
Konsultacje 
społeczne
Rozpoczęły się pierwsze zebrania 
wiejskie, podczas których omawiane 
są wszystkie kwestie związane ze 
zmianami granic Gminy Lubin. 
Mieszkańcy mają także możliwość 
wyrażenia opinii w tych sprawach 
poprzez udział w badaniu 
ankietowym. Pierwsze spotkania 
zorganizowano w Osieku, Szklarach 
Górnych, Miroszowicach i Oborze. 
Ich harmonogram oraz wszystkie 
szczegóły dotyczące konsultacji 
można znaleźć na STR. 3-5

Budżet gminy

Radni przyjęli tegoroczny budżet 
gminy. Zgodnie z planami dochody 
mają wynieść prawie 91 mln 163 
tysiące złotych, wydatki natomiast 
ponad 89 mln 732 tysiące złotych. 
Gmina będzie miała nadwyżkę 
w kwocie ponad 1 mln 430 tysięcy 
złotych STR. 7

W świątecznym
klimacie

W wielu gminnych szkołach, 
świetlicach organizowane 
są spotkania świąteczno-
noworoczne. Dzieci, nauczyciele, 
rodzice, mieszkańcy wcielali się 
w role świętych, aniołów i diabłów. 
Wszystkim udzielał się przyjazny, 
rodzinny, świąteczny klimat. W tym 
numerze relacja z kilku takich spotkań 
na STR. 14-16

GminneWiadomości WÓJT I RADNI 
GMINY LUBIN 
ZAPRZYSIĘŻENI

Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan podczas sesji 
inaugurującej kadencję 2018 
– 2023 złożył ślubowanie 
na wierność prawu 
i sprawowanie powierzonego 
mu urzędu dla dobra 
publicznego i pomyślności 
mieszkańców. Podczas 
posiedzenia zaprzysiężeni 
zostali także radni. 
Wybrano przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących rady. 
 Str. 5
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Gminy Lubin

Wiadomości

WOLONTARIUSZ 
ROKU 2018 

Za swoją bezinteresowną 
pracę i zaangażowanie 
Jerzy Dzikowski odebrał 
tytuł Wolontariusza Roku 
2018 a do tego mnóstwo 
gratulacji i życzeń. Tym 
samym dołączył do 
grona 22 osób z Gminy 
Lubin wyróżnionych tym 
zaszczytnym tytułem. 
Sam zainteresowany  na 
pytanie „ Czym jest dla mnie 
wolontariat?” odpowiada:
– To przede wszystkim 
chęć pomocy innym i misja 
społeczna wypływająca 
z potrzeby serca.  Str. 11
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ROCZNICA 
KAPŁAŃSTWA 

Wspólnie z rodziną, braćmi 
w kapłaństwie i para  ̄anami 
z Czerńca, Siedlec i Księginic 
świętował Ksiądz Proboszcz 
Tadeusz Żurek 25. rocznicę 
swego oddania się Panu 
Bogu. Ksiądz Tadeusz 
Święcenia Kapłańskie 
otrzymał w wieku 25 lat, 20 
maja 1993 roku w Legnicy, 
a uroczystości odbyły się 
w listopadzie. Msza Święta, 
która odprawiona została 
się w Kościele Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych 
miała wyjątkowo uroczysty 
charakter.  Str. 15

„Świąteczne ciasteczka 
Pani Jadzi” w wykonaniu 
Pieszkowianek zdobyły 
w tym roku nagrodę główną 
w konkursie kulinarnym 
organizowanym przez 
Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. Jury, w skład 
którego wchodzili znawcy 
kuchni, spośród wszystkich 
zgłoszonych potraw, 
wybrało także najlepsze 
potrawy postne, potrawy 
na dzień świąteczny 
i najsmaczniejsze desery 
bożonarodzeniowe.  
Świątecznego klimatu 
tegorocznym spotkaniom 
nadały także kartki 
i świąteczne ozdoby, które 
przygotowano na kolejne 
konkursy ogłaszane 
przez OKGL oraz występy 
zespołów, m.in. dzieci 
z Teatru Tańca z Raszówki. 

 Str. 12 – 13

Podczas tegorocznej edycji Tradycji Bożonarodzeniowych było jak zawsze kolorowo, 
świątecznie i przede wszystkim bardzo pysznie.

TRADYCJE 

Gmina Lubin uczciła 
100-lecie niepodległej Polski 

Święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, siostra Faustyna 
Kowalska czy Józef Piłsudski – to tylko niektóre postaci „Procesji 
Dziejów”, która towarzyszyła gminnym obchodom setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości odbyły 
się w Szklarach Górnych, gdzie odsłonięty został Obelisk 
Niepodległości, będący wyrazem hołdu i szacunku społeczności Gminy 
Lubin wobec trudnej, często bolesnej, ale mimo wszystko pięknej 
historii Polski. W wielu innych miejscowościach naszej gminy także 
uczczono setną rocznicę.
 Str. 16-21

„Świąteczne ciasteczka 
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Radna Matławska 
głosowała  
na niekorzyść  
Gminy Lubin

Dorota Matławska  
z Raszówki  – 
przedstawicielka Gminy 
Lubin w Radzie Powiatu 
Lubińskiego nie jest 
zainteresowana losami 
Gminy Lubin. Jej głos 
przeważył  o tym, że 
radni odrzucili z porządku 
obrad dyskusję nad 
przyjęciem apelu 
w sprawie zmiany 
granic Gminy Lubin. Co 
więcej, głosem radnej 
Matławskiej, w kolejnym 
głosowaniu nie 
pozwolono także wójtowi 
Tadeuszowi Kielanowi 
na przedstawienie 
stanowiska  Gminy Lubin 
w tej sprawie.

Kilkanaście dni temu do Rady 
Powiatu Lubińskiego wpłynął 
wniosek w sprawie przyjęcia 
przez radę apelu skierowanego 

do prezydenta Lubina w sprawie zaniecha-
nia pomysłu przejęcia przez miasto sied-
miu sołectw Gminy Lubin. Przed przyję-
ciem porządku obrad, na wniosek starosty 
Adama Myrdy głosowano nad wyrzuce-
niem tego punktu z porządku obrad.
- Głosy w tej sprawie są podzielone dlatego 
uważam, że powiat powinien stać ponad 
podziałami i w ogóle nie powinien zaj-
mować się tym tematem zwłaszcza, że na 
sesji obecni są tylko przedstawiciele gminy 
a nie ma nikogo z miasta – mówił starosta 
Myrda w imieniu zarządu powiatu.
- To bardzo ważny problem społeczny. 
Prezydent chce przejąć te sołectwa, któ-
re przynoszą największe dochody, co za-
szkodzi Gminie Lubin. Jeszcze jako prze-
wodniczący rady zapraszałem na tę sesje 
prezydenta Lubina. Nie mamy wpływu na 
to, że nie przyszedł i nie delegował nikogo 
– ripostował radny Tadeusz Maćkała.
Radny Adrian Wołkowski wnioskował 
o to, by pozwolić obecnemu na sali wój-
towi Gminy Lubin na przedstawienie sta-
nowiska w tej sprawie. Na sesji byli także 
inni przedstawiciele gminy, w tym prze-

wodniczący Rady Gminy Norbert Gra-
bowski.
Głosowanie w sprawie usunięcia z porząd-
ku obrad apelu dotyczącego przejęcia przez 
miasto siedmiu sołectw zakończyło się wyni-
kiem 12 za 11 przeciw. „Za” była m.in.  radna 
Dorota Matławska z Raszówki.  W praktyce 
ten głos przeważył i rada powiatu nie zaję-
ła się w ogóle tym tematem. Pytana przez 
dziennikarzy dlaczego zagłosowała prze-
ciwko apelowi odpowiedziała, że ten projekt 
uchwały był niezgodny z prawem. 
Nie pozwolono także wójtowi Tadeuszowi 
Kielanowi na przedstawienie stanowiska 
gminy w tej sprawie. Głosowanie za wpro-
wadzeniem takiego punktu do porządku ob-
rad zakończyło się wynikiem 10 za, przeciw 

12 (w tym głos radnej Doroty Matławskiej 
) i jeden głos wstrzymujący Barbary Skó-
rzewskiej.  Dlaczego radna Matławska nie 
pozwoliła by wójt się wypowiedział? – Nie 
odpowiem – mówiła radna. 
- Wiem z doświadczenia, że w poprzednich 
latach rada podejmowała apele w różnych 
sprawach.  To co się dzieje teraz jest bardzo 
poważne i niepokojące – mówił po gło-
sowaniach wójt Tadeusz Kielan.- Bardzo 
mi przykro, że w taki sposób rada, w tym 
przedstawicielka Gminy Lubin, potrakto-
wała mieszkańców Gminy Lubin. Nasza sy-
tuacja jest dramatyczna. Prezydent realizuje 
plan spłaty gigantycznego zadłużenia miasta 
przejęciem ponad 65% naszych przychodów. 
Dzieje się to przy bardzo dużym sprzeciwie 
mieszkańców. W najbliższy poniedziałek 
rozpoczynamy oficjalne konsultacje w tej 
sprawie.
- Przeprowadziłem już wiele sesji i nie wy-
obrażam sobie takiej sytuacji, że przychodzą 
przedstawiciele innego samorządu z wójtem 
na czele i nie daje się im możliwości wy-
powiedzenia, zwłaszcza w tak ważnej dla 
mieszkańców sprawie. Gmina Lubin jest 
przecież ważna częścią powiatu lubińskie-
go!- mówił Norbert Grabowski, przewodni-
czący rady Gminy.
(SR)

Dlaczego radna Matławska  
nie pozwoliła by wójt się  

wypowiedział?  

– Nie odpowiem 
– mówiła

radna.

