 
gimnazjum. Specjalnie dla nich 
zorganizowano występy 
Dziecięco- Młodzieżowej 

Orkiestry Miasta Lubina – 
CUPRUM BAND. Prowadzi ją 
Marek Garncarz, który zachęcał 
naszych młodych mieszkańców 
do wkroczenia w świat 
dźwięków. Jeśli wszystko się 
powiedzie, podobna orkiestra 
mogłaby powstać w Gminie 
Lubin i w przyszłości uświetniać 
lokalne uroczystości. 
Uczniowie chętni do zapisów do 
gminnej orkiestry mieli 
możliwość prezentacji swoich 
talentów na specjalnie 
organizowanych 
przesłuchaniach. Nie są jednak 
wymagane na dziś bardzo duże 

umiejętności. Zgodnie z planami 
orkiestra ma być miejscem, 
w którym dzieci i młodzież 
z Gminy Lubin będą się także 
uczyć gry na różnych 

instrumentach. 
Oprócz krótkich koncertów 
z muzyką klasyczną 
i współczesną,  dla naszych 
uczniów przygotowano także 

prezentację różnych 
instrumentów, takich jak: 
flugelhorn, sakshorn, baryton, 
perkusja, trąbka, gitara basowa 
czy saksofon. 

Pozostaje mieć nadzieję, że ta 
inicjatywa doprowadzi do 
powstania gminnej orkiestry 
i wyłoni niejeden muzyczny 
talent.   (SR)

Eucharystię 
celebrowało 
trzech kapłanów, 
a przewodniczył 
jej ksiądz Jan 
Daniel, dziekan 
Dekanatu 
Chocianów. 
Wyjątkowości 
temu wydarzeniu 
dodał występ 
Górniczego Chóru 
Męskiego.

Patronem filialnego kościo-
ła w Gorzycy jest św. Józef Rze-
mieślnik, ziemski ojciec Jezu-
sa. To jego osobie poświęcona 
była homilia, którą wygłosił 
ksiądz Paweł Kajl, proboszcz 
parafii p.w. św. Piotra i Pawła 

w Szklarach Górnych.
– Św. Józef to postać wyjąt-

kowa, to nie tylko rzemieślnik, 
jak go dzisiaj nazywamy, pa-
tron zaangażowanych ludzi 
pracy, diecezji, zakonów czy 
krajów, ale także patron przej-
ścia do wieczności, a więc do-
brej śmierci, momentu w któ-
rym ludzkie życie się zmienia, 
ale nie kończy. Kończy się to, 
co nazywamy życiem ziem-
skim, a rozpoczyna się to, co 
jest wiecznością przygotowaną 
z miłości dla każdego z nas 
przez Ojca – mówił w homilii 
ks. Paweł Kajl.

Kapłan zwrócił także uwagę 
na niezmiernie ważną rolę, ja-
ką św. Józef odegrał w historii 
ale także rzadko spotykaną wy-
jątkową skromność.

Msza św. odpustowa, była 
także okazją do złożenia podzię-
kowań i życzeń księdzu jubila-
towi  Krzysztofowi Klimowi.

Życzę wielu łask Bożych, 
zdrowia i wszelkiego błogosła-

wieństwa oraz realizacji wyty-
czonych planów i spełnie-
nia  marzeń – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.

Ksiądz Jubilat nie ukrywał 
zaskoczenia, ale i radości, 
którą sprawiła mu przygoto-
wana przez wiernych uro-
czystość.

– W naszym kościele naj-
ważniejsze jubileusze to 25 

i 50-lecie przyjęcia święceń 
kapłańskich. Tym bardziej mi 
miło, że nasza wspólnota za-
uważyła tę moją skromną 
jeszcze rocznicę. To dowód 
na to, że dane mi jest współ-
pracować ze wspaniałymi 
ludźmi, na których pomoc 
mogę liczyć i oprzeć moją po-
sługę. Szczerze im za to dzię-
kuję i życzę wielu Łask Bo-

żych – mówił ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Klim.

Uroczystą liturgię zakoń-
czyła procesja eucharystyczna 
oraz koncert w wykonaniu 
Górniczego Chóru Męskiego. 
Oprócz pieśni kościelnych 
można było usłyszeć utwory, 
nawiązujące do setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Występ chó-

rzystów oklaskiwany był przez 
zgromadzonych na stojąco. 
Przedstawiciele chóru obda-
rowali  księdza proboszcza 
Krzysztofa Klima, sołtysa Ja-
na Olejnika oraz wieloletniego 
mieszkańca Gorzycy i społecz-
nika Jana Hawrysza swoimi 
jubileuszowymi wydawni-
ctwami, wydanymi z okazji 
35-lecia istnienia zespołu. 
Znalazły się w  nich specjalne 
dedykacje.

(MG)

Święto patronalne gorzyckiego kościoła oraz dwudziestolecie święceń kapłańskich księdza proboszcza Krzysztofa 
Klima były tematem przewodnim uroczystej mszy świętej, odprawionej w Kościele p.w. św. Józefa w Gorzycy.

PODWÓJNA UROCZYSTOŚĆ 
W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA W GORZYCY

– Wpatrywanie się 
w postać św. Józefa skłania 
nas do tego, by przyjąć 
naszą codzienność 
i okoliczności, które się na 
nią składają, by umieć 
docenić własny wysiłek 
i pracę, którą wykonujemy. 
By podejmować trud dla 
Boga, nie dla ludzi, ale 
znaleźć także czas na 
wytchnienie i odpoczynek. 
Powstrzymanie się od 
niekoniecznych prac 
w Dzień Pański daje 
zbawienny dystans, dzięki 
któremu możemy docenić 
własną pracę i wysiłek, 
odzyskać siły, by cieszyć się 
swoją codziennością 
i owocami swojej pracy. 
Józef uczy nas docenienia 
każdej chwili naszego 
życia, każdego zmagania 
i każdego trudu. One 
składają się na 
codzienność, za którą 
zapłatą jest wieczność – 
usłyszeli wierni w homilii.

W wykonaniu Górniczego Chóru Męskiego oprócz pieśni kościelnych 
można było usłyszeć utwory, nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

– Służyć to nieść nadzieję… służyć to przekazywać 
piękno – te słowa oddają kapłańską drogę 
Czcigodnego Księdza Proboszcza, z którym mamy 
wielki zaszczyt współpracować, ale i przyjaźnić 
się oraz spotykać na wielu życiowych ścieżkach – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.



¹⁰ Z ŻYCIA GMINY

Danuta Browarska 
ma 55 lat i pochodzi 
z Osieka. Gospodyni 
domowa, mama 
dwójki dzieci. 
Każdą wolną 
chwilę poświęca na 
dbanie o niewielki 
domowy ogródek. 
Interesuje się 
zdrowym żywieniem 
i lubi rozwiązywać 
zagadki kryminalne. 
Dużo gotuje, piecze, 
a od niedawna 
przyrządza 
także wyroby 
wędliniarskie. 
Nie boi się 
nowych wyzwań, 
z uporem dąży 
do celu i posiada 
umiejętność 
planowania.

W taki właśnie sposób na 
oficjalnej stronie programu 
„Bake Off Ale ciacho!”  pre-
zentowano naszą mieszkankę 
w IV edycji programu realizo-
wanego przez Program 2 Tele-
wizji Polskiej. Jak się  okazało 
po 10 kolejnych odcinkach – 
najlepszą uczestniczkę !  Da-
nuta Browarska okazała się 
bezkonkurencyjna i wygrała 
program zdobywając tytuł Pol-
skiego Mistrza Wypieków 
i czek na 50 tysięcy złotych.

- To była ciężka praca, ale 
mało co dało mi tyle radości. 
Czuję się wielokrotnym zwy-
cięzcą. Odważyłam się zgłosić 
do programu, wybrano mnie, 
doceniono, przeszłam tak wie-
le etapów i okazałam się najlep-

sza. To wszystko, to duże prze-
życia i cudowne wspomnienia 
– mówi Danuta Browarska, 
która na zaproszenie wójta od-
wiedziła Urząd Gminy Lubin. 

Laureatka przyszła z pięk-
nym, oczywiście własnoręcznie 
upieczonym tortem a od wójta 
Tadeusza Kielana i radnego 
Patryka Jarkowca otrzymała 
gratulacje, kwiaty oraz upo-
minki. 

- Tort jest przepyszny, a my 
jesteśmy bardzo dumni z Pani 
osiągnięć. Gratulujemy z całe-
go serca. Wypadła Pani w tym 
programie telewizyjnym wspa-
niale – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Decyzję o zgłoszeniu się do 
programu podjęła za namową 

córki i pojechała na pierwsze 
eliminacje do Wrocławia ze 
swoimi wypiekami. Większość 
konkurentów miała ze sobą 
torty i ciasta, a Danuta Bro-
warska wzięła to, co piecze na 
co dzień w domu i co według 
niej jest najlepsze czyli: chleb, 
orkiszowe rogaliki z dżemem 
oraz sakiewki z ciasta z serem. 
Po prezentacji we Wrocławiu 
zaproszono ją na kolejne elimi-
nacje do Warszawy. Tam zo-
stała wybrana spośród po-

nad 300 kandydatów i znalazła 
się w gronie dwunastu uczest-
ników IV edycji programu. 

- Spędziłam w Warszawie 
kilka wspaniałych tygodni rea-
lizując program. To były na-
prawdę wielkie emocje. Nie-
które obcojęzyczne nazwy pół-
produktów czy wypieków były 
mi nieznane, a dekorowanie 
ciast nie było moją mocną stro-
ną. A jednak z odcinka na odci-
nek umiałam coraz więcej. Ba-
łam się bardzo, że odpadnę na 

początku programu, ale już od 
6. odcinka było fantastycznie. 
W finale tort dekorowałam ży-
wymi kwiatami, co wcześniej 
nie przyszłoby mi do głowy, ale 
widziałam, że tak robią inni fi-
naliści – opowiada z przeję-
ciem Danuta Browarska.

Ma bardzo dużo ener-
gii i jak sama mówi, 

ta energia ja roz-
nosi. Od 1991 
roku mieszka 
w Osieku. Nie 
pracuje zawo-
dowo, zajmu-
je się domem. 

W kuchni po-
trafi zrobić 

wszystko, ale najchęt-
niej zdrowe, proste jedzenie. 
Wygraną zamierza przezna-
czyć na wymarzoną wycieczkę, 
choć nie zdradza celu podróży. 
Pieniądze przydadzą się też na 
inne wydatki, bo w tym roku 
córka wybiera się na studia do 
Wrocławia.

Gratulujemy wygranej, a in-
nych zachęcamy do realizacji 
swoich pomysłów. Jak widać 
marzenia się  spełniają, trzeba 
im tylko pomóc i uwierzyć 
w siebie!   

 (SR)

Ma bardzo dużo energii i jak sama mówi, ta energia ja roznosi. W kuchni potrafi zrobić wszystko, 
ale najchętniej zdrowe, proste jedzenie. 

Pokój hotelowy nr 18

Kazimierz Wilanowski 
przyszedł do nowej siedziby 
Urzędu Gminy zapłacić po-
datki i przypomniał sobie, że 
to właśnie tutaj spędził  
pierwsze miesiące życia w Lu-
binie. Było to w 1961 roku, 
a on trafił tu z Katowic do bu-
dowy szybu górniczego. Roz-
glądał się  po budynku i szu-
kał  pokoju, w którym miesz-
kał razem z kolegą. Koryta-
rzem przechodził wójt Tade-
usz Kielan, którego zaintry-
gował ten mężczyzna. Chwilę 
później okazało się, że hote-
lowy pokój nr 18 którego szu-
kał, to dzisiejszy pokój 102 
czyli gabinet wójta.