Bardzo mi przykro, że 
w taki sposób rada, w tym 
przedstawicielka Gminy Lubin, 
potraktowała mieszkańców 
Gminy Lubin
– - MÓWIŁ PO GŁOSOWANIACH WÓJT TADEUSZ KIELAN
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Uchwała miejska w sprawie  
Gminy Lubin okaże się nieważna?
• Do Wojewody Dolnośląskiego, 
który sprawuje nadzór prawny 
nad samorządami, skierowano 
pismo w sprawie legalności prze-
rwania ostatniej sesji Rady Miej-
skiej  Lubina  i ważności uchwał 
podjętych po jej wznowieniu.  
Sprawa dotyczy kontrowersyjne-
go pomysłu włączenia siedmiu 
sołectw Gminy Lubin do Miasta 
Lubina. 
Przypomnijmy, że 18 grudnia rad-
ni Lubina dyskutowali nad uchwa-
łą w sprawie zmiany granic miasta 
i włączenia siedmiu sąsiadujących 
z nim sołectw w jego struktury. Ten 
pomysł wywołał ostry sprzeciw 
mieszkańców  Gminy Lubin, którzy 

tłumnie przyszli na sesję. Obradom 
towarzyszyły bardzo duże emocje. 
Wyniki kilku głosowań radnych, 
czyli 11:11 uświadomiły rządzącym 
miastem radnym z Klubu Lubin 
2006, że jest duże prawdopodobień-
stwo, że kolejny remis nie da więk-
szości głosów pozwalającej przyjąć tę 
kontrowersyjną uchwałę. Brakowało 
głosu jednego z radnych rządzącego 
klubu, który był nieobecny na sesji. 
Wiceprzewodniczący złożył wniosek 
o przerwanie obrad, który również 
nie został przyjęty stosunkiem gło-
sów 11:11. Kilka minut później prze-
wodnicząca Rady Miejskiej stwier-
dziła jednak, że mieszkańcy Gminy 
Lubin utrudniają prowadzenie obrad 

i sama  podjęła decyzje o ich prze-
rwaniu. Dzień później z urlopu 
ściągnięto nieobecnego wcześniej 
radnego Tomasza Górzyńskiego. 
Przewodnicząca  wznawiając obrady 
nie pozwoliła wszystkim radnym na 
wypowiedzi,  tylko zrealizowała for-
malny wniosek o głosowanie uchwa-
ły bez dyskusji. Tym samym uchwałę 
przegłosowano.
Zdaniem Wójta i Przewodniczącego 
Rady Gminy działania te były nie-
zgodne ze Statutem Miasta Lubina, 
dlatego podjęta w ten sposób uchwa-
ła może być nieważna. O wnikliwe 
wyjaśnienie tej sprawy i podjecie od-
powiednich działań, zwrócono się do 
Wojewody Dolnośląskiego. (SR)   

Na wniosek wójta Gminy Lubin radni przystąpili do procedury zmiany 
granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia w związku  
z tym konsultacji z mieszkańcami.

Gmina Lubin zamierza 
przejąć tereny 
zarządzane przez miasto

Wójt podkreśla, 
że na osiedlu 

„Krzeczyn” od 
czasów jego 

powstania nie 
przeprowadzono 

żadnych 
inwestycji, 

teraz ma szansę 
się to zmienić. 

Decydująca dla 
wójta będzie 

jednak opinia 
mieszkańców 

w trakcie 
oficjalnych 
konsultacji 

społecznych.

Radni przyjęli uchwałę, 
która formalnie rozpo-
czyna procedurę włą-
czenia części terytorium 

Miasta Lubina do Gminy Lubin. 
Proponowana zmiana granic gminy 
obejmuje ok. 700 ha. To tereny Stre-
fy Aktywności Gospodarczej, która 
dziś w przeważającej części  znaj-
duje się w granicach Gminy Lubin, 
osiedla mieszkaniowego „Krzeczyn” 
oraz lasy i grunty rolne  wokół szybu 
głównego ZG Lubin.
–  Ta korekta granic administra-
cyjnych wynika przede wszystkim 
z potrzeby zapewnienia gminie 
jednolitego terytorium – wyjaśnia 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.-  
W przypadku Strefy włączenie jej do 
gminy pozwoli na sprawniejsze nią 
zarządzanie a tym samym obniże-
nie kosztów funkcjonowania. Takie 
rozwiązanie sugerowała Agencja 

Rozwoju Przemysłu. Teren osiedla 
„Krzeczyn” przez lata w zasadzie tyl-
ko administracyjnie jest miastem. 
Miasto tam nie inwestuje, miesz-
kańcy są zżyci z Krzeczynem Wiel-
kim. Natomiast do terenów szybu 
można dojechać tylko poprzez tere-
ny gminne.
W przeddzień sesji Rady Gminy 
Lubin, podczas której procedowa-
ny był projekt uchwały w sprawie 
przyłączenia miejskiej części Krze-
czyna Wielkiego oraz terenów strefy 
ekonomicznej do Gminy właśnie 
w Krzeczynie Wielkim odbyły się 
prekonsultacje w tej sprawie. Tak 
dużej frekwencji od dawna nie było 
na żadnym z wiejskich zebrań.
– Nie spodziewałem się, że sprawa 
zmiany granic budzi aż tak duże 
zainteresowanie mieszkańców za-
równo gminy jak i miasta. Zdecy-
dowaliśmy się na przeprowadzenie 

wstępnych konsultacji w tej sprawie, 
ponieważ chcieliśmy poznać nastroje 
i opinie mieszkańców, którzy mieliby 
w przyszłości wejść do społeczności 
naszej gminy. Cieszę się, że jest na to 
wstępna zgoda, bo gdyby był sprze-
ciw, wycofalibyśmy się z projektu 
uchwały w tej sprawie. Tymczasem 
mamy społeczne przyzwolenie na 
połączenie sztucznie podzielonego 
Krzeczyna Wielkiego – mówi Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wójt podkreśla, że na osiedlu 
„Krzeczyn” od czasów jego powsta-
nia nie przeprowadzono żadnych 
inwestycji, teraz ma szansę się to 
zmienić. Decydująca dla wójta bę-
dzie jednak opinia mieszkańców 
w trakcie oficjalnych konsultacji 
społecznych. Wniosek w tej spra-
wie będzie później za pośrednic-
twem Wojewody Dolnośląskiego 
skierowany do Rady Ministrów. 
(RED)
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Czasem się luty zlituje, że 

człek niby wiosnę czuje ale 
czasem sie tak zżyma, że 

człek prawie nie wytrzyma.
 

Chmury w lutym ku północy, 
to są ciepła prorocy.

 
Luty ciepły obiecuje, wiosny 

zimnej nie daruje.
 

Kiedy w lutym wiatr z zacho-
du bywa, płonny rok rolni-

kom obiecywa.
 

Pamiętaj, że Gromnica, to 
już zimy połowica, ale żadna 
też nowina, gdy dopiero się 

zaczyna.
 

Gdy ciepło w lutym, zimno 
w marcu bywa, długo potrwa 

zima, rzecz to niewątpliwa.
 

Kiedy luty pofolguje, marzec 
zimę zreperuje.

 
Gdy luty bez mrozów i nie-
burzliwy, rok bywa słotny 

i nieurodziwy.
 

Na dzień świętej Doroty, ma 
być śniegu nad płoty.

 
Jak luty nastaje, śnieg jeszcze 

nie taje.
 

Luty miesiąc bardzo zmien-
ny: pół zimowy, pół wiosen-

ny.
 

Czasem luty tak się zlituje, że 
człek boso w pole wędruje.

 
W lutym lepszy wilk przy 

progu, niż chłop i koń przy 
pługu.

 

Wyniki kilku głosowań 
radnych, czyli 11:11 
uświadomiły rządzącym 
miastem radnym z Klubu 
Lubin 2006, że jest duże 
prawdopodobieństwo, 
że kolejny remis nie 
da większości głosów 
pozwalającej przyjąć tę 
kontrowersyjną uchwałę. 

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 68/2019 

Wójta Gminy Lubin 
z dnia 09.01.2019 r. 

 
 
 

Mapa dotycząca zmiany granic Gminy Lubin  
polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina. 
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W praktyce oznacza, to chęć ujednolicenia terytorium 
gminy poprzez włączenie w jej granice trzech obszarów. 
Zorganizowano już pierwsze spotkanie z mieszkańcami 
w tej sprawie i jest społeczne przyzwolenie 
na podjęcie kolejnych działań.
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pokażmy, że nasze zdanie jest ważne, domagajmy się uszanowania woli Mieszkańców, nie 
pozwólmy na łamanie naszych praw!

Nie pytając o zdanie Mieszkańców Naszej Gminy - Rada Miejska Lubina podjęła uchwałę 
w sprawie przyłączenia do miasta siedmiu sołectw: Chróstnika, Krzeczyna Wielkiego, Mi-
roszowic, Obory, Osieka, Szklar Górnych i Kłopotowa. 

Dlatego przekazujemy Państwu podstawowe informacje i przewidywane skutki takich 
działań.

Prezydent Lubina zadłużył miasto i miejskie spółki na ponad 300 milionów złotych - 
to łączna kwota wraz  z odsetkami. To jest prawie roczny budżet Miasta Lubina, który jest 
dalej zadłużany. W poszukiwaniu nowych źródeł finansowania prezydent chce przyłączyć 
do miasta siedem sołectw Gminy Lubin. Uzasadniając  tę decyzję mówi o: wzmocnieniu 
potencjału rozwoju miasta, jego konkurencyjności, o tym że te sołectwa wykazują miejski 
charakter i że rozwijają się głównie dzięki wpływom i sąsiedztwu Lubina.

To kłamstwa! Lubin ma duże możliwości rozwoju, których nie wykorzystuje. Tereny 
w kierunku Księginic, Małomic, Obory czy Polesia, to tylko niektóre z nich. Pod rządami 
obecnego prezydenta, sprawującego ten urząd nieprzerwanie od ponad 16 lat, miasto traci 
konkurencyjność i przekształca się w sypialnię z wszechobecnymi centrami handlowymi, 
z której wyprowadzają się młodzi i przedsiębiorczy ludzie w poszukiwaniu ciekawej, do-
brze płatnej pracy w Legnicy, Polkowicach czy we Wrocławiu. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba ludności Lubina spadła o ponad dziesięć i pół ty-
siąca, podczas gdy Gminie Lubin - na przestrzeni ostatnich piętnastu lat - przybyło ponad 
pięć tysięcy mieszkańców. 

To, że sołectwa, które miasto chciałoby przejąć, rozwijają się tak dynamicznie jest wy-
łączną zasługą mieszkańców i zarządzających Gminą Lubin. W Naszej Gminie w ciągu 
ostatnich czterech lat  zainwestowano prawie 100 mln zł w rozwój m.in. infrastruktury 
drogowej, wodno-kanalizacyjnej, gospodarkę komunalną, kulturę i bezpieczeństwo. 
Wszystko po to, by podwyższyć komfort życia Mieszkańców. Prezydentowi nie chodzi 
o rozwój Lubina, potrzebuje jedynie dodatkowych wpływów do budżetu, bo doprowadził 
miasto do gigantycznego zadłużenia. Z Wieloletniej  Prognozy Finansowej, która jest fi-
nansowym materiałem planistycznym uchwalonym przez Radę Miejską Lubina w grudniu 
2018 wynika, że od 2020 roku przez kolejnych 19 lat, nie przewiduje się na nowe inwestycje 
nawet złotówki.  Miasto będzie spłacać zadłużenie.  W praktyce oznaczałoby to, że nie 
będzie żadnych inwestycji także w przejętych sołectwach.

Jeśli dojdzie do tego, że Lubin „wchłonie” siedem sołectw Gminy Lubin, miasto zyska na 
tym ok. 60 milionów złotych rocznie, a Gmina Lubin straci połowę mieszkańców, co za 
tym idzie 2/3 dochodów. 

Oznacza to, że pozostałe 24 sołectwa Naszej Gminy będą wegetować, zabraknie pieniędzy 
na utrzymanie terytorialnie rozproszonej infrastruktury, inwestycje, rozwój, kulturę, 
sport i integrację. Drastycznie zmniejszone dochody doprowadzą do sprzedaży lub 
likwidacji placówek oświatowych, świetlic, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Gmina będzie stopniowo tracić zdolność do wykonywania zadań publicznych,a co za tym 
idzie, jej tereny sukcesywnie wchłaniane będą przez sąsiednie samorządy. 

Niczego nie zyskają także Mieszkańcy przyłączonych do miasta sołectw, przeciwnie - dużo 
stracą i od razu odczują to w swoich portfelach. Podkreślane przez prezydenta całkowite 
zwolnienia z podatku od nieruchomości nic nie dadzą mieszkańcom, ponieważ bardzo 
wysokie, miejskie stawki opłat za wodę, ścieki i wywóz odpadów przekroczą zyski wyni-
kające z całkowitego zwolnienia z podatku  od nieruchomości. Z  obowiązujących stawek 
jasno wynika, że w 4-osobowym gospodarstwie domowym roczne opłaty w mieście są 
wyższe o prawie 465 złotych. Oznacza to, że życie w gminie jest zdecydowanie tańsze. 

Wszystkie te dane są dostępne w Urzędzie Gminy Lubin. Będziemy je Państwu przeka-
zywać także na spotkaniach sołeckich, które organizujemy już od 21 stycznia. Będziemy 
w każdym sołectwie, jeśli będzie trzeba odwiedzimy każdego, odpowiemy na każde pyta-
nie. 

To, co dzieje się obecnie i wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy zadecyduje o naszym „być 
albo nie być”. Nie po to tysiące ludzi uciekło z miasta, by teraz do niego wracać, bo tak sobie wy-
myślił jeden człowiek, który realizując swoje polityczne ambicje traktuje innych przedmiotowo. 
Prezydent Lubina, stojący na czele Bezpartyjnych Samorządowców, chce teraz wykorzystać swoje 
polityczne „pięć minut” i narzucić nam swój dyktat, a pod przykrywką „integracji” doprowadzić 
do waśni, kłótni i zerwania więzi, budowanych od kilku pokoleń przez mieszkańców miasta i gmi-
ny. Musimy obronić naszą tożsamość, tradycje i wartości. Nie pozwólmy ich zdeptać! 

Mamy nadzieję, że Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubin poprą i zaangażują się w nasze 
działania. Cel jest jasno wytyczony. Musimy przekonać polityków, że plany Prezydenta Lu-
bina są szkodliwe dla naszego regionu i Naszej Małej Ojczyzny. Ostateczna decyzja należy 
do Rady Ministrów, użyjemy wszelkich możliwych środków, by polski rząd poznał nasze 
stanowisko i uszanował konstytucyjne prawo wszystkich Polaków do równego traktowa-
nia przez władze publiczne. 

Lubin, 16 stycznia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Norbert Grabowski

Przewodniczący Rady Gminy Lubin

Tadeusz  Kielan

Wójt Gminy Lubin

List do mieszkańców Gminy Lubin
Do mieszkańców Gminy Lubin skierowany został specjalny list związany z trwającymi 

konsultacjami społecznymi w sprawie włączenia do miasta Lubin siedmiu sołectw Gminy 
Lubin. Powinien on trafić do każdego domu. Publikujemy jego pełną treść.
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W związku z podję-
ciem w dniu 19 
grudnia 2018 roku 
przez Radę Miej-

ską w Lubinie uchwały nr II/17/18 
w sprawie zmiany granic Gminy 
Miejskiej Lubin oraz przepro-
wadzenia konsultacji, w trosce 
o dobro, rozwój i przyszłość Gminy 
Lubin apelujemy o przestrzeganie 
podstawowych zasad naszej samo-
rządności, autonomii i suweren-
ności.  Nie możemy pozwolić na to, 
by w imię doraźnych polityczno - 
finansowych interesów, zniszczono 
nasze wieloletnie osiągnięcia i do-
prowadzano do likwidacji naszego 
Samorządu. 
Gmina Lubin zainwestowała w ostat-
nich latach setki milionów złotych 
w rozwój m.in. infrastruktury drogo-
wej, wodno-kanalizacyjnej, gospo-
darkę komunalną, kulturę i bezpie-
czeństwo. Wszystko po to,  by nadać 
nową jakość i komfort życia miesz-
kańcom, którzy z roku na rok coraz 
liczniej osiedlają się w naszej Gminie. 
Przeprowadzają się do nas z miasta 
Lubina, które stopniowo przekształca 
się w centrum handlowe z masowymi 
imprezami, bezimiennym tłumem, 
gdzie rodzina i człowiek liczą się tylko 
w okresach przedwyborczych. 
Rządzący Lubinem nieprzerwanie 
od 16 lat Prezydent Robert Raczyń-
ski tylko w okresach kampanii bierze 
aktywny udział w organizowanych 
przez miasto kosztownych  wyda-
rzeniach i obiecuje wówczas kolejne 
atrakcje. Taka polityka doprowa-
dziła do gigantycznego zadłużenia 
miasta, które traci już zdolności kre-
dytowe. Poszukując nowych źródeł 

finansowana Prezydent od lat pa-
trzył łakomym wzrokiem na rozwi-
jające się z roku na rok tereny Gminy 
Lubin sąsiadujące z miastem.
Wiedział jednak, że nie będzie zgody 
na łączenie naszych samorządów.  
Nie po to tysiące ludzi uciekło z mia-
sta, żeby do niego wracać. W Gminie 
Lubin sąsiedzi się znają, pomagają 
sobie, wspólnie z władzami rozwią-
zuje się problemy i wspólnie planuje 
się przyszłość.  Dalsze terytorialnie 
sołectwa ze zrozumieniem przyjmo-
wały decyzje o większych nakładach 
inwestycyjnych w mocno rozwija-
jące się tereny gminne wokół Lubi-
na. Wiedziały bowiem, że służy to 
dobru wspólnemu i dzięki nowym 
mieszkańcom wzrasta budżet Gminy 
a zainwestowane wcześniej pienią-
dze przyniosą korzyści wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Lubin. Tak wy-
gląda samorządność, szacunek oraz 
poszanowanie praw sąsiadów.
Tymczasem nagle na naszych 
oczach dochodzi do próby „poli-
tycznej aneksji”.  Rada Miejska Lu-
bina przy bardzo dużym sprzeciwie 
Mieszkańców Gminy Lubin podjęła 
uchwałę  w sprawie zmiany granic 
Gminy Miejskiej Lubin i włączenia  
do terytorium miasta siedmiu so-
łectw: Chróstnika, Krzeczyna Wiel-
kiego, Miroszowic, Obory, Osieka, 
Szklar Górnych i Kłopotowa. Dla-
czego teraz ma miejsce ta próba?  
Prezydent Robert Raczyński stojący 
na czele Bezpartyjnych Samorzą-
dowców  chce wykorzystać swoją 
doraźną siłę władzy politycznej. Po 
podjęciu powyższej uchwały przez 
Radę Miasta Lubina, bez względu 
na to jakie będą wyniki konsultacji 

społecznych w naszych samorzą-
dach, to wyłącznie Rada Ministrów 
będzie decydować o zmianie granic. 
Czy jesteśmy świadkami korupcji 
politycznej, w której handluje się 
pozbawieniem Gminy Lubin 2/3 
części dochodów , co doprowadzi do 
utraty jej zdolności do wykonywa-
nia zadań publicznych?  Czy  uda 
się Prezydentowi Lubina dokonać 
takiej  „politycznej aneksji”?
Wierzymy, że nie. Że zwycięży 
zdrowy rozsądek i dobrze rozumia-
na idea samorządności. Zgodnie 
z prawem przeprowadzimy for-
malne konsultacje z mieszkańcami 
i w ustawowym terminie przedsta-
wimy oficjalną opinię  Rady Gminy 
w sprawie zmiany granic. Mamy 
nadzieję, że ta opinia będzie mia-
ła znaczenie przy podejmowaniu 
ostatecznych decyzji w tej sprawie 
i że wesprzecie nas Państwo swo-
im autorytetem i doświadczeniem 
w naszych działaniach. Wierzymy, 
że w 101. roku Naszej Polski Nie-
podległej samorządność, wolność 
i demokracja będą najważniejsze.