Nie mogło się więc obyć bez 
kolejnego spotkania. Tadeusz 

Kielan to miłośnik historii, 
który od lat kolekcjonuje stare 
przedmioty i po tym spotkaniu 
jego kolekcja powiększyła się 
o dwa kufle z wieczkami. To 
kufle oczywiście z karczm gór-
niczych, w których wielokrot-
nie uczestniczył Kazimierz 
Wilanowski , przez kilkana-
ście lat związany z przemy-
słem miedziowym.   

Kiedy przyjechał do Lubina 
miał 24 lata i był jednym 
z 60-ciu mężczyzn, których 
skierowano tu z Górnego Ślą-
ska do budowy pierwszego 
szybu.

- Jak wysiedliśmy z pociągu 
w Lubinie, to wielu kolegów 
chciało od razu wracać. Trud-
no się było dziwić,  przyjecha-

liśmy z Katowic do bardzo 
małej mieściny. Zakwatero-
wano nas w hotelu przy ul. 
Księcia Ludwika I nr 3, dzi-
siejszym Urzędzie Gminy Lu-
bin. Obecne starostwo to było 
jeszcze gruzowisko, w sąsied-
nim budynku uruchamiano   
restaurację Eureka – wspomi-
na Kazimierz Wilanowski. – 
Pomyślałem, to miejsce ma 
przyszłość i da mi konkretne 
pieniądze.

Na pierwszym piętrze, 
gdzie dziś jest gabinet wójta 
był pokój hotelowy nr 18, 
w którym spędził półtorej ro-
ku, dzieląc go z kolegą. Kiedy 
kolega otrzymał mieszkanie 
na ul. Lenina , dziś Bankowej, 
przeprowadził się i wynajmo-
wał u niego pokój. Mieszkała 
tam stomatolog Danuta Dmi-
triejewska, która go oswatała 
z Marią, swoją pomocą denty-
styczną. W dzień ślubu miał 
wolne i szykował salę na we-
selną zabawę. W pracy na 
pierwszej zmianie zastę-
pował go przyjaciel, któ-
ry miał być świadkiem 
na ślubie. Zabawy nie 
było. Pod ziemią do-
szło do wypadku. 
W czasie obrywki eks-
plodował niewybuch, 
jego przyjaciel zginął 
na miejscu. Przepro-

wadzono ślub cywilny, 
ale była to jedna z naj-
smutniejszych uro-
czystości w jego ży-
ciu.

- 13 października 
1962 roku unikną-
łem śmierci, w gór-
nictwie przepraco-
wałem łącznie 18 
lat – mówi Kazi-
mierz Wilanowski.

Osiedlił się w Osieku, zaj-
mował sie ogrodnictwem 
i uprawiał ziemię. Był w zarzą-
dzie NSZZ Solidarność Rolni-
ków w Gminie Lubin. Później 
wyjechał na rok do pracy 

w Stanach Zjednoczonych. 
Ze względów ro-

dzinnych został tam przez 23 
lata, ale w 2006 roku wrócił do 
Polski i nadal mieszka w Osie-
ku. Ma 82 lata, ale wygląda co 
najmniej na 20 lat mniej.     

- Jestem bardzo aktywny 
i lubię cieszyć się życiem. Jeż-
dżę na nartach, na łyżwach, 
udzielam się społecznie, gram 
na akordeonie. Jak komuś 
trzeba umilić jakieś spotkanie 
to jestem do dyspozycji i mogę 
grać – mówi ze śmiechem.

Kazimierz Wilanowski jest 
jednym z niewielu, żyjących 
jeszcze dziś pionierów Zagłę-
bia Miedziowego.  Wszyscy, 
w miarę regularnie starają się 
spotykać i przekazują swoje 
wspomnienia kolejnym poko-
leniom.  

(SR)

Spotkanie w gabinecie wójta, w którym był kiedyś 
hotelowy pokój nr 18

nacje do Warszawy. Tam zo- nek umiałam coraz więcej. Ba-
łam się bardzo, że odpadnę na 

Przed budynkiem hotelu, 
w którym dziś mieści się Urząd Gminy Lubin
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Laureatka przyszła z pięknym, 
oczywiście własnoręcznie 
upieczonym tortem a od wójta 
Tadeusza Kielana i radnego 
Patryka Jarkowca otrzymała 
gratulacje, kwiaty oraz upominki. 

ciem Danuta Browarska.
Ma bardzo dużo ener-

gii i jak sama mówi, 
ta energia ja roz-
nosi. Od 1991 
roku mieszka 
w Osieku. Nie 
pracuje zawo-
dowo, zajmu-
je się domem. 

W kuchni po-
trafi zrobić 

wszystko, ale najchęt-gratulacje, kwiaty oraz upominki. 



¹¹ROLNICTWO

Jak wynika z obserwacji, praca w rolnictwie jest nadal 
bardzo często wykonywana w sposób niebezpieczny dla 
życia i zdrowia zarówno dla samych rolników, jak i człon-
ków ich rodzin oraz osób postronnych. Mamy teraz okres 
oprysków, dlatego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego apeluje do rolników o dużą rozwagę i rozsądek 
przy wykonywaniu oprysków środkami ochrony roślin. 

KRUS przypomina rolni-
kom: czytajcie instrukcje 
i ulotki stosowania środków 
ochrony roślin oraz wyko-
nujcie zabiegi opryskiwania 
swoich plantacji, zgodnie 

z zawartymi w nich zalece-
niami. Stosując środki 
ochrony roślin, pamiętajcie, 
by używać ich wieczorem, 
wówczas najbardziej tok-
syczne substancje zdążą się 

rozłożyć. Jeśli oprysk che-
miczny zostanie wykonany 
rano, wówczas szczyt jego 
działania przypadnie na naj-
większą aktywność roślin 
miododajnych, a tym samym 
powstanie zagrożenie wytru-
cia pszczelich rodzin.

 W razie wątpliwości za-
wsze można zasięgnąć pora-
dy w Ośrodkach Doradztwa 
Rolniczego jak i w Inspekto-
ratach Ochrony Roślin i Na-
siennictwa.

Trzeba pamiętać, że środki 
ochrony roślin, dostając się 
do naszego organizmu od-
kładają się w nim, a choroby 
takie jak astma, egzemy 
skórne, nowotwory, które 
nam zagrażają, mogą ujaw-
nić się po kilku lub kilkuna-
stu latach.

Wymieranie pszczół pro-
wadzi do stałego spadku pro-
dukcji miodu i wyrobów 
pszczelarskich wykorzysty-
wanych w przemyśle spo-

żywczym, kosmetycznym 
i farmaceutycznym, takich 
jak: pyłek kwiatowy, propo-
lis, mleczko pszczele czy 
wosk pszczeli.

Skutki zatrucia pszczół są 
nieodwracalne dla nich sa-
mych, powodują u nich 
zmiany fizjologiczne, zakłó-
cają ich zdolności do orien-
tacji, uczenia się, zaburzają 
ich proces odżywiania i roz-
rodu, co nieuchronnie pro-
wadzi do degradacji rojów 

i uniemożliwia odbudowę 
zdrowych rojów.

Ponieważ aż 1/3 żywności 
powstaje dzięki zapylaniu ro-
ślin właśnie przez te owady, nie 
tylko warzyw, owoców i kwia-
tów łąkowych, ale także upraw 
rolniczych, które są ważnym 
elementem pożywienia zwie-
rząt i ludzi, wyginięcie pszczół 
może uniemożliwić naturalny 
proces produkcji roślinnej.

 (SR, KRUS Oddział Regionalny 
we Wrocławiu)

Większości wypadków przy pra-
cy można zapobiec, jeśli zostaną 
wcześniej podjęte odpowiednie 
działania prewencyjne. Warto pa-
miętać, że poprawa bezpieczeń-
stwa pracy w gospodarstwie rol-
nym nie zawsze wiąże się z ko-
niecznością angażowania dużych 

środków finansowych. Bardzo 
często wystarczy świadomość za-
grożeń występujących w gospo-
darstwie oraz konsekwentne ich 
eliminowanie. Bezpieczeństwo 
jest bezcenną wartością i integral-
nym elementem dobrze prowa-
dzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS w jeszcze 
większym stopniu ma wpłynąć 
na zmianę świadomości i postaw 
rolników w zakresie zapobiegania 
wypadkom przy pracy i rolniczym 
chorobom zawodowym, a także 
przyczynić się do zmniejszenia 
liczby wypadków w rolnictwie. 
Służyć temu będą m.in.: XVI 
Ogólnokrajowy Konkurs Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne, VIII 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, 
XXIV Konkurs W rolnictwie moż-
na pracować bezpieczniej, liczne 
spotkania, szkolenia bhp dla rolni-
ków, pogadanki prewencyjne 
w szkołach, a także stoiska infor-
macyjne Kasy podczas konferen-
cji, targów i innych imprez dla rol-
ników, odbywających się w całej 
Polsce.

(SR, KRUS)

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi 
w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych.

ROLNIKU, POWIEDZ 
STOP UPADKOM!
Upadki osób to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych 
najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około 
połowa (6 653) dotyczyła upadków osób. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

WŚRÓD ZDARZEŃ Z GRUPY UPADEK OSÓB ZGŁOSZONYCH 
DO KRUS W 2017 ROKU NAJCZĘŚCIEJ ODNOTOWANO: 
  upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (42,5%); 
  upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (24,7%); 
  upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (14,1%); 
  upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (13,1%). 

Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane 
są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, 
że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek: 
  złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 33%; 
  nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 10,3%; 
  niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,4%; 
  wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych 

otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic 
poziomów powierzchni – 5,1%; 
  nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep 

i wozów – 5%;
  niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, 

podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 4,4%.

Apel do wykonujących opryski 
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Stało się tak nie tylko za 
sprawą utworów Jonasza 
Kofty, wykonywanym przez 
zespoły muzyczne Gminy 
Lubin, ale także dzięki mul-
timedialnym prezentacjom, 
które przybliżyły postać ar-
tysty oraz pozwoliły poczuć 
magię i klimat opolskich fe-
stiwali. 

Koncert „Pamiętajmy 
o ogrodach” był naprawdę 
prawdziwą artystyczną 
ucztą. Ponadczasowy doro-
bek tego wyjątkowego pol-

skiego artysty zaaranżowa-
ny został w sposób nietuzin-
kowy, barwny, błyskotliwy 
i „z pazurem”. 

 „Wakacje z blondynką”, 
„Śpiewać każdy może”,  
„Jej portret” czy „ „Z tobą 
chcę oglądać świat” – to tyl-
ko część utworów, która wy-
brzmiała na scenie 
w Chróstniku i zachwyciła 
publiczność. 

- Jest to III edycja Dni 
Kultury Gminnej w  nowej 
formule. W latach ubie-

głych zespoły artystyczne 
z Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin  zmierzyły się z twór-
czością  Agnieszki Osie-
ckiej i Marka Grechuty. Te-
goroczna edycja dedykowa-
na była piosenkom Jonasza 
Kofty w przypadającą 
w tym roku 30 – tą rocznicę 
śmierci poety. Słuchając 
piosenek Jonasza Kofty, 
można było zapoznać się 

z jego twórczością kabare-
tową, jak również nostal-
giczną, wzruszającą, skła-
niającą do zadumy i prze-
myśleń. Artyści znakomicie 
uchwycili lekkość pióra 
i humor Kofty, wprowadza-
jąc aktorskie środki wyrazu 
i bawiąc przy tym publicz-
ność do łez – mówiła na za-
kończenia koncertu Mag-
dalena Dubińska, dyrektor 

Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin.