Apel przyjęto w formie uchwały 
i została ona przekazana do  Rady 
Gminy Rudna, Rady Miasta Polko-
wic, Rady Miasta  Ścinawa, Rady 
Miasta Chocianów, Rady Gminy 
Miłkowice, Związku Gmin Wiej-
skich Rzeczypospolitej Polskiej, 
Rady Powiatu Lubińskiego, Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego, 
Wojewody Dolnośląskiego, Parla-
mentarzystów Województwa Dolno-
śląskiego, Prezesa Rady Ministrów, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. (SR)

APEL 
Rady Gminy Lubin

Radni Gminy Lubin jednogłośnie przyjęli apel 
w sprawie planów zmiany granic Gminy Miejskiej 
Lubin, która chciałaby włączyć w swoje struktury 
siedem sołectw z Gminy Lubin.

Ten apel to wyraz protestu, zapowiedź wielu kolejnych 
działań i prośba o ich wsparcie skierowana m.in. do rad 
sąsiednich gmin, władz województwa i władz państwa. 
Poniżej publikujemy pełną treść apelu.

Apel przyjęto w formie 
uchwały i została 
ona przekazana 
do sąsiednich Rad 
Miast i Gmin, władz 
województwa, kraju  
i parlamentarzystów.  

Rozpoczynają się oficjalne konsultacje 
ze wszystkimi mieszkańcami w sprawie 
zmiany granic Gminy Lubin. We 
wszystkich sołectwach będą zebrania 
z udziałem wójta, spotkania z radnymi, 
dyżury urzędników, wizyty w domach 
a na koniec możliwość wypowiedzenia się 
w formie ankiety także w Urzędzie Gminy

Osiek 21.01.2019 r. 17:30 świetlica - Osiek

Szklary Górne 21.01.2019 r. 17:30 szkoła podstawowa - Szklary Górne

Obora 22.01.2019 r. 17:30 świetlica - Obora

Miroszowice 22.01.2019 r. 17:30 świetlica - Miroszowice

Kłopotów 23.01.2019 r. 17:30 świetlica - Kłopotów

Krzeczyn Wielk 23.01.2019 r. 17:30 szkoła podstawowa - Krzeczyn Wielki

Niemstów 24.01.2019 r. 17:30 świetlica – OSP Niemstów

Chróstnik 24.01.2019 r. 17:30 świetlica - Chróstnik

Księginice 25.01.2019 r. 17:30 świetlica – OSP Księginice

Gorzyca 25.01.2019 r. 17:30 świetlica - Gorzyca

Miłoradzice 28.01.2019 r. 17:30 świetlica - Miłoradzice

Zimna Woda 28.01.2019 r. 17:30 pawilon klubowo-sportowy – Zimna Woda

Gola 29.01.2019 r. 17:30 świetlica - Gola

Raszówka 29.01.2019 r. 17:30 świetlica - Raszówka

Dąbrowa Górna 30.01.2019 r. 17:30 świetlica - Siedlce

Gorzelin 30.01.2019 r. 17:30 świetlica - Gorzelin

sołectwo data zebrania godz. miejsce zebrania

Harmonogram zebrań wiejskich

Konsultacje 
społeczne 
w sprawie 
zmiany granic
Gminy Lubin
W tej sprawie uka-

zały się już dwa 
obwieszczenia wój-
ta Gminy Lubin,  

z których treścią można się za-
poznać obok. Jest także szcze-
gółowe zarządzenie dostęp-
ne na stronach internetowych  
www.ug.lubin.pl oraz w siedzibie 
urzędu.
Konsultacje rozpoczęły się 21 stycz-
nia i potrwają o 8 marca. Podczas 
spotkań i rozmów  mieszkańcy 
wypełniają dwie ankiety, w których 
mają możliwość powiedzenia „tak”, 
„nie”, „wstrzymuje się” w odpowie-
dzi na dwa pytania. Jedno  z nich 
dotyczy zmiany granic Gminy Lu-
bin poprzez włączenie w jej tery-
torium trzech obszarów. Piszemy 
o tym na stronie 2 Wiadomości 
Gminnych. Drugie dotyczy włą-
czenia do miasta Lubina siedmiu 
gminnych sołectw: Chróstnika, 
Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, 
Obory, Osieka, Szklar Górnych 
i Kłopotowa. 
Do udziału w konsultacjach upraw-

nione są wszystkie osoby zamiesz-
kałe na obszarze Gminy Lubin. 
Osoby niepełnoletnie mogą także 
głosować oraz mieszkańcy, którzy 
jeszcze nie zdążyli się zameldować 
a mieszkają na terenie gminy. 
- Bardzo nam zależy na tym, żeby 
wszyscy mieszkańcy Gminy Lubin 
wypowiedzieli się w tej sprawie – 
mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy 
Lubin. – Zapraszamy na zebrania 
sołeckie, które są organizowane 
w każdym sołectwie i połączono je 
z wyborami sołtysów. Będę na każ-
dym z tych spotkań i odpowiem na 
każde pytanie. Organizujemy także 
specjalne dyżury w świetlicach, in-
formacje o nich będą jeszcze ogła-
szane. Będziemy także odwiedzać 
tych mieszkańców, którzy z różnych 
powodów nie mogą wziąć udziału 
w spotkaniach. Podczas ostatnich 
dwóch tygodni konsultacji będzie 
także możliwość wypowiedzenia 
się poprzez wypełnienia ankiety 
w Urzędzie Gminy w Lubinie. 
Poniżej publikujemy szczegółowy 
harmonogram zebrań wiejskich.

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 71/2019 
Wójta Gminy Lubin 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

ANKIETA KONSULTACYJNA  

dotycząca zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu  

do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin 

 
Czy jest Pani/Pan za włączeniem do Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin, 

tj. sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne 

i Kłopotów, określonego na mapie załączonej do niniejszej ankiety? 

 
TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 
 

  

Pouczenie: 
1. Udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie polega na umieszczeniu znaku „X” tylko w jednym 

wybranym przez siebie polu ankiety konsultacyjnej: „TAK”,  „NIE”,  „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.  

2. Odpowiedź na  pytanie uznana zostanie za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej znak 

„X” nie zostanie postawiony w żadnym polu lub znak „X” postawiony zostanie w więcej niż jednym 

polu.  
3. Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez 

powołane przez Wójta Gminy Lubin komisje. 

 

 
 

Id: B650F866-2720-4BCD-9E2C-674DAD345EF3. Przyjęty
Strona 1
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 9 stycznia 2019 r.

dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lu-
bin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z miesz-
kańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz 

Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury 
zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wójt Gminy 
Lubin zawiadamia: 

W terminie od 21 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r. na terenie całej Gminy Lubin przeprowadzone zosta-
ną konsultacje społeczne w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej, polegających na przyjmowa-
niu pisemnych opinii w przedmiocie:
1)  zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Mia-

sta Lubina, tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7, nr 9 i nr 10 miasta Lubina, 
2)  zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin części 

obszaru Gminy Lubin, tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szkla-
ry Górne i Kłopotów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin posiadające czynne 
prawo wyborcze do organów Gminy Lubin.
Opinie mieszkańców Gminy Lubin w ramach przedmiotowych konsultacji przyjmowane będą:
1)  na zebraniach wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sołectwach Gminy Lubin w terminie od 21 stycz-

nia 2019 r. do 24 lutego 2019 r. ,
2)  w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami, 
3)  w trakcie dyżurów pełnionych w poszczególnych miejscowościach,
4)  w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubinie – pokój nr 28 (59-300 Lubin, 

ul. Księcia Ludwika I nr 3) w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie 
zmiany granic Gminy Lubin zawarte są w Zarządzeniu Nr 68/2019 Wójta Gminy Lubin  z dnia 9 stycznia 2019 
r.  dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy Lubin, 
stronie internetowej gminy www.ug.lubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-lubin.dolny-
slask.pl .
Wyniki przedmiotowych konsultacji mają charakter opiniodawczy.
Wójt
Tadeusz Kielan

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 16 stycznia 2019 r.

zmieniające treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin 
z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie 
zmiany granic Gminy Lubin
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. 
Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin 
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin 
i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Wójt Gminy Lubin zawiadamia:

zmienia się treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, które w części określającej 
osoby uprawnione do udziału w konsultacjach przyjmuje brzmienie:
„Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy.”

Pozostała treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. pozostaje bez zmian.

sołectwo data zebrania godz. miejsce zebrania

Siedlce 31.01.2019 r. 17:30 szkoła podstawowa - Siedlce

Karczowiska 31.01.2019 r. 17:30 świetlica - Raszówka

Ustronie 01.02.2019 r. 17:30 świetlica - Składowice

Raszowa Mała 01.02.2019 r. 17:30 świetlica – Raszowa Mała

Składowice 04.02.2019 r. 17:30 świetlica - Składowice

Raszowa 04.02.2019 r. 17:30 świetlica - Raszowa

Czerniec 05.02.2019 r. 17:30 świetlica - Czerniec

Wiercień 05.02.2019 r. 17:30 świetlica - Wiercień

Miłosna 06.02.2019 r. 17:30 świetlica - Miłosna

Bukowna 06.02.2019 r. 17:30 świetlica - Bukowna

Gogołowice 07.02.2019 r. 17:30 świetlica - Gogołowice

Lisiec 07.02.2019 r. 17:30 świetlica - Lisiec

Buczynka 08.02.2019 r. 17:30 świetlica - Buczynka

Pieszków 08.02.2019 r. 17:30 świetlica - Pieszków

Krzeczyn Mały 11.02.2019 r. 17:30 świetlica – Krzeczyn Mały

Harmonogram zebrań wiejskich

Załącznik nr 3  do Zarządzenia Nr 71/2019 
Wójta Gminy Lubin 

z dnia 16 stycznia 2019 r. ANKIETA KONSULTACYJNA  dotycząca zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu  do Gminy części terytorium Miasta Lubina  
 

Czy jest Pani/Pan za włączeniem do Gminy Lubin części terytorium Miasta Lubina,  określonego na mapie załączonej do niniejszej ankiety?  

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ  
 

  
Pouczenie: 
1. Udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie polega na umieszczeniu znaku „X” tylko w jednym 

wybranym przez siebie polu ankiety konsultacyjnej: „TAK”,  „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.  
2. Odpowiedź na  pytanie uznana zostanie za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej znak 

„X” nie zostanie postawiony w żadnym polu lub znak „X” postawiony zostanie w więcej niż jednym 
polu.  

3. Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez 
powołane przez Wójta Gminy Lubin komisje.  

 

Id: B650F866-2720-4BCD-9E2C-674DAD345EF3. Przyjęty
Strona 1

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 71/2019 
Wójta Gminy Lubin 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

ANKIETA KONSULTACYJNA  

dotycząca zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu  

do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin 

 
Czy jest Pani/Pan za włączeniem do Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin, 

tj. sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne 

i Kłopotów, określonego na mapie załączonej do niniejszej ankiety? 

 
TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 
 

  

Pouczenie: 
1. Udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie polega na umieszczeniu znaku „X” tylko w jednym 

wybranym przez siebie polu ankiety konsultacyjnej: „TAK”,  „NIE”,  „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.  

2. Odpowiedź na  pytanie uznana zostanie za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej znak 

„X” nie zostanie postawiony w żadnym polu lub znak „X” postawiony zostanie w więcej niż jednym 

polu.  
3. Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez 

powołane przez Wójta Gminy Lubin komisje. 

 

 
 

Id: B650F866-2720-4BCD-9E2C-674DAD345EF3. Przyjęty
Strona 1
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Właściwa opieka nad psami Informacja  
w sprawie  
przeprowadzenia  
kwalifikacji  
wojskowej 
na terenie 
Gminy Lubin 
w 2019 roku

• W związku z licznymi przy-
padkami wypuszczania psów 
bez nadzoru poza tereny posesji 
i wałęsania się zwierząt,  Urząd 
Gminy w Lubinie przypomi-
na, że zgodnie z przyjętą przez 
Radę Gminy Lubin uchwałą nr 
XXXIX/268/2013 z dnia 6 marca 
2013 r. „Regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie Gminy Lubin” osoby utrzy-
mujące zwierzęta domowe są 
zobowiązane do przestrzegania 
konkretnych przepisów i zabra-
nia się wypuszczania psów poza 
tereny posesji bez nadzoru. 
Przypominamy, że osoby utrzymu-
jące zwierzęta domowe zobowiąza-
ne są do:
•  zapobiegania ich wydostaniu się 

w sposób niekontrolowany poza 
miejsce ich utrzymywania;

•  niezwłocznego uprzątnięcia zanie-
czyszczeń pozostawionych przez 

zwierzę w miejscach publicznych;
•  wyprowadzania psów na smyczy, 

a psów rasy uznawanej za agre-
sywne na smyczy i w kagańcu;

•  zapewnienia stałego i skutecznego 
dozoru nad tymi zwierzętami.

Zabrania się osobom utrzymującym 
psy wypuszczania ich bez dozoru, 
a na podstawie art. 10 ustawy o utrzy-

maniu czystości porządku w gminach 
(na podstawie której przyjęto Regula-
min) kto nie wykonuje obowiązków 
określonych w Regulaminie podlega 
karze grzywny.
Ponadto zgodnie z art. 77 kodek-
su wykroczeń kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwie-

rzęcia podlega karze grzywny albo 
karze nagany.
Pamiętajmy, że nawet łagodne przy 
domu psy, które przez brak szczel-
nego ogrodzenia gospodarstwa lub 
zaniedbanie właścicieli wydostaną się 
poza posesje, w obcym miejscu mogą 
zostać potrącone przez samochody, 
mogą stać się agresywne, wyrządzać 
szkody w mieniu, atakować inne 
zwierzęta domowe i gospodarcze, 
a w najgorszym przypadku zaatako-
wać ludzi!
Pamiętajmy, że niezachowanie nale-
żytej dbałości i ostrożności przy utrzy-
maniu psów może doprowadzić do 
wyrządzenia szkody innym osobom.
Urząd Gminy w Lubinie przypomina, 
że właściciele psów, które bez dozo-
ru będą przebywały poza granicami 
posesji, na podstawie wyżej przywo-
łanych przepisów mogą być dyscypli-
nowani i karani przez policję manda-
tami karnymi. (MK)

Wójt Gminy Lubin wzywa do 
kwalifikacji wojskowej:
•  mężczyzn urodzonych w 2000 

roku;
•  mężczyzn urodzonych w latach 

1995 - 1999, którzy nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej; 

•  kobiety urodzone w latach 1995 
– 2000 posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby woj-
skowej, oraz kobiety pobierają-

Przez ponad dwa ostatnie ty-
godnie stycznia realizowa-
ny jest remont nawierzchni  
torowo-drogowej na dro-

dze krajowej nr 3. Generalnym wy-
konawcą inwestycji jest firma Torpol  
S.A. z Poznania. To na jej wniosek 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad wprowadza w tym 
okresie tymczasową organizację ru-
chu.  Wyjazd ulicą Legnicą z Lubina  
do Chróstnika jest niemożliwy. Ob-
jazd prowadzi Aleją Generała Macz-
ka, ulicą Chocianowską, węzeł Lubin 
Zachód trasy S3 , do węzła Lubin 
Południe. 
W związku z tym nastąpiły także 
zmiany w kursowaniu linii 5 i 105 
polegające na przekierowaniu ru-
chu autobusów objazdem od strony 
Krzeczyna Wielkiego przy wyko-
rzystaniu drogi szybkiego ruchu S3. 
Tym samym dla linii 5 wyłączone 
zostają przystanki: Legnicka, NŻ 
Energetyka a dla linii 105 wyłączone 
są przystanki: Legnicka, NŻ Energe-
tyka oraz NŻ Toyota.
Planowane utrudnienia spowodo-
wane przebudową przejazdu kolejo-
wego potrwają od 18 stycznia do 3 
lutego. 
(SR)

W całym ubiegłym 
roku psychotera-
peuta udzieliła 586 
konsultacji, średnio 

około 50 w miesiącu. Do Punktu 
zgłosiło się łącznie 81 osób (41 ko-

biet i 40 mężczyzn), w grupie tej jest 
50 osób uzależnionych (11 kobiet 
i 39 mężczyzn) oraz  31 osób będą-
cych członkami rodzin osób uzależ-
nionych. Statystycznie każdorazo-
wo zgłasza się 6-7 osób. Nigdy nie 

zdarzyło się aby nikt w ciągu dyżuru 
się nie zgłosił, najmniej na dyżurze 
to 3 osoby, najwięcej to aż 12 osób. 
Każda z tych osób jest traktowana 
indywidualnie. W ramach kon-
sultacji m.in. dokonuje się dia-

gnozy uzależnienia lub współuza-
leżnienia, informuje o sposobach 
radzenia i postępowania z osobą 
uzależnioną, miejscach leczenia 
i sposobach radzenia sobie z uzależ-
nieniem. Psychoterapeuta pomaga 
także w ustaleniu terminu przyjęcia 
do ośrodków leczenia, informuje 
o sposobach radzenia i postępo-
wania w przypadku występowania 
przemocy domowej. Pracuje się 
także terapeutyczne z osobami, któ-
rej wyraziły chęć takiej pracy, bez 
względu na rodzaj zgłaszanego pro-

blemu oraz z osobami utrzymujący-
mi trzeźwość. 
Do Punktu trafiają osoby kierowane 
przez: Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przemocy, pracowników Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
kuratorów zawodowych z terenu 
gminy, znajomych korzystających 
wcześniej z pomocy w Punkcie oraz 
zgłaszają się osoby, które były już 
klientami Punktu.
(SR)

Zamknięcie 
przejazdu 
kolejowego 
na ulicy 
Legnickiej 
w Lubinie
W dniach 18 stycznia – 3 lutego 
zamknięty zostaje całkowicie przejazd 
kolejowy na ulicy Legnickiej w Lubinie. 
W związku z tym wytyczono już 
objazdy i zaplanowano zmiany kursów 
komunikacji miejskiej linii  
5 i 105. Zamknięcie drogi ma związek  
z trwającym od ubiegłego roku 
remontem linii kolejowej 
Legnica-Rudna Gwizdanów. 