Na scenie zaprezentowały 
się zespoły ZACHĘTA 
z Zimnej Wody, LUBIN 
z Krzeczyna Wielkiego, KO-
NICZYNKI i STOKROTKI 
z Miłoradzic, ROZŚPIE-
WANE PASTUSZKI z Go-
gołowic, ISKRA działająca 
przy Ośrodku Kultury Gmi-
ny Lubin, JARZĘBINA 

Zainaugurowano Dni Kultury Gminnej 2018 

Podczas inauguracji Dni Kultury Gminy Lubin zaprezentowało się 
12 zespołów wokalnych i folklorystycznych, których występy pozwoliły poczuć 
magię i klimat opolskich festiwali, w czasach ich największej świetności. 

SATYRYCZNIE, NOSTALGICZNIE
I „Z PAZUREM” 

Jonasz Kofta, polski 
poeta, dramaturg, 
satyryk, malarz i 
piosenkarz patronuje 
tegorocznej 
edycji Dni Kultury 
Gminnej, które 
zainaugurowane 
zostały koncertem 
poświęconym 
twórczości 
tego artysty. 
Był to koncert 
wyjątkowy, który 
dostarczył wielu 
niezapomnianych 
wrażeń i przeniósł 
publiczność do 
stolicy polskiej 
piosenki na 
niezapomniane 
opolskie festiwale. Podczas tegorocznych Dni Kultury Gminnej zadebiutował 

zespół „Stokrotki” z Miłoradzic. 
Z „Songiem sprzątaczki” 
zmierzył się zespół „Iskra”. 
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z Księginic, SWOJSKA NU-
TA z Bukownej, SIEDLE-
CKA NUTA z Siedlec, LEŚ-
NE ECHO w Raszówki, 
LEJDIS ze Składowic z so-
listką Lucyną Franczak oraz 
Studio Piosenki ŁaŁ z Kami-
lem Lisem. 

Gościnnie wystąpił lubiń-
ski muzyk Kuba Danek. 

Finałową piosenkę „Pa-
miętajcie o ogrodach” mło-
dzi artyści wykonali razem 
z publicznością. 

- Jonasz Kofta to artysta 
wybitny ale trochę zapo-
mniany. W tym roku posta-
nowiliśmy przypomnieć jego 
twórczość nie tylko z okazji 
przypadającej w tym roku 
okrągłej rocznicy jego śmier-
ci. Zależało nam, aby poka-
zać Koftę takim jaki był, li-
ryczny ale jednocześnie pe-
łen humoru i autoironii, a je-
go piosenki są wciąż aktual-
ne. Zespoły działające przy 
Ośrodku, których liczba 

wciąż wzrasta, w swoich in-
terpretacjach doskonale to 
uchwyciły – dodaje dyrektor 
Magdalena Dubińska.

Kofta rozpoczął i zakończy 
tegoroczne Dni Kultury. 
Podczas gali wręczania 
Aniołów Kultury Gminy Lu-
bin również usłyszymy inter-
pretacje jego piosenek, tym 
razem w wykonaniu profe-
sjonalisty.  

(MG)  

DNI KULTURY

Zainaugurowano Dni Kultury Gminnej 2018 

SATYRYCZNIE, NOSTALGICZNIE
I „Z PAZUREM” 

  TADEUSZ KIELAN 
  WÓJT GMINY LUBIN
Serdecznie gratuluję odwagi, jaką wykazaliście państwo mierząc się z tym 
wspaniałym, ale jednocześnie trudnym repertuarem. Cieszę się, że możemy się 
spotkać na trzecich już Dniach Kultury Gminnej. To nasze najmłodsze 
dziecko, które wpisało się na stałe do gminnego kalendarza.  Jeszcze 
raz przy tej okazji powtórzę, że nie przestajecie mnie państwo 
zadziwiać. Wasze zaangażowanie w inicjatywy społeczne, sportowe 
i kulturalne jest niesamowite. Po prostu lubicie i potraficie się 
bawić, wam chce się chcieć. Ten entuzjazm jest zaraźliwy, a ja 
jestem tego najlepszym dowodem. Będziemy w miarę 
możliwości wspierać wasze działania, pomysły i inicjatywy, co 
po raz kolejny  w tym miejscu deklaruję – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin otwierając Dni Kultury Gminnej.  

Lucyna Franczak 
ze zespołu 
„Lejdis” dała popis 
swoich wokalnych 
umiejętności. 

Prawdziwy kabaretowy popis dał zespół „Siedlecka 
Nuta” pod kierownictwem i z udziałem Wojciecha 

Wojtałowicza, któremu gościnnie towarzyszyli 
Włodzimierz „Kuba” Danek i Kamil Lis. 

O tym, że „Śpiewać  
każdy może” 
w przezabawny sposób 
przekonywał zespół 
„Lubin”  z Krzeczyna 
Wielkiego. 

Taniec z różą – można było zobaczyć w wykonaniu 
zespołu „Koniczynki” z Miłoradzic. Świetlica 

w Chróstniku 
wypełniona 
była do 
ostatniego 
miejsca. 

Serdecznie gratuluję odwagi, jaką wykazaliście państwo mierząc się z tym 
wspaniałym, ale jednocześnie trudnym repertuarem. Cieszę się, że możemy się 
spotkać na trzecich już Dniach Kultury Gminnej. To nasze najmłodsze 
dziecko, które wpisało się na stałe do gminnego kalendarza.  Jeszcze 
raz przy tej okazji powtórzę, że nie przestajecie mnie państwo 
zadziwiać. Wasze zaangażowanie w inicjatywy społeczne, sportowe 
i kulturalne jest niesamowite. Po prostu lubicie i potraficie się 
bawić, wam chce się chcieć. Ten entuzjazm jest zaraźliwy, a ja 
jestem tego najlepszym dowodem. Będziemy w miarę 
możliwości wspierać wasze działania, pomysły i inicjatywy, co 
po raz kolejny  w tym miejscu deklaruję – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin otwierając Dni Kultury Gminnej.  
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Rocznica zakończenia II wojny światowej
Wspólna modlitwa, program 
artystyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach oraz złożenie 
kwiatów pod zbiorową mogiłą 
Żołnierzy Wojska Polskiego 
w Siedlcach złożyły się na 
gminne obchody 73. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej.
Przewodniczący modlitwie 
ksiądz Tadeusz Żurek, proboszcz 
parafii p.w. św. Michała 
Archanioła w Siedlcach polecił ją 
poległym bohaterom, by 
otoczeni zostali Bożym 
miłosierdziem, a zgromadzeni 
modlili się o pomyślność naszej 
Ojczyzny, pokój i Bożą 

Opatrzność, by nigdy więcej nie 
dotknęło jej okrucieństwo, które 
przyniosła ze sobą II wojna 
światowa.
W uroczystości uczestniczyli 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan, przewodniczący Rady 
Gminy Norbert Grabowski, 

radny powiatu lubińskiego 
i jednocześnie prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin 
Wojciech Dziwiński, sołtys 
Stanisław Ryniec oraz Rada 
Sołecka Siedlec, a także 
dyrekcja, pracownicy, 

uczniowie i przedszkolaki 
z miejscowej szkoły 
podstawowej oraz pracownicy 
Urzędu Gminy.
– Cieszę się z tak licznej 
obecności na dzisiejszej 
uroczystości, ponieważ to 
uczestnictwo to właśnie dowód 

waszego patriotyzmu. Być 
patriotą oznacza pamiętać 
o ważnych wydarzeniach 
z historii naszego kraju – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin.
– Takie rocznice to również 
okazja do tego, by zdać sobie 

sprawę z faktu, w jak dobrych 
czasach przyszło nam żyć. 
Prawdziwa wolność i demokracja 
– to spuścizna, którą wywalczyły 
dla nas poprzednie pokolenia. 
Nie marnujmy jej na waśnie 
i niepotrzebne spory. Po prostu 
bądźmy dobrymi ludźmi – dodał 
szef gminnego samorządu.
Uroczystość zakończyła 
się  złożeniem kwiatów pod 
zbiorową mogiłą Żołnierzy 
Wojska Polskiego, uczestników 
kampanii wrześniowej, którzy 
trafili do niewoli, a następnie 
zmarli w siedleckim folwarku.

(MG)

Bardzo uroczyste 
i jednocześnie 
barwne obchody 
święta Orła 
Białego, 
który jest od 
czterech lat 
patronem Szkoły 
Podstawowej 
w Raszówce, 
wprowadziły 
wszystkich 
w nastrój 
majowego 
świętowania.  

Maj to szczególny miesiąc 
w historii Polski, ze względu 
na trzy ważne święta, a w tym 
roku jest wyjątkowy ze 
względy na przypadające 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Mię-
dzynarodowe Święto Pracy, 
Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz rocznica 
Konstytucji 3 Maja wpisują 
się doskonale w obchody 
patrona Szkoły Pod-
stawowej im. Orła 
Białego w Ra-
szówce, do któ-
rych wyjątkowo 
przygotowują 
się zarówno 
uczniowie, jak 
i nauczyciele.

– Polski pa-
triotyzm ma wiele 
wymiarów, każdy 
obywatel ma też peł-
ne prawo do jego osobi-
stego przeżywania. Jest to 
bardzo ważne szczególnie  
w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości – mówiła do 
zebranych Lucyna Szudro-
wicz, dyrektor szkoły – Pa-
triotyzm to myślenie i troska 
o państwo, poszanowanie je-
go instytucji i osób wypełnia-
jących zadania państwowe, 
to w pewnym sensie szacu-
nek dla samych siebie.

Uroczystości rozpoczął 
tradycyjny polonez w pięk-
nym wykonaniu uczniów 
klas III i IV. Naszą drogę do 
wolności  zaprezentowano 
w specjalnej prezentacji poe-
tycko-historycznej w wyko-
naniu uczniów klas IV 
i I oraz Eweliny Uszyńskiej 
z przedszkola w Wiercieniu. 

Teatr Trzydziestu Aktorów 
oraz uczniowie z koła mu-
zycznego przygotowali 
przedstawienie opowiadają-
ce legendę o Lechu, Czechu 
i Rusie, czyli o powstaniu 
Państwa Polskiego.

Zaproszeni goście i licznie 
zgromadzeni rodzice byli za-

chwyceni prezentacjami. 
Wszyscy gratulowali dyrek-
tor szkoły, życząc by jak naj-
większa liczba orłów, z roz-
postartymi skrzydłami wyru-
szała z niej w świat. W imie-

niu wójta Gminy Lubin, ży-
czenia składała Barbara 
Tórz, kierownik referatu 
oświaty, wraz z Marcinem 
Nyklewiczem, wiceprzewod-
niczącym Rady Gminy i Zo-

fią Marcinkiewicz, przewod-
niczącą komisji oświaty Ra-
dy Gminy.

– Orzeł Biały w koronie, 
przez wieki łączący Pola-
ków niech rozsławia waszą 

szkołę i łączy całą brać 
szkolną w działaniach na 
rzecz jak najlepszych wyni-
ków nauczania i wychowa-
nia. Bądźcie wzorem dla in-
nych – mówiła Barbara 
Tórz.

Uroczystość zakończył wy-
stęp zespołu Leśne Echo, 
pod kierownictwem Witolda 
Klocka. Dyrektor szkoły 
składa za naszym pośredni-
ctwem  bardzo duże wyrazy 
uznania i podziękowania 
uczniom oraz nauczycielom, 
którzy przygotowywali ich 
do tej uroczystości, byli to: 
Marzena Barska, Marta Ma-
dejska, Bożena Fedor, Beata 
Pytlik, Małgorzata Ryś, Piotr 
Widz, Agata Szczytyńska 
oraz Witold Klocek i Leśne 
Echo.

(SR) 

Biały Orzeł to symbol, który ma ponadczasowy charakter i dotyczy każdego Polaka. 

RASZÓWKA – OBCHODY 
ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY
RASZÓWKA – OBCHODY RASZÓWKA – OBCHODY 
ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁYŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

„Nasza droga do wolności” to specjalna  prezentacja  poetycko-
historyczna w wykonaniu uczniów klas IV i I oraz Eweliny Uszyńskiej 
z przedszkola w Wiercieniu.

Teatr Trzydziestu Aktorów oraz uczniowie z koła muzycznego przygotowali 
przedstawienie opowiadające legendę o Lechu, Czechu i Rusie.

– Polski patriotyzm 
ma wiele wymiarów, 
każdy obywatel ma 
też pełne prawo 
do jego osobistego 
przeżywania– mówiła 
do zebranych Lucyna 
Szudrowicz, dyrektor 
szkoły.
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Organizatorzy 
byli pełni obaw… 
Na szczęście 
w Niemstowie 
przy ważnych 
wydarzeniach 
zawsze świeci 
słońce i „Podróż 
w czasy 
średniowiecza” – 
festyn rodzinny 
w Niemstowie 
przebiegł w iście 
letniej aurze!

Pretekstem do zorganizowa-
nia imprezy był Tydzień Biblio-
tek 2018 obchodzony w dniach 
8-15 maja pod hasłem „(DO)
WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Z tej 
okazji Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Raszówce wspólnie 
z sołtysem, radnym i radą sołe-
cką w Niemstowie zaprosili po 
raz kolejny wszystkich miesz-
kańców Niemstowa i okolic do 
wspólnej zabawy z Grupą Od-
twórstwa Historycznego Mo-
rion pod hasłem „Podróż w cza-
sy średniowiecza”.

Członkowie grupy przebrani 
w stroje z epoki oraz wyposaże-
ni w „średniowieczne” rekwi-
zyty zaproponowali dzieciom 
i dorosłym wiele atrakcyjnych 
zabaw: strzelanie z łuku do ba-
lonów z cukierkami, walkę „ry-
cerzy” w ringu, rzut do celu, tor 
przeszkód, wyścig w nartach 
Bolka.

Jak to na średniowiecznych 
biesiadach bywało nie zabrakło 
również jadła i napojów ufun-
dowanych przez radę sołecką 
wsi Niemstów i GBP w Ra-
szówce. Z poczęstunkiem i da-
rami przybyli również goście 
z sąsiedniego grodu: wójt Ta-
deusz Kielan i Wojciech Dzi-
wiński, radny powiatu lubiń-
skiego i prezes PGKGL.  Wójt 

przekazał własnoręcznie wy-
konany miecz drewniany oraz 
misie i słodycze dla dzieci.

Dodatkową atrakcją głów-
nie dla najmłodszych biesiad-
ników były zabawy przygoto-
wane przez animatorki z grupy 
Fabryka Urodzin. Kolorowe 
baloniki, bańki mydlane, zaba-
wa z chustą Klanzy, korony 
z papieru, malowanie buziek – 
to dla najmłodszych. Całe ro-
dziny zaproszono do wspólne-
go budowania wieży z klocków. 
Rodzice wzięli udział w wyści-
gu w „zszytych portkach”. 
Udział animatorek sfinanso-
wano ze środków funduszu so-
łeckiego wsi Niemstów.

Na koniec biesiadowania 
każde dziecko otrzymało, pa-

miątkowy upomi-
nek. Miecz trafił 

w ręce Marcela 
z Gogołowic – star-

szyzna Niemstowa 
wróży świetlaną przy-

szłość obdarowanemu 
chłopcu – „Kto dzierży przed-

miot władzy, ani 
chybi karierę w po-

lityce lub biznesie zro-
bi!” – powiedział przedsta-

wiciel rady starszych z Nie-
mstowa. Gratulujemy!   (IT) 

Pogoda w sobotni poranek zapowiadała dzień ponury jak piwnice w średniowiecznym zamku… 

ŚREDNIOWIECZNY, 
RODZINNY FESTYN 
W NIEMSTOWIE

Członkowie grupy 
przebrani w stroje z 
epoki oraz wyposażeni 
w „średniowieczne” 
rekwizyty 
zaproponowali 
dzieciom i dorosłym 
wiele atrakcyjnych 
zabaw.

Podczas średniowiecznej zabawy nie zabrakło 
oczywiście jadła z ogniska i podpłomyków.

Z poczęstunkiem i darami przybyli również goście 
z sąsiedniego grodu. Na zdjęciu od lewej wójt Tadeusz 
Kielan, Wioletta Olech dyrektor biblioteki, Andrzej 
Olek radny Gminy Lubin oraz Wojciech Dziwiński, 
radny Powiatu Lubińskiego, prezes PGKGL.  

miątkowy upomi-
nek. Miecz trafił 

w ręce Marcela 
z Gogołowic – star-

szyzna Niemstowa 
wróży świetlaną przy-

szłość obdarowanemu 
chłopcu – „Kto dzierży przed-

mstowa. Gratulujemy!   (IT) 

Z poczęstunkiem i darami przybyli również goście 
z sąsiedniego grodu. Na zdjęciu od lewej wójt Tadeusz 
Kielan, Wioletta Olech dyrektor biblioteki, Andrzej 
Olek radny Gminy Lubin oraz Wojciech Dziwiński, 
radny Powiatu Lubińskiego, prezes PGKGL.  



¹⁶

Wszyscy się świetnie bawili przez 
wiele godzin, bowiem pracownicy 
referatu oświaty Urzędu Gminy 
Lubin, zadbali o taką organizację 
imprezy, aby każdy mógł znaleźć 
coś odpowiedniego dla siebie. 
I zadowolenie uczestników 
potwierdziło, że tak było! A do tego 
co niemiara śmiechu!

Bo jak się tu nie śmiać, 
kiedy męska reprezentacja 
zespołu folklorystycznego 
„Lubin” z Krzeczyna Wiel-
kiego w uroczej damskiej su-
kience i kwietnym wianku 
śpiewa damskie parte mu-

zyczne. Zresztą przez całą 
spartakiadę zespół „Lubin” 
umilał uczestnikom czas, 
przygotowano kilka  mu-
zycznych prezentacji połą-
czonych z tańcami. Śpiewa-
no także podczas wspólnego 

biesiadowania, wtedy znane 
utwory nucili już prawie 
wszyscy. 

Wcześniej uroczystego ot-
warcia imprezy dokonał Jan 
Olejnik sołtys Gorzycy i jed-
nocześnie radny Gminy Lu-
bin. W programie spartakia-
dy, jak sama nazwa wskazu-
je, było wiele sportowych 
konkurencji i ćwiczeń.  Tre-
nowano sylwetkę i prawidło-
wą postawę, w ćwiczeniach 
podzielonych  na kilka osob-
nych bloków. W pierwszym 
wejściu instruktorka skupiła 
się na ćwiczeniach ogólno-
rozwojowych, w przerwach 
między konkurencjami spor-
towymi prowadzone były 
jeszcze zajęcia ujędrniające 
pośladki oraz rozciągające 
i rozluźniające. Nagrody dla 
uczestników tych zajęć sta-
nowiły wejściówki do lubiń-
skich siłowni. 

W ramach relaksu można 
było również skorzystać z war-
sztatów, które organizowane 
były pod nazwą „ Od owieczki 
do niteczki”. Podziwiano tak-
że wyroby takie jak swetry, 

czapki, szale, które wykonała 
instruktor warsztatów oraz  
słuchano opowieści o trady-
cjach i zwyczajach tkackich.

Przygotowano pięć kon-
kurencji, w tym rozbijanie 
piramidy z puszek, rzut wał-
kiem i kaloszem do celu, jaz-
dę Formułą 1, którą była 
taczka oraz narty zespolone, 
które wymagały wyjątkowej 
koordynacji ruchu członków 
zespołu. Obok prezentuje-
my wyniki wszystkich 
konkurencji. 

Impreza przebiegała 
w przyjacielskiej atmosfe-
rze, w której liczyła  się 
przede wszystkim integra-
cja oraz wspólna zabawa 
przy muzyce biesiadnej, 
grillu oraz pysznym cie-
ście przygotowanym 
przez panie z Gorzycy

(AP, SR)

czapki, szale, które wykonała 
instruktor warsztatów oraz  
słuchano opowieści o trady-
cjach i zwyczajach tkackich.
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kiem i kaloszem do celu, jaz-
dę Formułą 1, którą była 
taczka oraz narty zespolone, 
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koordynacji ruchu członków 
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my wyniki wszystkich 
konkurencji. 

Impreza przebiegała 
w przyjacielskiej atmosfe-
rze, w której liczyła  się 
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FESTYNY

Dni Otwarte w OSP 
Księginice

Nie zawiodła pogoda, dopisali uczestnicy, na wysokości 
zadania stanęli sponsorzy i zaproszeni goście. Dni Otwar-
te w Ochotniczej Straży Pożarnej na długo zapiszą się 
w pamięci uczestników. 

Przenoszenie fantoma 
i przelewanie wody na czas, 
noszenie jajka, test wiedzy 
pożarniczej, przeciąganie li-
ny czy lanie wody do celu – to 
tylko część atrakcji, które 
złożyły się na program Dni 
Otwartych. Były także prze-
jażdżki samochodami pożar-
niczymi i kurtyny wodne.

– Zawsze chętnie uczest-
niczę w tego typu spotka-
niach, ponieważ świadczą 
one o silnej integracji miesz-
kańców, w tym przypadku 
Księginic. Atmosfera była 
naprawdę doskonała, znako-
micie bawili się zarówno do-
rośli jak i dzieci, a nic tak nie 
integruje, jak wspólna dobra 
zabawa – mówi Tadeusz Kie-

lan, wójt Gminy Lubin.
Biorąc udział w konkurso-

wych zmaganiach można by-
ło wygrać atrakcyjne nagro-
dy ufundowane przez spon-
sorów: Auto West Norbert 
Grabowski, Sklep Spożyw-
czy „Makaran” Ewy Cieślik 
z Księginic, Salon Tatuaży 
„Diferent” , INK Lubin Ra-
fała Warzochy, Piekarnię 
Obora, Katarzynę i Arkadiu-
sza Karczewskich z Siedlec, 
FLOAT Lubin, Przedsiębior-
stwo Handlowo-usługowe 
Eden oraz Stolarstwo Lubin 
Róży Trafidło.

– Bardzo dziękuję sponso-
rom, ponieważ dzięki ich 
wsparciu impreza nabrała 
rozmachu i odbyła się  w du-

chu sportowej rywa-
lizacji – mówi prezes OSP 
Łukasz Kurek.

Nagrody wręczali wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan 
oraz radny Powiatu Lubiń-
skiego i jednocześnie prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej Gminy Lubin 
Wojciech Dziwiński.

(MG/FOT. OSP KSIĘGINICE ) 

– Zawsze chętnie 
uczestniczę w tego 
typu spotkaniach, 
ponieważ świadczą 
one o silnej integracji 
mieszkańców, w tym 
przypadku Księginic. 
Atmosfera była 
naprawdę doskonała 
-mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin

Na terenach sportowo-rekreacyjnych w Gorzycy zorganizowano II Spartakiadę dla Seniorów Gminy Lubin.  

II SPARTAKIADA 
DLA SENIORÓW 
GMINY LUBIN 

  Konkurencja rozbijania 
piramidy z puszek, wzięły 
w niej udział 24 osoby, 
pierwsze trzy miejsca zajęli:
1. Mucha Janina
2. Starzyk Edward
3. Wenke Waldemar
  Konkurencja „Rzut 

wałkiem do celu” 
,wystartowało  w niej 13 
pań, pierwsze  miejsca 
zajęły:
1. Rogalska Inna
2. Starzyk Eugenia
3. Stec Jolanta
W tej konkurencji oprócz 
standardowych upominków 
ufundowanych przez Gminę 
Lubin, specjalną nagrodę 
w postaci wałka ufundował 
i wręczył dla zwyciężczyni 
sołtys Gorzycy Jan Olejnik. 
  W konkurencji „Rzut 

kaloszem do celu”, 
wystartowało 9 panów - 
pierwsze  miejsca zajęli:
1. Starzyk Edward
2. Zabawa Józef
3.Tadla Jerzy
  W konkurencji „Formuła 

1”, czyli wyścigu par na 
taczkach, startowało 7 
zespołów, na czele 
uplasowały się pary:
1.  Lenik Stanisław/

Ratajczak Antonina
2. Olejnik Jan/Senków Anna
3.  Jaszczyszyn Andrzej/

Gorczakowski Grzegorz 
  W konkurencji „Bieg na 

nartach zespolonych”  
Puchar Wójta Gminy Lubin 
wygrała drużyna 
z Krzeczyna Wielkiego 
w składzie: Kumor Danuta, 
Lenik Grażyna, Berlich 
Maria, Nowosiadło Tomasz.