Działalność Punktu 
Konsultacyjno-Diagnostycznego
Prawie 600 konsultacji udzielono w ubiegłym roku w Punkcie 
konsultacyjno-diagnostycznym działającym przy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 
Działający w Urzędzie Gminy, przy ul. Księcia Ludwika 
I nr 3 Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny jest otwarty we 
wszystkie robocze wtorki i czwartki w godz.12.00- 18.00. 
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Dolnośląska Izba 
Rolnicza ma już 
siedzibę w Lubinie

Informacja  
w sprawie  
przeprowadzenia  
kwalifikacji  
wojskowej 
na terenie 
Gminy Lubin 
w 2019 roku

Budżet Gminy 
Lubin na rok 2019

Gmina będzie miała nadwyżkę w kwocie  
ponad 1 mln 430 tysięcy złotychTrwa nabór 

do Rady 
Seniorów

Dolnośląska Izba Rolnicza 
to jednostka organiza-
cyjna samorządu rolni-
czego, która  działa na 

rzecz rolnictwa, wpływa na kształto-
wanie polityki rolnej, służy rolnikom 
i producentom rolnym. 
Do zadań Izby należy sporządzanie 
analiz, opinii, ocen i wniosków z za-
kresu produkcji rolnej i przedsta-
wianie ich organom administracji 

rządowej i samorządu terytorialne-
go. 
Zadania realizowane są poprzez: 
•  współpracę z organizacjami, 

stowarzyszeniami, fundacjami 
i innymi podmiotami działający-
mi w zakresie rolnictwa, 

•  wyrażanie stanowiska wobec de-
cyzji i opinii organów administra-
cji rządowej i samorządu teryto-
rialnego,

•  wydawanie opinii, zgłaszanie 
uwag i propozycji odnośnie pro-
jektów prawa miejscowego,

Lubińskie terenowe biuro DIR mie-
ści się na II piętrze budynku Urzędu 
Gminy Lubin. Jest czynne we wtorki 
i piątki w godzinach 7.30 – 15.30.  
Zarządza nim Irena Danieluk, 
z która można kontaktować się tak-
że telefonicznie 508 087 734.
(SR)

ce naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2018/2019 
kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i wete-
rynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące stu-
dentkami lub absolwentkami tych 
szkół lub kierunków (o których 
mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 
r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddanych obowiązkowi stawie-
nia się do kwalifikacji wojskowe, 
Dz. U. z 2017 r., poz. 944).

Obowiązkowi kwalifikacji wojsko-
wej podlegają osoby zameldowane 
na pobyt stały lub czasowy trwają-
cy ponad trzy miesiące na terenie 
Gminy Lubin.
Kwalifikacja wojskowa odbędzie 
się w siedzibie Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Lubinie przy      ul. Ko-
misji Edukacji Narodowej 6, (daw-
niej Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Lubinie) 
w dniach:
22-27 marca 2019 roku - mężczyźni, 
28 marca 2019 roku - kobiety.

Na planowane dochody 
składają się dochody 
bieżące oraz majątko-
we. Dochody bieżące to 

podatki i opłaty, udziały gminy we 
wpływach z podatków stanowiących 
dochód budżetu państwa, dotacje 
oraz subwencja ogólna – dają one 
w sumie 82 907 064 zł. Na docho-
dy majątkowe, które stanowią  9% 
wszystkich dochodów  składa się 
sprzedaż majątku oraz dotacje i środ-
ki na inwestycje. 
Prawie 89% planowanych przyszło-
rocznych wydatków pochłoną wy-
datki bieżące. Najwięcej wydamy na 

oświatę i wychowanie (27,73%), 
rodzinę (15,7%), administrację pu-
bliczną (14,65%) oraz gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 
(11,89%). Wśród wydatków ma-
jątkowych najwięcej pieniędzy 
przeznaczonych będzie na drogi  
(44,92%) oraz gospodarkę komunal-
na i ochronę środowiska (17,93%).
W tegorocznym budżecie planowa-
na jest nadwyżka w wysokości 1 430 
661 zł. W zdecydowanej większości 
(ponad  1 mln 370 tys.) przeznaczo-
na będzie na spłatę trzech kredytów 
zaciągniętych w roku 2010 i 2018 
oraz dwóch pożyczek z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej zaciągnię-
tych  w ubiegłym roku.
Gmina Lubin ma zaplanowane także 
dotacje. Największe środki przezna-
czy na pomoc finansową dla Powia-
tu Lubińskiego na funkcjonowanie 
komunikacji powiatowej ( 3 mln 
250 tyś.) oraz rozliczenia z miastem 
w związku z uczęszczaniem dzieci 
z gminy do szkół w mieście (2 mln 
762 tyś.)   (SR) 

15 stycznia zamknięty 
został także  przejazd 
kolejowy w miejscowości 
Chróstnik na drodze 
gminnej nr 103047 D. 
Przewidywany czas 
zamknięcia przejazdu 
to maksymalnie koniec 
stycznia 2019 roku.  

Podpis:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:
Krzysztof Buryło

Data opracowania:
grudzień 2018

SOLID - RAIL sp. z o. o.  sp. k.
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3
52-211 Wrocław

Rewitalizacja linii kolejowej nr 289
na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów

Skala : -------- RYS. BPlan objazdu

Lubin
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MAPA 
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Dwie 
gminne 

instytucje 
wnioskowały w tym 

roku o dotacje. Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin ma 

otrzymać  

1 mln  
920 tys. 

oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna 585 tys.

• Przypominamy, że w ostatnich 
dniach grudnia  zarządzeniem 
wójta ogłoszono nabór na kan-
dydatów do II kadencji Rady Se-
niorów Gminy Lubin.  
Zgłoszenia kandydatów przyjmo-
wane są do 31 stycznia 2019 roku. 
O dotrzymaniu terminu zgłoszenia 
decyduje data wpływu zgłoszenia 
do Urzędu Gminy w Lubinie. Zgło-
szenia należy dokonać pisemnie 
i doręczyć drogą pocztową na adres: 
Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia 
Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, bądź 
osobiście do kancelarii Urzędu Gmi-
ny, pokój nr 3. 

Zgłoszenia kandydatów 
mogą być dokonywane 
odpowiednio 
na formularzach 
stanowiących załączniki 
Nr 1 i Nr 2 zarządzenia 
wójta, jest ono dostępne 
na stronie internetowej 
www.ug.lubin.pl

W budynku Urzędu Gminy Lubin, przy ul. Księcia Ludwika I  
ma od niedawna siedzibę Biuro Terenowe Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej. Przeniesiono je z Głogowa, gdzie mieściło się przez 
ostatnie lata. Biuro obsługuje rolników z czterech powiatów: 
lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego i górowskiego.

Radni przyjęli tegoroczny budżet 
gminy. Zgodnie z planami dochody 
mają wynieść prawie 91 mln 163 tysiące 
złotych, wydatki natomiast ponad 89 
mln 732 tysiące złotych. 
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Multimedialna 
Ławka 
Niepodległości
• Przed Szkołą Podstawową im. 
Orła Białego w Raszówce sta-
nęła ławka  niepodległości. To 
projekt realizowany przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej 
i Gmina Lubin stała się jednym 
ze 143 beneficjentów konkursu 
ogłoszonego w tej sprawie.   
 „Ławki Niepodległości”, które stanę-
ły w całym kraju upamiętniają  100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 
Dzięki tej ławce można zapoznać się 
z najważniejszymi wydarzeniami, 

które doprowadziły do odzyskania 
przez Polskę niepodległości m.in. 
można odsłuchać fragmentu Pieśni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskie-
go – Marsz I Brygady czy fragmentu 
Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfi-
kującego powstanie niepodległego 
Państwa Polskiego
z dnia 16 listopada 1918 r. 
Ławka jest wyposażona w sieć WiFi 
oraz fotokod QR, który umożliwia 
dostęp do materiałów historycznych 
za pomocą smartfona czy tabletu.  
(RED)

Budowa i przebudowa 
dróg w gminie

Siedlce
• Zakończyła się przebudo-
wa drogi wewnętrznej wraz 
z przebudową zjazdu oraz bu-
dową oświetlenia drogowego 
w miejscowości Siedlce na 
działkach nr 378, 402 i 377/2. 
Inwestycja kosztowała  ponad 
404 tysiące złotych. 
Zakres rzeczowy obejmował wy-
konanie jezdni o nawierzchni 
z kostki betonowej długości ok. 
240 m i szerokości 3,5 m, zjazdów 
indywidualnych, dojść do posesji 
i miejsc odbioru odpadów z kostki 
betonowej. Przebudowano też dwa 
zjazdy: zjazd z drogi krajowej nr 36 
wraz z przebudowa przepustu oraz 
zjazd na drogę gminną. Ze względu 
na szerokość działki, w granicach 
której przebiega droga,  zakres za-
dania obejmował również wprowa-
dzenie nowej organizacji ruchu tj. 

ruchu jednokierunkowego z wjaz-
dem z drogi gminnej, a wyjazdem 
na drogę krajową. Zakres obejmo-
wał również budowę kablowej linii 

oświetlenia drogowego obejmują-
cego montaż 8 słupów oświetlenio-
wych wraz z oprawami oświetle-
niowymi LED.

 Karczowiska
• Trwa budowa kolejnego, nowego odcinka drogi w Karczo-
wiskach. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 10 lutego. 
Inwestycja jest warta ponad 777 tysięcy złotych i  realizuje się ją w for-
mule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie 
drogi o długości 420 m i szerokości 5 m wraz z oświetleniem ulicznym. 
Na drodze powstają także zjazdy i dojścia do przyległych nieruchomo-
ści oraz elementy odwadniające, czyli wpusty.