Podczas warsztatów każdy mógł własnoręcznie 
wykonać w wełny owczej drobne upominki, takie 
jak laleczki, breloczki i inne bibeloty. Uczestnicy 
zabrali je ze sobą jako pamiątkę z imprezy

Największe emocje i dużo śmiechu wzbudzały 
konkurencje sportowo-zabawowe. 

Męska reprezen-
tacja zespołu 
folklorystycz-
nego „Lubin” 
z Krzeczyna 
Wielkiego w uro-
czej damskiej sukien-
ce i kwietnym wianku 
śpiewała damskie 
partie muzyczne.



¹⁷KONKURSY

Światowy 
Dzień 
Ziemi 

Podopieczni Oddziału Zamiejscowego  
Przedszkola im. Jana Pawła II obchodzili  
Światowy Dzień Ziemi. Wychowawczynie 
z grup starszych Kamila Popielska i Ela Radu-
lewicz przygotowały piękne zajęcia, które 
uświadamiały dzieciom,  jak ważna  jest nasza 
planeta i jak należy o nią dbać, by była piękna 
i czysta. 

Było wiele zabaw, konkursów, a nawet ekolo-
giczny pokaz mody. Przedszkolaki segregowały 
rozsypane śmieci do odpowiednich pojemników. 
Poprzez segregacje poznawały  przedmioty uzy-
skane z recyklingu. Okazało się, że quiz ekolo-
giczny  nie sprawił  najmłodszym żadnych proble-
mów. Wszystkie dzieci bardzo dobrze odpowiada-
ły  na  zadawane pytania i były  niezmiernie aktyw-
ne. Finałowym elementem świętowania był pokaz 
mody ekologicznej. Dzieci wspólnie z rodzicami 
przygotowały specjalnie na ten dzień, stroje wy-
konane  z różnych materiałów: starych gazet, tek-
tury, folii, butelek plastikowych i innych surow-
ców wtórnych. Nasze przedszkolaki prezentowały  
się jak prawdziwe modelki i modele. Pomysło-
wość i artystyczne wykonanie strojów oraz pre-
zentacja dzieci, zostały nagrodzone gorącymi 
brawami. 

Pracownicy przedszkola serdecznie dziękują 
wszystkim rodzicom za zaangażowanie                     
w przygotowanie strojów ekologicznych. Ekolo-
giczna moda uatrakcyjniła obchody  Dnia Ziemi 
i poprzez zabawę na pewno rozbudziła świado-
mość ekologiczną najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy.  (AJ, Przedszkole im. Jana Pawła II, SR)

Finałowym elementem świętowania był 
pokaz mody ekologicznej

Z okazji Dnia Ziemi 
w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach  po raz 25 od-
był się Gminny Turniej 
Ekologiczny – „Ziemię ma-
my tylko jedną”. W kon-
kursie brali udział przed-
stawiciele wszystkich szkół 
Gminy Lubin. Rywalizacja 
przebiegała w trzech ob-
szarach: plastycznym, 
sportowym i wiedzy ekolo-
gicznej. 

Zadanie plastyków polegało 
na wykonaniu plakatu „Woda 
– naszym skarbem”. Sportow-
cy zmagali się w konkuren-
cjach sprawnościowych - „pu-
dełkowe narty”, „woda źród-
łem życia”, „ekologiczny 
kosz”. W konkursie wiedzy 
uczestnicy rozwiązywali test, 
eko-kalambury,  zagadki 
i układali puzzle. 

Głównym celem zmagań 
konkursowych było zdobywa-
nie i poszerzanie wiedzy ekolo-

gicznej, kształtowanie właści-
wych postaw proekologicz-
nych oraz integrowanie ucz-
niów ze szkół Gminy Lubin. 
Zmaganiom drużyn bacznie 
się przyglądało  jury w skła-
dzie: Ewa Jarkowiec z Urzędu 
Gminy Lubin i Anna Sudoł 
z Nadleśnictwa Lubin.

Za pracę włożoną w przygo-
towanie do turnieju wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni 
upominkami ufundowanymi 
przez Urząd Gminy w Lubinie. 

Organizatorzy gratulują 
uczestnikom, a szczególnie 
zwycięzcom. W tym roku 
I miejsce zajęły dwie drużyny-
-reprezentanci Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim oraz 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Siedl-
cach. Na miejscu II uplasowa-
ła się drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych.

(SR, SP w Siedlcach) 

Gminny turniej ekologiczny

Reprezentacja Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim wygrała tegoroczną 
edycję  powiatowych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Szkół Podstawowych. 

W kategorii gimnazjum naj-
lepsi byli także nasi przedstawi-
ciele, czyli uczniowie z Gminne-
go Gimnazjum.

Organizatorami turnieju są 
Polski Związek Motorowy, Poli-
cja i Gmina Lubin. Jego celem  
jest popularyzowanie wiedzy 
i dobrych nawyków już 
u najmłodszych uczestników ru-
chu drogowego, w celu poprawy 
stanu bezpieczeństwa. Zgodnie 
ze znanym polskim przysło-

wiem, które mówi, że „czym sko-
rupka za młodu nasiąknie tym 
na starość trąci”. 

- Bezpieczeństwo jest dla nas 
najważniejsze, dlatego cieszymy 
się, że możemy być gospodarza-
mi turnieju, w którym najmłodsi 
mieszkańcy Gminy Lubin pre-
zentują się z jak najlepszej strony 
– mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin, życząc wszystkim 
jak najlepszych wyników.

Uczestnicy musieli wykazać 

się bardzo dobrą wiedzą i umie-
jętnościami w trzech podstawo-
wych zagadnieniach :  przepi-
sach i zasadach bezpiecznego 
poruszania się po drogach, 
umiejętności jazdy na rowerze 
oraz podstawowych zasad  
i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy. Rozwiązywano 
więc testy, odpowiadano na wie-
le trudnych pytań i prezentowa-
no się na dwóch kółkach na torze 
przeszkód. Szkoły podstawowe 
miały swoje 4-osobowe repre-
zentacje, w skład których wcho-

dziły dwie dziewczyny i dwóch 
chłopców. W kategorii gimna-
zjów drużyny były trzyosobowe.   

Walka o punkty była bardzo 
zacięta i w tym roku dotychcza-
sowy wieloletni lider, czyli Szko-
ła Podstawowa w Siedlcach, mu-
siała uznać wyższość wielolet-
niego wicelidera czyli Szkoły 
Podstawowej w Krzeczynie 
Wielkim.  W skład zwycięskiej 
drużyny z Krzeczyna wchodzili: 
Paweł Kozioł, Oliwia Ziółkow-
ska, Patryk Tabin i Emilia Mali-
nowska. W kategorii gimnazjów,  
zwycięskie Gminne Gimnazjum 
reprezentowali: Patryk Durda, 
Dawid Herejczak i Marcel Go-
net.  (SR)

Organizatorami turnieju są Polski Związek Motorowy, Policja i Gmina Lubin 

O RUCHU DROGOWYM 
WIEDZĄ WSZYSTKO

KLASYFIKACJA
TURNIEJU
SZKOŁY PODSTAWOWE
 SP Krzeczyn Wielki
 SP Siedlce
 SP Szklary Górne
 SP nr 14 w Lubinie
 SP nr  3 w Ścinawie
 SP Siedlce
 SP nr 9 w Lubinie  
 SP Niemstów

GIMNAZJA
 Gminne Gimnazjum 
w Lubinie
 Zespół Szkół 
Sportowych 
w Lubinie. 

Bezpieczeństwo jest dla 
nas najważniejsze, dlatego 

cieszymy się, że możemy 
być gospodarzami turnieju, 

w którym najmłodsi 
mieszkańcy Gminy Lubin 

prezentują się z jak najlepszej 
strony – mówił wójt  Tadeusz 
Kielan,  życząc wszystkim jak 

najlepszych wyników.
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Podziękowania 
dla ambasady 
Gmina Biblioteka Publiczna w Raszówce złożyła podziękowania 
Ambasadzie Szwecji w Warszawie za udostępnienie wystaw, 
dzięki którym zaprezentowano biografię Astrid Lindgren oraz 
szwedzką literaturę dla dzieci.
Wystawy zaprezentowano w bibliotece w Raszówce, szkołach 
podstawowych w Siedlcach, Raszówce oraz w świetlicy 
w Niemstowie. Każdej prezentacji towarzyszył cykl warsztatów 
czytelniczych. Zajęcia miały na celu zachęcenie dzieci do 
czytania, korzystania z bibliotek oraz popularyzację literatury 
dla dzieci. Były one również okazją do poznania pracy 
detektywa i świetnej zabawy podczas rozwiązywania zagadki 
kryminalnej. W warsztatach udział wzięło blisko 250 uczniów.  
 IT

Śpiewająco 
na szlaku  

Młodzież wesoło rozpoczęła sezon 
rajdów i licznych wycieczek. W świet-
licy wiejskiej  w Goli, która od lat jest 
doskonałą bazą turystyczną, zorga-
nizowano Giełdę Piosenki Turystycz-
nej , a później wymarsz na Grzybową 
Górę.   

Na Giełdzie Piosenki Turystycznej 
w Goli jak zawsze było przyjaźnie i we-
soło. W piosence zaprezentowali się 
uczestnicy w różnym wieku. Najmłodsi 
wykonawcy mieli po 5 i 8 lat. Śpiewali 
znane i często wykorzystywane na szla-
ku piosenki turystyczne. W rezultacie 

nagrody otrzymali: Ga-
brysia Róg z Chocia-
nowa, duet Krzyś i Ig-
naś Mazur, Harcerski 
TEAM z Gimnazjum 
w Lubinie oraz Julia 
Grzelka z Chocianowa. 
Po ogłoszeniu wyników 
wszyscy ochoczo wyru-
szyli na zdobycie najwyż-
szego szczytu powiatu lu-
bińskiego „Grzybowej Góry”. 
Spotkanie zakończyło się wspól-
nym pieczeniem kiełbasek przy świet-
licy wiejskiej w Goli.  (MK)

Oceniany będzie 
wygląd posesji 
od strony drogi, 
a w tym m.in. 
pomysłowość 
i zasadzenie 
roślin 
miododajnych. 
Termin zgłoszeń 
konkursowych 
mija  30 maja. 

Nie bez powodu komisja 
konkursowa powołana przez 
wójta będzie oceniać nie tyl-
ko nasadzenia, kompozycje, 
ale także ich miododajność, 
bowiem Gmina Lubin już od 
dawna jest uczestnikiem 
ogólnopolskiej akcji Gmina 
Przyjazna Pszczołom.

- Propagujemy wszystkie 
działania, które wspierają 
życie tych małych, ale jakże 
przydatnych owadów, dlate-
go będzie to element oceny 
konkursowej. Oprócz tego 
będziemy zwracać uwagę na 

dbałość o ład przestrzenny 
posesji, jej wkomponowanie 
w krajobraz przyrodniczy wsi 
oraz pomysłowość i trwałość 
zastosowanych rozwiązań – 
wyjaśnia Anna Marzec, kie-
rownik referatu gospodarki 

komunalnej i ochrony środo-
wiska Urzędu Gminy Lubin. 
– Te cztery elementy, na któ-
re składać się będzie ocena 
komisji konkursowej będą 
miały taką sama wagę. Co 
bardzo ważne, nasza ocena 

będzie się opierać na tym co 
zobaczymy z drogi przed do-
mem czyli miejsca, które na 
co dzień widzą także inni 
mieszkańcy i przejezdni – 
dodaje kierownik.    

To już trzeci konkurs, któ-
ry doceni tych mieszkańców 
Gminy Lubin, którzy dbają 
o estetykę. Dla samorządu to 
także promocja działań zwią-
zanych z kultywowaniem tra-
dycji oraz wzmacnianiem 
poczucia lokalnej tożsamo-
ści. 

- Miejsca, w których 
mieszkamy to nasze małe oj-
czyzny, dlatego promujemy 
postawy godne naśladowa-
nia i jednocześnie budujące 
naszą lokalną dumę i  tożsa-
mość – mówi kierownik An-
na Marzec. -  Zachęcamy 
wszystkich do zgłoszeń kon-
kursowych. Mogą ich doko-
nać sołtysi, mogą być indy-
widualne, regulamin nie wy-

klucza, że komisja oceni tak-
że posesje, które może wyty-
pować w trakcie wizytacji 
wsi, oczywiście jeżeli ich 
właściciele wyrażą na to zgo-
dę. 

Zgłoszenia przyjmowane 
są indywidualnie od miesz-
kańców oraz grupowo od 
sołtysów w terminie do 30 
maja. Na stronie Urzędu 
Gminy Lubin opublikowany 
jest regulamin konkursu, 
którego integralną częścią są 
formularze zgłoszeniowe. 
Ocena konkursowa będzie 
dokonywana przez specjal-
nie powołaną komisję i za-
kończy się do 15 czerwca. 
Dokładny harmonogram wi-
zytacji wsi zostanie opubli-
kowany na naszej tronie in-
ternetowej po 30 maja. 

Zachęcamy do udziału 
w konkursie, do wygrania są 
atrakcyjne nagrody i wyróż-
nienia!   (SR)

Każda pora roku jest piękna i po edycjach letniej i zimowej, przyszedł czas na ogłoszenie kolejnego konkursu 
na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Lubin”. 

OGŁOSZONO KOLEJNY KONKURS 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ 
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Z tej okazji 
odbyła się 
niezwykle 
barwna, 
wzruszająca 
i ciepła 
uroczystość, 
w której 
uczestniczyły 
przedszkolaki 
prezentując 
swoje rozległe 
talenty, a swoją 
obecnością 
uświetniły ją 
władze kościelne 
i gminne.

Jubileuszowe spotkanie, 
odbywające się w dniu uro-
dzin Papieża Polaka, rozpo-
częła uroczysta msza św., któ-
rej przewodniczył ksiądz bi-
skup Marek Mendyk, biskup 
pomocniczy Diecezji Legni-
ckiej. Duszpasterz podkreślił 
w homilii niezwykłą wrażli-

wość Ojca Świętego Jana Pa-
wła II na potrzeby najmłod-
szych i troskę, jaką otaczał 
dzieci na całym świecie.

Ksiądz biskup zaapelował 
do rodziców, by właśnie 
w okresie przedszkolnym 
zwrócili szczególną uwagę na 
wychowanie i kształtowanie 
charakterów swoich pociech.

–W okresie przedszkol-
nym dziecko upodabnia się 
do osób, które je otaczają: 
rodziców, dziadków i na-
uczycieli. To niezwykle waż-
ny czas dla rozwoju religijne-
go najmłodszych. Nie trzeba 
na siłę uczyć ich na pamięć 
konkretnych modlitw. Wy-

starczy dać świadectwo. 
W pamięci malucha zdecy-
dowanie wyraźniej zapisze 
obraz mamy czy taty klękają-
cych do pacierza niż, często 
niełatwa, treść modlitwy – 
mówił w homilii ksiądz bi-
skup Marek Mendyk.

Po nabożeństwie uroczy-
stość przeniosła się do miej-
scowej świetlicy, gdzie upust 
swoim rozlicznym talentom 
dały przedszkolaki, tańcząc, 
śpiewając i recytując.

Ze sceny popłynęły także 
życzenia, skierowane zarów-
no do dzieci, jak i dyrekcji, 
grona pedagogicznego oraz 
pracowników placówki.

– Przez całe życie człowie-
ka czas przemawia do niego 
w przeróżnych językach: w ję-
zyku miłości, wiary, doświad-
czenia, historii i wspomnień. 
Jubileusz 55-lecia Przedszko-
la w Raszówce i 5-lecia nada-
nia imienia Jana Pawła II to 
piękne święto skłaniające do 
wspomnień  i refleksji.  Z du-
mą można stwierdzić, że 
Przedszkole w Raszówce 
osiągnęło już dojrzały wiek. 
Dojrzałość ta przejawia się 
profesjonalizmem kadry, 
atrakcyjną i innowacyjną 
ofertą edukacyjną, aktywną 
współpracą z rodzicami,  roz-
budzaniem w dzieciach umi-
łowania do kraju ojczystego, 
które wyrażane jest szczegól-
nie w tańcu ludowym. Przed-
szkolaki w pięknych, regio-
nalnych strojach ubarwiają 
wiele uroczystości nie tylko 
lokalnych. Promują również 
naszą gminę uczestnicząc 
i odnosząc sukcesy w różno-
rodnych konkursach i festi-
walach – mówił Tadeusz Kiel-
na, wójt Gminy Lubin.

Przedszkole w Raszówce 
zostało założone w 1963 ro-
ku jako jednodziałowe 
Przedszkole publiczne. Do 
roku 1971 funkcjonował je-
den oddział na ulicy Kolejo-

wej 2. 
Kierowała 
nim Maria 
Wiesner. Od 1971 roku 
do 2004 roku dyrektorem 
Przedszkola była Teresa 
Kaczmarczyk. Od sierpnia 
1971 roku, z powodu kapi-
talnego remontu szkoły, od-
dział przedszkolny przenie-
siono do Lipin (obecnie Ra-
szówka) na ul. 1- Maja. 10 
grudnia 1978 roku Przed-
szkole wróciło do wyremon-
towanego budynku. Warun-
ki lokalowe znacznie się po-
prawiły. Po oddaniu do użyt-
ku przewidywano w nim 
miejsca dla 60 dzieci.

Od 1 września 2004 roku 
funkcję dyrektora placówki 
objęła Katarzyna Foryś. 
W przedszkolu działały już 3 

grupy. Dzięki staraniom dy-
rektor w 2006 roku Przed-
szkole w Raszówce przeszło 
gruntowny remont. Obecnie 
do gminnego przedszkola 
uczęszcza 222 maluchów, 88 
do Raszówki i 134 oddziału 
zamiejscowego w Lubinie.

(MG)

Szef gminnego 
samorządu 
przekazał maluchom 
i pracownikom 
przedszkola prezenty 
oraz złożył życzenia 
dalszych sukcesów 
edukacyjnych 
i wychowawczych.

JUBILEUSZE

55. rocznicę istnienia oraz piątą rocznicę nadania imienia Jana Pawła II obchodzi w tym roku Przedszkole w Raszówce.

BRYLANTOWY JUBILEUSZ 
PRZEDSZKOLA W RASZÓWCE

- W rozwoju dziecka olbrzymią rolę odgrywają 
pierwsze lata życia, kiedy budzą się uczucia oraz sfery 
emocjonalna, � zyczna i społeczna. To, co zaszczepimy 
najmłodszym na tym etapie, owocować będzie 
w przyszłości - mówił ks.biskup Marek Mendyk
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Otoczona 
troską 
i miłością

- Jakby każdy miał taką 
opiekę jak ja mam 
u córki, to na świecie 
żyłoby się lepiej – 
mówiła wzruszona 
Bronisława 
Gregor z Obory, 
która obchodziła 
piękny jubileusz 
90-lecia. Jubilatkę 
odwiedził z prezentami 
i kwiatami Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.
- Składam Pani najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności. Niech każda chwila będzie dla Pani źródłem 
szczęścia i niech upływa w pokoju i zdrowiu – mówił 
Tadeusz Kielan wręczając jubilatce list gratulacyjny, 
ogromny i piękny bukiet kwiatów oraz upominki. 
Jubilatka nie kryła wzruszenia. Swoje 90. urodziny 
świętowała w weekend wraz z całą liczną rodziną, także tą 
która mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych.  
W takich przypadkach komputer i nowoczesne technologie  
bardzo się przydają i okazuje się, że tak jak podczas 
osobistych spotkań towarzyszy im wiele łez wzruszenia. 
Także podczas wizyty wójta, Jubilatka  nie kryła wzruszenia 
i zdenerwowania. 
Bronisława Gregor urodziła się w okolicach Opola. Na 
Ziemie Odzyskane przyjechała gdy miała 20 lat. Spaliło się 
jej rodzinne gospodarstwo domowe i  pomógł brat mamy, 
zabierając ją do siebie. Bardzo szybko się usamodzielniła 
i wyszła za mąż.
- Pracowałam wiele lat w cielętniku w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym  w Oborze i zajmowałam się 
domem. Ciężkie było życie wszystkich. Teraz młodzi maja 
dobre dzieciństwo, a ja mam bardzo dobrą opiekę u córki. 
Oby tak inni w moim wieku mieli – mówi Jubilatka.
Mimo problemów zdrowotnych jest radosna i uśmiechnięta. 
W Oborze mieszka z córką i zięciem: Ewą i Leszkiem Grzelak. 
W Gminie Lubin osiedliła się większa część jej rodziny. 
Jubilatka ma 4 dzieci, 9 wnuków, 13 prawnuków i jednego 
praprawnuka.   
Życzymy dużo zdrowia i radości!  (SR)

Biskup gościł w naszym przedszkolu 

W ramach wizytacji duszpasterskiej w Parafii 
w Raszówce, Biskup Legnicki Zbigniew Kierni-
kowski odwiedził Przedszkole im. Jana Pawła II 
w Raszówce. Biskup czytał dzieciom bajkę, 
a najmłodsi zrewanżowali się pięknym występem 
wokalno tanecznym. 

Dostojnego gościa przy-
witała dyrektor przedszko-
la Katarzyna Foryś w imie-
niu wszystkich przedszko-
laków oraz pracowników 
przedszkola. Dzieci zapre-
zentowały swoje umiejęt-
ności wokalno-taneczne, 

śpiewały pio-
senki 

i tańczyły. Ksiądz biskup 
nawiązał znakomity kon-
takt z dziećmi. W ramach 
akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” przeczytał krót-
kie opowiadanie „Jak Ka-
rolek pożerał książki”, na-
wiązując do naszego patro-
na. Na koniec dzieci wrę-
czyły biskupowi własno-
ręcznie wykonane kwiaty.

Biskup podziękował za 
ciepłe przyjęcie, wręczył 
dzieciom obrazki pamiąt-
kowe, a następnie wszyst-
kich pobłogosławił. Tak 
piękne i wzruszające spot-
kanie na długo pozostanie 
w pamięci dzieci.  (AS)

JUBILEUSZ OWIANY 
TAJEMNICĄ 
Do ostatniej chwili uroczystość 90. urodzin Janiny Moździoch 
z Raszówki owiana była mgłą tajemnicy. Zupełnym zaskoczeniem był 
przyjazd syna, wnuka i prawnuka ze Stanów Zjednoczonych, podobnie 
jak sama uroczystość – bo jubilatka do końca była przekonana, że 
jedzie do córki na grilla.
Choć w jubileuszu pani Ja-

niny uczestniczyła cała liczna 
rodzina i duże grono przyja-
ciół nikt nie uchylił rąbka ta-
jemnicy i nie zdradził szcze-
gółów misternie przygotowy-
wanego przyjęcia.