Osiek
• Na ulicy Kwiatowej 
w Osieku przebu-
dowano drogę we-
wnętrzną na działce 
nr 108/8 i wybudowa-
no sieć oświetlenia. 
Z a k r e s  i nw e s t y c j i 
obejmował wykona-
nie drogi wewnętrznej 
o nawierzchni z kostki 
betonowej o długości 
w 237 m, szerokości 5 m 
wraz z dojściami i dojaz-
dami na nieruchomości 
przylegające oraz budo-
wę oświetlenia ulicznego 
. Wartość umowy wynio-
sła 492tys. złotych. Ro-
boty zostały zakończone 
i formalnie odebrane 
w ostatnich dniach grud-
nia 2018r.
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Zimna Woda
Cykl spektakli, w których ak-
torami byli  mieszkańcy naszej 
gminy rozpoczął się w Zim-
nej Wodzie przedstawieniem 
„Nowe Korzenie”. Jest to opo-
wieść o losach przesiedleńców 
z Kresów na Ziemie Zachodnie. 
Losy bohaterów doprowadzi-
ły niejednego widza do łez, 
a profesjonalnie odegrane role 
wzbudziły gromkie brawa na 
stojąco. Autorką scenariusz jest 
Bernadetta Kot, reżyserem i sce-
narzystką Teresa Kot, a grupa 
teatralna nosi nazwę Zwykli 
Ludzie.

Krzeczyn Mały
Kolejne przedstawienie przynio-
sło również łzy, ale tym razem 
rozbawienia. Kabaret Ale Baby 
z Krzeczyna Małego zaprezento-
wał widzom komedię kryminal-
ną „Ręce do góry”. Można było 
przeżyć chwile grozy podczas 
napadu na bank przez grupę 
koleżanek ratującą sytuację 
finansową jednej z nich, ale 
czego się nie robi dla przyjaciół? 
Najważniejsze, że wszystko 
dobrze się skończyło.

Chróstnik
Świetlica w Chróstniku zamie-
niła się natomiast w kolejkę 
górską , na której działo się 
wiele. Grupa z Chróstnika za-
prezentowała adaptację sztuki 
Sławomira Mrożka pt. „Jeleń”. 
Publiczność  wraz z aktorami 
wypatrywała tego magiczne-
go zwierza. Nie wiadomo do 
dziś czy naprawdę tam był. To 
wie tylko myśliwy, który miał 
lornetkę.

Obora
Projekt swój finał miał w świe-
tlicy wiejskiej w Oborze. Tam 
publiczność mogła cieszyć 
serce występami teatralnymi 
najmłodszych. Wystąpiły dwie 
grupy dziecięce: Teatr Tańca 
z Raszówki pod opieką Karoliny 
Tuszyńskiej-Kluzek oraz  Teatr 
dla WAS z przedstawieniem 
słowno-muzycznym pt. „Papie-
rowy ptak”, w reżyserii Doroty 
Baryłkiewicz.

Ośrodek Kultury zrealizo-
wał w projekt „Wybieram 
teatr”, współfinansowa-
ny w ramach programu 

Edukacja kulturalna ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury.
W 2018 roku w ramach projektu go-
ściliśmy w gminie:
STANISŁAWA GÓRKĘ – z mono-
dramem na podstawie utworu Rollanda 
„Colas Breugnon” z piosenkami Geor-
gesa Brassensa, który został wyreżyse-
rowany przez Tadeusza Wiśniewskiego.
ALDONĘ STRUZIK – z monodra-
mem pt. „Daisy – Błękitna Tożsamość” 
– spektakl autorski Aldony Struzik.
Dzięki temu dofinansowaniu miesz-
kańcy Gminy Lubin mogli uczest-
niczyć w edukacyjnych warsztatach 
teatralnych zorganizowanych w po-
rozumieniu z Teatrem Polskim we 
Wrocławiu. Aktorzy dzielili się swo-
im scenicznym doświadczeniem, 
wskazali kierunki pracy nad sobą, 
pokazywali jak wielkiego zaangażo-
wania  wymaga odpowiednie zin-
terpretowanie przekazywanej treści, 
tak aby wywołać u widza wzruszenie, 
nastrój, śmiech, płacz, strach… Efek-
tem tych działań jest powstanie czte-
rech grup teatralnych, skupiających 
mieszkańców naszej gminy, z któ-
rymi pracowali przez kilka miesięcy 
doświadczeni instruktorzy: Dorota 
Baryłkiewicz, Teresa Kot, Gabriela 
Mikityn, Piotr Poręba, Karolina Tu-
szyńska - Kluzek. 

W ramach projektu powstały cztery 
niezwykłe spektakle i etiuda  Wzięło 
w nim udział aż 100 mieszkańców na-
szej gminy. Wszyscy otrzymali certyfi-
katy uczestnictwa z rąk dyrektor OKGL.
-Dziękuję wam wszystkim za tak sze-
roki odzew na ten projekt, robiliśmy to 
pierwszy raz, ale widząc zainteresowa-
nie teatrem wśród was mam nadzieję, że 
uda nam się go kontynuować. Gdy pa-
trzyłam na wasze zaangażowanie przez 
te 3 miesiące, trud i poświęcenie jaki 
włożyliście w przygotowania i próby to 
byłam pewna, że projekt Wybieram Te-
atr był trafionym pomysłem  - mówiła 
na końcowej gali dyrektor OKGL Mag-
dalena Dubińska.
Spotykano się również na wspólnych 
wyjazdach do teatru. Ponad 300 osób 
obejrzało trzy spektakle w Teatrze Pol-
skim we Wrocławiu: MAYDAY, ACID 
SNOW i XIĘGI SCHULZA.
(RED, OKGL)

Ubiegły rok w dziedzinie kultury  
w Gminie Lubin to zdecydowanie 
rok teatru. Ogrom emocji  
i niesamowitych odczuć 
towarzyszył działaniom teatralnym.

Nasze spektakle

Profesjonalni 
aktorzy 
i niezwykłe 
spektakle
Dzięki zaangażowaniu w realizację 
projektu „Wybieram teatr”, przy 
współpracy profesjonalnych aktorów 
i  instruktorów  udało się zarazić magią 
teatru  małych i dużych mieszkańców 
Gminy Lubin. Pracownicy Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin  ogromnie się 
cieszą z możliwości dostarczania 
dawki kultury, która bawi, zastanawia, 
a czasami potrafi zasmucić. 

Warsztaty 
w gminnym gimnazjum 
i świetlicach 
poprowadzili 
zawodowi aktorzy, 
profesjonaliści w swojej 
dziedzinie, m.in.: 
Krzysztof Franieczek, 
Aldona Struzik, Michał 
Chorosiński, Dariusz 
Bereski, Marcin Piejaś,  
Martyna Witowska, 
Agata Skowrońska. 



Buczynka

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 20 śr

Bukowna

 zmieszane 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 15 wt 12 wt 12 wt

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 3 cz, 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 22 pt

Chróstnik

 zmieszane 10 cz, 24 cz 7 cz, 21 cz 7 cz, 21 cz

 tworzywa sztuczne 11 pt, 25 pt 8 pt, 22 pt 8 pt, 22 pt

 zielone i BIO 24 cz 21 cz 21 cz

 papier 11 pt 8 pt 8 pt

 szkło 10 cz, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 26 wt

Czerniec

 zmieszane 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 15 wt 12 wt 12 wt

 papier 11 pt, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 16 śr 13 śr 13 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 26 wt

Dąbrowa 
Górna

 zmieszane 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pr 1 pt, 15 pt, 29 pt

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 18 pt 15 pt 15 pt

 papier 11 pt, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 29 pt

Gogołowice

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 14 pn 11 pn 11 pn

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 19 wt

Gola

 zmieszane 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pr 1 pt, 15 pt, 29 pt

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 18 pt 15 pt 15 pt

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 18 pt 15 pt 15 pt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 28 cz

Gorzelin

 zmieszane 10 cz, 24 cz 7 cz, 21 cz 7 cz, 21 cz

 tworzywa sztuczne 11 pt, 25 pt 8 pt, 22 pt 8 pt, 22 pt

 zielone i BIO 24 cz 21 cz 21 cz

 papier 11 pt 8 pt 8 pt

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 21 cz

Gorzyca, 
Bolanów

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 17 cz 14 cz 14 cz

 szkło 4 pt, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 25 pn

Karczowiska

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 3 cz, 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 22 pt

Kłopotów

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 14 pn, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 14 pn 11 pn 11 pn

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 18 pn

Krzeczyn Mały

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 17 cz 14 cz 14 cz

 szkło 4 pt, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 25 pn

Krzeczyn 
Wielki

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 17 cz 14 cz 14 cz

 szkło 4 pt, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 25 pn

Księginice

 zmieszane 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 17 cz 14 cz 14 cz

 papier 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 10 cz, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 29 pt

Lisiec

 zmieszane 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 15 wt 12 wt 12 wt

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 3 cz, 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 22 pt

Miłoradzice

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 20 śr

Miłosna

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 14 pn 11 pn 11 pn

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 19 wt

Miroszowice

 zmieszane 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 17 cz 14 cz 14 cz

 papier 11 pt, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 16 śr 13 śr 13 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 28 cz

Niemstów, 
Łazek, 
Podgórze

 zmieszane 7 pn, 21 pn 4 pn, 18 pn 4 pn, 18 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 21 pn 18 pn 18 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 19 wt

Obora

 zmieszane 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pr 1 pt, 15 pt, 29 pt

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 18 pt 15 pt 15 pt

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 18 pt 15 pt 15 pt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 27 śr

Rodzaj odpadów I II III Rodzaj odpadów I II III

Legenda:    
odpady zmieszane–odbiór z pojemników,    
tworzywa sztuczne –tj. plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe – odbiór w żółtych workach,    
odpady zielone i biodegradowalne –odbiór w brązowych workach, limit na odpady bio 4 worki na jeden odbiór odpadów    
papier –odbiór w niebieskich workach    
szkło– odbiór w zielonych workach,    
wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV*- odbiór odpadów na wiosnę i jesień, odbiór odpadów sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do tutejszego urzędu. Zgłoszenia należy dokonać do 7 dni przed terminem odbioru odpadów, telefonicznie (76 84 03 126) lub pisemnie (Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin) lub u sołtysa miejscowości. 
   