Pierwszym, ogromnym 
zaskoczeniem było poja-
wienie się rodziny z USA.

– Zobaczcie jaki podob-
ny do Maisona – wykrzyk-
nęła pani Janina, gdy 
w drzwiach pojawił się pra-
wnuk, na co dzień mieszka-
jący za oceanem. Podo-
bieństwo nie było przypad-
kowe ponieważ był to Mai-
son we własnej osobie, któ-
ry specjalnie na 90. urodzi-
ny prababci przyleciał do 
Polski z tatą i dziadkiem.

Kolejna niespodzianka 
to przyjazd do restauracji 
Ostoja w Raszówce, bo 
przecież pani Janina wy-

bierała się na grilla do Mił-
kowic. Tymczasem czekał 
tam już tłum gości, wśród 
których oprócz najbliższej 
rodziny i przyjaciół znaleźli 
się wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan, radny Mar-
cin Nyklewicz oraz sołtys 
Raszówki Tadeusz Kostu-
rek. O przyjeździe szefa 
gminnego samorządu do-
stojna jubilatka była co 
prawda powiadomiona, ty-
le że spodziewała się go na-
stępnego dnia.

Przygotowywana w ści-
słej tajemnicy uroczystość 
wywołała wzruszenie i ra-
dość na twarzy jubilatki, 
tym bardziej, że wokół za-
siadły wszystkie najbliższe 
jej sercu osoby.

Pani Janina ma troje 
dzieci, doczekała się sześ-
ciorga wnucząt i czworga 
prawnucząt. W Raszówce 

mieszka od 1952 roku, 
przyjechała tu z Biłgoraja 
w Lubelskiem. Zawodowo 
związana była z Gminną 
Spółdzielnią, a hobbystycz-
nie przez całe życie zajmo-
wała się ogrodem, w którym 
jak podkreśla z dumą upra-
wiała wszystkie warzywa. 
Bardzo aktywnie działała 
także na niwie społecznej, 
angażując się w życie swojej 
miejscowości i parafii.

Dziś jest już na emerytu-
rze, ale swoje dziewięćdzie-
siąte urodziny obchodzi 
w doskonałej formie i kon-
dycji, podobnie jak towa-
rzyszący pani Janinie mąż.

Uroczystość była okazją 
do złożenia życzeń dal-
szych lat w zdrowiu i wszel-
kiej pomyślności a także 
spotkania w gronie czte-
rech pokoleń rodziny pań-
stwa Moździoch.  (MG)
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Mają już swoje lata, często dokucza 
im zdrowie, ale mimo to pomagają 
innym i cieszą się z każdego 
wspólnego spotkania. Członkowie 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z oddziału 
w Lubinie zorganizowali uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Inwalidy.

Seniorzy i inwalidzi pod-
kreślają, że ich problemy są 
coraz częściej zauważane 
i co najważniejsze rozu-
miane przez społeczeń-
stwo. Nie chcą żyć na jego 
marginesie, dlatego są bar-
dzo aktywni i organizują 
wiele spotkań, wyjazdów, 
wycieczek.

- Robimy wszystko by ży-
ło nam się lepiej, byśmy by-
li aktywni i na co dzień sza-
nowani. Takie święta jak 
dzisiejsze, to okazja do do-
brej zabawy, a takich nigdy 
nie marnujemy. Życzymy 
sobie zdrowia, siły i tego, by 
zawsze mieć własny kąt, do 
którego można wracać – 
mówił Tadeusz Madetko, 
przewodniczący zarządu 

rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów.

Członkowie związku zor-
ganizowali uroczyste spot-

kanie z okazji Dnia Inwali-
dy w restauracji w Szkla-
rach Górnych. W spotka-
niu tym uczestniczył Adam 

Myrda starosta lubiński, 
przedstawiciele władz mia-
sta i Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

- Życzę Wam dużo 
zdrowia, siły i wytrwa-
łości. Od zawsze dekla-
rowałem i deklaruje 
wsparcie we wszystkich 
możliwych działaniach. 
Cieszę się, że mogę tu 
być z Wami i czerpać 
z Waszego entuzjazmu 
– mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 

Seniorzy odpowiadali, 
że spotkanie organizowa-
ne w Gminie Lubin i kolej-
ne  planowane także w na-

szym samorządzie, najle-
piej świadczy o tym, że se-
niorzy czują się w gminie 
doskonale.  Co poświad-

czali gromkimi okrzykami 
„hip hip hura” zainicjowa-
nymi przez Elżbietę Miklis 
z Domu Dziennego Pobytu 
Senior w Lubinie, a potem 
ruszyli na parkiet.   (SR)

Uroczyste spotkanie z okazji święta seniorów

OBCHODY DNIA INWALIDY 

Każde takie spotkanie ma na celu integrację i budowanie nowych relacji i więzi.

Cieszę się, że mogę tu 
być z Wami i czerpać 
z Waszego entuzjazmu 
– mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 

Wiosenna wycieczka seniorów

Dopisała pogoda, humory 
a co najważniejsze 
wycieczka była pełna 
niespodzianek i atrakcji. 
Seniorzy z Gminy Lubin, 
dzięki wsparciu samorządu 
zwiedzili w połowie maja 
okolice Chełmska Śląskiego. 
To była pierwsza  wycieczka 
w tym roku, ale seniorzy 
zapowiadają, że na pewno 
nie ostatnia. Planowane są 
także zorganizowane 

wyjazdy po terenach Gminy 
Lubin. 
Sto kilometrów od Lubina, 

w okolicach Lubawki, jest 
wieś Chełmsko Śląskie, 
która słynie XVII wiecznych 

drewnianych Domów 
Tkaczy i tam właśnie 

wybrali się nasi seniorzy. 
Zwiedzili domy 

„Dwunastu 
Apostołów” 
i „Siedmiu Braci”. To 
jedyna tego typu 
atrakcja w Europie. 

W jednym z domów 
działa dziś sala 

muzealna, która jest 
zrekonstruowanym 
wnętrzem z oryginalnym 
warsztatem tkackim. 
Uczestnicy wycieczki mieli 
okazję wziąć udział 
w warsztatach tkackich 
i tym samym poznali 
wszystkie etapy produkcji 
tkanin lnianych.
W Kochanowie natomiast 
oglądali stół sądowy - relikt 

średniowiecznego prawa, 
który jest unikatem w skali 
nie tylko dolnośląskiej 
i polskiej, ale także 
europejskiej. Tego typu 
stoły były wykorzystywane 
w średniowieczu przez sądy 
wiejskie i kościelne. Sprawy 
sądowe toczyły się 
wówczas pod gołym niebem 
i zwykle kończyły się 
ciężkimi wyrokami. 
Podobny obiekt  jest też 
w okolicach Strzelina, 
niestety nie zachowały się 
jego siedziska. 
Kolejnym przystankiem były  
grupy skalne zwane 
Czartowskimi Skałami 
w Zaworach.  Są one 
zbudowane z triasowych 
piaskowców 
szarogłazowych , nakrytych 

górnokredowymi 
piaskowcami.
Wycieczka trwała wiele 
godzin, wzięło w niej udział 
46 osób. Czas przejazdu 
autokarem  umilały 
uczestnikom opowieści 
Eugeniusza Paszkiewicza 
przewodnika i prezesa  PTTK 
w Lubinie. 

(MP, SR)
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W przypadku zawodni-
ków  nagrody przyznawane 
są za miejsca medalowe  
w zawodach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych 
oraz udział w zawodach 
międzynarodowych, udział 

w reprezentacji Polski 
w grach zespołowych, a tak-
że awans do kolejnej grupy 
lub klasy w grach zespoło-
wych.  Działacze i trenerzy 
są nagradzani za sukcesy 
swoich podopiecznych 

w dyscyplinach odgrywają-
cych istotne znaczenie dla 
społeczności Gminy Lubin. 
Za te dyscypliny uznaje się: 
lekkoatletykę, piłkę nożną, 
tenis stołowy, warcaby, 
łucznictwo i strzelectwo.

Nagrodami za osiągnięcia 
sportowe w roku 2017 wyróż-
niono w ten sposób 12 osób, 
w tym 6 sportowców oraz  6 
działaczy i trenerów. Nagro-
dzeni otrzymali listy gratulacyj-
ne i nagrody  pieniężne.   (SR)

SPORTOWCY, TRENERZY 
I DZIAŁACZE SPORTOWI 
ROKU 2017

SPORTOWCY 
Piotr Karczewski - zawodnik trenujący piłkę nożną, apitan dru-
żyny Iskra Księginice, wywalczył m.in. II miejsce w Zawodach 
Okręgu Legnickiego PNL CUP, awans drużyny w Klasie Okręgowej z 
pozycji 13 sezon 2015/2016 na miejsce 5 w sezonie 2016/2017.
Mateusz Dziewiatowski - zawodnik trenujący piłkę nożną w 
Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie Lubin, brał udział w turnie-
jach międzynarodowych i krajowych, został powołany do repre-
zentacji U-11 POLISH SOCCER SKILLS w sezonie 2017/2018, zdo-
był statuetkę „Najlepszy Zawodnik”.
Anna Polewczyk - zawodniczka reprezentująca drużynę LKS 
Luks Ziemia Lubińska w piłce nożnej,  przyczyniła się do zdobycia 
m.in. I miejsca w Ogólnopolskim I Halowym Turnieju Futsalu Ko-
biet, III miejsca w Futsalowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Se-
niorek JAKO CUP.
Marta Mazur - nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun re-
prezentacji Gminy Lubin w lekkiej atletyce oraz piłce nożnej, która 
zajęła wysokie miejsca m.in. II miejsce w Finale Dolnośląskim Je-
siennych Biegów Przełajowych; I miejsce w Strefowych Biegach 
Przełajowych Ludowych Zespołów Sportowych; udział w IV Biegu 
Papieskim; udział w X Ślężańskim 10 Panas Półmaraton; udział w 
35 Maratonie Wrocławskim i Nocnym Półmaratonie Wrocław-
skim.
Bartosz Terefelko  - zawodnik grający w warcaby, zdobył me-
dal m.in. w finale Dolnośląskiego Turnieju Warcab -100 polowych 
w Żarowie, II miejsce w Strefowych Rozgrywkach Warcab -100 po-
lowych Dolnośląskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych i 
Mieszkańców Wsi w 2017r.
Edward Twardy - zawodnik grający w warcaby, zajął wysokie 
miejsca m.in. II miejsce w Półfinale Mistrzostw Polski Warcab -100 
polowych, III miejsce w Mistrzostwach Polski Warcab 100- polo-
wych, 8 miejsce w Mistrzostwach Świata Niepełnosprawnych w 
warcabach 100-polowych, II miejsce w Strefowych Zawodach 
Warcab 100-polowych, II miejsce Finał Mistrzostw Dolnego Śląska 
Warcab 100-polowych w Żarowie.

DZIAŁACZE/TRENERZY
Janusz Przybyło - działacz, opiekun i trener LUKS Ziemia Lu-
bińska w piłce nożnej. Jego zawodnicy zdobywali wysokie miejsca 
w ramach Halowych Mistrzostw Dolnośląskich, I miejsce w Futsalu 
Kobiet, I miejsce w Finale Wojewódzkim Piłki Nożnej Dziewcząt, I 
miejsce w Strefowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, IV miejsce w 
Futsalowych Mistrzostwach Dolnego Śląska zajmując wysoką IV 
pozycję w ogólnej punktacji przez Gminę Lubin
Tomasz Targowicz - działacz, opiekun i trener drużyny LKS Hu-
zar Raszówka w piłce nożnej, drużyna przeszła awans z 13. pozycji 
w sezonie 2016/2017 na 2. pozycję legnickiej „B” klasy grupy II. 
Remigiusz Postrożny - działacz i trener drużyny w piłce nożnej 
seniorów LKS Iskra Księginice, przyczynił się do zajęcia przez dru-
żynę 5. miejsca w Klasie Okręgowej w sezonie 2016/2017 awansu-
jąc z 13. pozycji w sezonie 2015/2016.
Zdzisław Słonecki - działacz, opiekun drużyny w piłce nożnej 
LKS Iskra Księginice, który wydatnie przyczynił się do sukcesu ja-
kim było zajęcie przez drużynę 5.  pozycji w sezonie 2016/2017 w 
Klasie Okręgowej awansując przy tym z 13. pozycji w sezonie 
2015/2016.
Józef Szeliga Działacz -  opiekun drużyny w piłce nożnej LKS 
Iskra Księginice, który wydatnie przyczynił się do sukcesu jakim 
było zajęcie przez drużynę 5. pozycji w sezonie 2016/2017 w Kla-
sie Okręgowej awansując przy tym z 13. pozycji do roku 
2015/2016.
Karol Grolewski - trener i opiekun drużyny LKS Iskra Księgini-
ce,  który przyczynił się do sukcesu jakim było zajęcie przez druży-
nę 5. pozycji w sezonie 2016/2017 w Klasie Okręgowej awansując 
przy tym z 13. pozycji z roku 2015/2016.

FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI W KSIĘGINICACH POLECA NA WIOSNĘ …

Wręczono nagrody dla sportowców, trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w Gminie 
Lubin w 2017 roku. W tym roku wyróżniono w ten sposób 12 osób.

Nagrody otrzymały osoby, które  spełniały wymogi 
określone w uchwałach Rady Gminy Lubin (Uchwały nr 
X/48/2011oraz nr X/47/2011) i ich kandydatury zosta-
ły zgłoszone do 15 lutego 2018.  Za rok poznamy kolej-
nych laureatów. 
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Zapisy na III Gminny Rajd Rowerowy
Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do zapisów 
i udziału w trzecim już Rajdzie 
Rowerowym przez Gminę Lubin.  
Rajd odbędzie się 17 czerwca, 
zapisy przyjmują do 4 czerwca 
sołtysi. W tym roku , w czasie 
rajdu po raz pierwszy 
organizowany będzie konkurs na 
najciekawszy lub najbardziej 

egzotyczny rower. 
- Gminny rajd to nie tylko 
rozwijanie turystyki rowerowej 
i promowanie aktywnego 
spędzania czasu, to przede 
wszystkim integracja 
społeczności lokalnej i  
popularyzacja walorów 
przyrodniczych, krajoznawczych 
i architektonicznych Gminy 

Lubin – mówi Alfred Pilch, z-ca 
kierownika referatu oświaty, 
kultury i sportu,  organizator 
rajdu. 
Współorganizatorem jest 
lubiński  oddział PTTK. 
Oczywiście trasa przebiega przez 
Gminę Lubin drogami 
asfaltowymi i gruntowymi. 
Każda grupa indywidualnie 

wyznaczy własną trasę zgodnie 
z wytycznymi organizatora 
i będzie mogła zdobyć brązową, 
srebrną i złotą oznakę „Znam 
Gminę Lubin” oraz Kolarskie 
Odznaki Turystyczne. 
Szczegółowe punkty, które 
należy zaliczyć, żeby zdobyć 
odznaki można naleźć 
w regulaminie na stronie 

www.ug.lubin.pl. 
Start rajdu jest indywidualny, 
metę zaplanowano na godzinę 
16.00 na terenach rekreacyjnych 
przy boisku w Gorzelinie. Tam 
podczas wspólnego spotkania 
przeprowadzone będą liczne 
konkursy rowerowe i wybrany 
zostanie najciekawszy lub 
najbardziej egzotyczny rower. 

Nagrodzony zostanie także 
najstarszy i najmłodszy 
uczestnik rajdu. 
Rajd ma charakter otwarty ale 
o ograniczonej liczbie osób. 
Planuje się udział do 12 osób 
z każdego sołectwa Gminy 
Lubin. Zapisy do 4 czerwca 
przyjmują sołtysi.

(SR)

Turniej w Karczowiskach 
Mimo zmiennej pogody 

udało się sprawnie przepro-
wadzić Turniej łuczniczy 
dzieci i młodzików oraz I 
rundę Ligi Młodzików  w 
którym uczestniczyło 87 za-
wodników i zawodniczek z 
klubów z Dolnego i Górnego 
Śląska. Dopisali również ki-
bice, którzy spędzili czas na 
świeżym powietrzu w Kar-
czowiskach. 

Z zawodników LZS SKS 
Raszówka najlepiej spisali 

się Adrian Barcz, który był 
drugi w kategorii I krok 
chłopców  i Zuzanna Mie-
dziak również druga w tej sa-
mej kategorii dziewcząt. 
Drużyna Młodzików w skła-
dzie Mateusz Musiatowicz, 
Jakub Wójcik i Aleksy Gie-
rulski zajęła drugie miejsce 
w I Rundzie Ligi Młodzików, 
a drużyna dziewcząt w skła-
dzie Magdalena Sieradzka 
Izabela Kożewnikow, Agata 
Frankiewicz, Hanna Sie-

radzka była czwarta w tej sa-
mej konkurencji dziew-
cząt. Indywidualnie Mag-
dalena Sieradzka była 
czwarta w kategorii mło-
dzik dziewcząt, Mateusz 
Musiatowicz piąty  a Jakub 
Wójcik szósty w kategorii 
młodzik chłopców. W śród 
Orlików najlepsze miejsce 
zajął Jakub Smaga który 
był czwarty a Gracjan Ję-
drzejewski szósty.

(JD, SR)

W Księginicach zorganizowano 24 maja kolejną edycję corocznej akcji ,, Polska biega”. 
W czasie imprezy oprócz turnieju piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców, młodzież 
rywalizowała w biegach przełajowych na dystansie 800m. Obok prezentujemy pełne wyniki 
sportowych zmagań. 

Najlepszym bramkarzem turnie-
ju wybrany został Maciejczyk Kac-
per ( Raszówka). Najlepszym  za-
wodnikiem obrony  Włodarczyk  
Paweł  ( Obora). Najlepszym 

,,technikiem‘’ Dziewiatowski  Ma-
teusz ( SP1 Lubin). 

Turniej był jednocześnie Mi-
strzostwami Gminy Lubin 
Szkół Podstawowych w piłce 

nożnej chłopców. Wszystkie 
drużyny otrzymały medale, pu-
chary, statuetki oraz piłki. Na-
grody i wyróżnienia w imieniu 
wójta Gminy Lubin wręczał Al-

fred Pilch i Marcin Nyklewicz. 
Sędzią  głównym zawodów był 
Jerzy Tadla.

(JT)

TABELA MISTRZOSTW 
GMINY LUBIN
SP Raszówka
SP Niemstów
SP Szklary Górne
SP Siedlce

WYNIKI BIEGÓW 
W KATEGORII DZIEWCZĄT:
Radulewicz Andżelika  - SP Raszówka
Cholewa Dominika  - SP Rudna
Kucharska Tatiana  - SP Szklary Górne
Girerulska Julia  - SP Raszówka
Fuczyło Amelia  - SP Szklary Górne
Rudzińska Martyna  - SP Siedlce

WYNIKI BIEGÓW 
W KATEGORII CHŁOPCÓW:
Herba Mateusz  - SP Siedlce
Krukowski Adam  - SP Raszówka
Żrebiec Paweł  - SP Szklary Górne
Korczak Piotr  - SP Raszówka
Kosturek Szymon  - SP Raszówka
Jamroży Jakub  - SP Szklary Górne

WYNIKI POWIATOWO
- GMINNEGO TURNIEJU 
PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW:
SP 14 Lubin – SP Siedlce  7: 0
SP Niemstów – SP1 Lubin  0: 5
SP Raszówka – SP Szklary Górne  4:1
SP Siedlce - SP Szklary Górne  0:4
SP1 Lubin – SP Raszówka  0:3
SP 14 Lubin – SP Niemstów  3:0
SP Niemstów – SP Siedlce  4:1
SP Raszówka – SP14 Lubin  0:1
SP Szklary Górne – SP1 Lubin  0:2
SP 1 Lubin – SP Siedlce  7:0
SP14 Lubin – SP Szklary Górne  6:0
SP Niemstów – SP Raszówka  0:6
SP Siedlce – SP Raszówka  0:7
SP Szklary Górne – SP Niemstów  1:3
SP1 Lubin – SP 14 Lubin  1:0

KOŃCOWA TABELA TURNIEJU
SP Raszówka  5-12  22:2
SP 14 Lubin  5- 12  17:1
SP 1 Lubin  5- 12  15:3
SP Niemstów  5-6  7:16
SP Szklary Górne  5-3  6:15
SP Siedlce  5- 0  1:29

WYNIKI TURNIEJU DZIEWCZĄT:
AK Fem-Gol - SP Szklary Górne  5:0 
SP Raszówka - SP Siedlce  3:0
SP Szklary Górne - SP Raszówka   1:2
AK Fem- Gol  - SP Siedlce    10:0
AK Fem- Gol - SP Raszówka    2:2
SP Szklary Górne – SP Siedlce    2:1

KOŃCOWA TABELA WYNIKÓW:
AK Fem –Gol    3-7   17:2
SP Raszówka    3-7   7:3
SP Szklary Górne   3-3   3:8
SP Siedlce     3-0   1:15 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
I DZIEWCZĄT DO LAT 15
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  4/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „ CO KOMU 
PRZEZNACZONE TO GO NIE MINIE”. Nagrodę otrzymuje  Andrzej Mytkowski z Obory.  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 12 czerwca 2018 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Mama pyta się swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz 
w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle 
mnie wypytują, a ja o niczym 
nie wiem.

***
- A jak pan zasypia? 
- Bez problemu. Liczę owce 
przed snem... 
- Do której zdąży pan doliczyć, 
zanim pan zaśnie? 
- Do trzeciej... 

- Tak szybko? 
- No, czasem do wpół do czwartej...

***
Chirurg do pacjenta: 
- Usunięcie tego gwoździa 
z pana głowy będzie 
kosztowało dwa tysiące. 
- Ale przecież ja mam 
ubezpieczenie w NFZ! 
- Na podstawie samego 
ubezpieczenia możemy go 
Panu lekko przygiąć, żeby nie 
przeszkadzał.

***
Ojciec poszedł na zebranie. 
Nauczycielka mówi do niego: 
- U pana syna znaleziono 
marihuanę! 
- Mówił skąd ją ma? 
- Powiedział, że od swojego 
najlepszego przyjaciela. 
Ojciec powstrzymując łzy: 
- Naprawdę tak powiedział?

***
Siedzi czteroletni Staś na 
ławce, a koło niego kobieta 

w ciąży. Staś pyta: 
- Co pani tu ma? 
- Dziecko. 
- A kocha je pani? 
- Bardzo. 
- To dlaczego je pani zjadła?

***
Na 18. urodziny dziewczyna 
otrzymuje elegancką suknię 
wieczorową.
- Mamo, co to za materiał?
- Nie widzisz? To jedwab.
- Rzeczywiście, cudownie 

delikatny i miękki. I wszystko 
to od małego, bezużytecznego 
robaka?
- Jak możesz mówić tak źle 
o swoim własnym ojcu?

***
- Jest mi źle, jest mi pusto...
- W sercu?
- W lodówce.

***
- Panie kelner, co macie do 
jedzenia?

- Proponuję pieczeń 
huzarską...
- A co to ja, huzar, żebym jadł 
huzarską?
- To może pieczeń
wieprzową?
- O tak, bardzo proszę.

***
- Tato co to jest?
- To są czarne jagody, synku.
- A dlaczego są czerwone? 
- Bo są jeszcze zielone. 

ROZRYWKA