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubin - na okres I - III 2019 r.



Kłopotów

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 14 pn, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 14 pn 11 pn 11 pn

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 18 pn

Krzeczyn Mały

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 17 cz 14 cz 14 cz

 szkło 4 pt, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 25 pn

Krzeczyn 
Wielki

 zmieszane 2 śr, 16 śr, 30 śr 13 śr, 27 śr 13 śr, 27 śr

 tworzywa sztuczne 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 zielone i BIO 16 śr 13 śr 13 śr

 papier 17 cz 14 cz 14 cz

 szkło 4 pt, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 25 pn

Księginice

 zmieszane 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 17 cz 14 cz 14 cz

 papier 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 10 cz, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 29 pt

Lisiec

 zmieszane 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 15 wt 12 wt 12 wt

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 3 cz, 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 22 pt

Miłoradzice

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 20 śr

Miłosna

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 14 pn 11 pn 11 pn

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 19 wt

Miroszowice

 zmieszane 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 17 cz 14 cz 14 cz

 papier 11 pt, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 16 śr 13 śr 13 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 28 cz

Niemstów, 
Łazek, 
Podgórze

 zmieszane 7 pn, 21 pn 4 pn, 18 pn 4 pn, 18 pn

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 21 pn 18 pn 18 pn

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 19 wt

Obora

 zmieszane 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pr 1 pt, 15 pt, 29 pt

 tworzywa sztuczne 8 wt, 22 wt 5 wt, 19 wt 5 wt, 19 wt

 zielone i BIO 18 pt 15 pt 15 pt

 papier 8 wt 5 wt 5 wt,

 szkło 18 pt 15 pt 15 pt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 27 śr

Osiek

 zmieszane 7 pn, 21 pn 4 pn, 18 pn 4 pn, 18 pn

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 21 pn 18 pn 18 pn

 papier 14 pn, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 14 pn 11 pn 11 pn

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 18 pn

Pieszków

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 11 pt, 17 cz 14 cz 14 cz

 szkło 16 śr 13 śr 13 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 20 śr

Raszowa

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 21 cz

Raszowa Mała

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 21 cz

Raszówka

 zmieszane 14 pn, 28 pn 11 pn, 25 pn 11 pn, 25 pn

 tworzywa sztuczne 11 pt, 25 pt 8 pt, 22 pt 8 pt, 22 pt

 zielone i BIO 14 pn 11 pn 11 pn

 papier 11 pt 8 pt 8 pt

 szkło 16 śr 13 śr 13 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 21 cz

Siedlce

 zmieszane 4 pt, 18 pt, 1 pt, 15 pr 1 pt, 15 pt, 29 pt

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 18 pt 15 pt 15 pt

 papier 11 pt, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 16 śr 13 śr 13 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 26 wt

Składowice, 
Zalesie

 zmieszane 3 cz, 17 cz, 31 cz 14 cz, 28 cz 14 cz, 28 cz

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 17 cz 14 cz 14 cz

 papier 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 10 cz, 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 29 pt

Szklary Górne, 
Owczary

 zmieszane 10 cz, 24 cz 7 cz, 21 cz 7 cz, 21 cz

 tworzywa sztuczne 11 pt, 25 pt 8 pt, 22 pt 8 pt, 22 pt

 zielone i BIO 24 cz 21 cz 21 cz

 papier 11 pt 8 pt 8 pt

 szkło 16 śr 13 śr 13 śr

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 28 cz

Ustronie

 zmieszane 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 tworzywa sztuczne 9 śr, 23 śr 6 śr, 20 śr 6 śr, 20 śr

 zielone i BIO 15 wt 12 wt 12 wt

 papier 11 pt, 23 śr 20 śr 20 śr

 szkło 17 cz 14 cz 14 cz

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 29 pt

Wiercień

 zmieszane 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 15 wt 12 wt 12 wt

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 3 cz, 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 22 pt

Zimna Woda

 zmieszane 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 tworzywa sztuczne 2 śr, 15 wt, 29 wt 12 wt, 26 wt 12 wt, 26 wt

 zielone i BIO 15 wt 12 wt 12 wt

 papier 15 wt 12 wt 12 wt

 szkło 3 cz, 15 wt 12 wt 12 wt

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV* 22 pt

Rodzaj odpadów I II III Rodzaj odpadów I II III

Legenda:    
odpady zmieszane–odbiór z pojemników,    
tworzywa sztuczne –tj. plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe – odbiór w żółtych workach,    
odpady zielone i biodegradowalne –odbiór w brązowych workach, limit na odpady bio 4 worki na jeden odbiór odpadów    
papier –odbiór w niebieskich workach    
szkło– odbiór w zielonych workach,    
wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV*- odbiór odpadów na wiosnę i jesień, odbiór odpadów sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do tutejszego urzędu. Zgłoszenia należy dokonać do 7 dni przed terminem odbioru odpadów, telefonicznie (76 84 03 126) lub pisemnie (Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin) lub u sołtysa miejscowości. 
   

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubin - na okres I - III 2019 r.
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• Projekt pod takim hasłem prze-
prowadzono dla mieszkanek wsi 
Miłosna i okolic. Zorganizowano 
wiele zajęć dedykowanych za-
równo dla dzieci jak i dorosłych, 
które nie tylko  propagowały 
zdrowy styl życia ale przede 
wszystkim integrowały lokalną 
społeczność.
 W ramach projektu zorganizowano 
trzy bloki tematyczne. Pierwszym  
z nich były „Kuchenne rewolucje”, 
czyli sześć godzinnych spotkań z wy-
kwalifikowanym dietetykiem,  pod-
czas których uczestniczki poznawały 
zasady zdrowego żywienia. Podczas 
każdych zajęć wspólnie przyrządza-
no nowe,  oryginalne potrawy, które 
z powodzeniem każda gospodyni 
może wprowadzić do codziennego 
menu. 
Kolejnym cyklem zajęć była „samo-
obrona”. W trakcie czterech dwugo-
dzinnych spotkań prowadzonych 
przez instruktora Krav Maga, uczono 
podstawowych chwytów samoobro-

ny, które zwiększyły poczucie bezpie-
czeństwa i pewność siebie. Trzecim 
blokiem była „zumba”, na której za-
dbano o rozwój koordynacji rucho-
wej  poprzez sześć godzinnych zajęć.
Projekt pokazał, że przez zabawę 
można bardzo łatwo pobudzić za-
miłowanie do różnych form ruchu, 
spędzić wspólnie fajnie czas, podzie-
lić się doświadczeniami i zdobytą na 
zajęciach wiedzą. 
Zajęcia udało się zorganizować dzię-
ki dofinansowaniu  
z programu „Dzia-
łaj Lokalnie X” Pol-
sko -Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 
realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz 
Ośrodek Działaj Lokal-
nie-Fundacja „Wrzoso-
wa Kraina „.
(SR, źródło: Facebook: 
Miłosna –Gmina Lu-
bin)

• W Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Siedl-
cach odbyło się przedstawienie 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka.
Uczniowie klas I-III w prosty sposób 
przekazali swoim kolegom i koleżan-
kom, iż każdy człowiek bez względu 
na wiek, płeć i kolor skóry ma swoje 
prawa, które powinien znać i których 
powinien przestrzegać.
Przywołany został  także dokument, 
uchwalony przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych 
w 1989 r., pierwszy prawnie wiążą-
cy regulujący kwestię praw dziecka, 
w myśl którego  bez względu na to, 
czy jest się dzieckiem czy dorosłym 

ma się prawo do godnego życia w po-
koju, miłości i w poczuciu bezpie-
czeństwa.
Zwrócono także uwagę na fakt, że 
oprócz praw – mamy także obowiąz-
ki wynikające z roli ucznia, dziecka, 
rodziców, Polaka i człowieka.
(SP w Siedlcach/MG)

• Czytelnicy zapisani do naszej 
biblioteki  mogą mieć dostęp do 
wielu nowości i bestsellerów, ale 
i starszych tytułów – z beletry-
styki, literatury faktu i innych 
popularnych kategorii udostęp-
nianych przez portal Legimi.com. 
Wystarczy, że na podstawie otrzyma-
nego w bibliotece unikalnego kodu 
założą konto i pobiorą bezpłatną 
aplikację Legimi. Wówczas wszyst-
kie bez wyjątku e-książki dostępne 
w abonamencie będą mogli czytać na 
smartfonie, tablecie, komputerze lub 
czytniku. Oczywiście za darmo. Wa-
runkiem jest posiadanie ważnej karty 
bibliotecznej.
Aktywacja kodu następuje po re-
jestracji bezpłatnego konta Legimi 
na stronie http://www.legimi.com/
dbpw/. Następnie wybrane książki 
pobrać można bezpośrednio w apli-
kacji Legimi, zainstalowanej na wy-
branym urządzeniu.

Usługa wypożyczania książek elek-
tronicznych udostępniona została 
dzięki współpracy dolnośląskich 
bibliotek publicznych z firmą Legi-
mi, jedyną, która oferuje dostęp do 
e-booków na zasadzie abonamentu. 
Czytelnicy mogą korzystać z ponad 
20.000 tytułów najlepszych autorów 
- polskich i zagranicznych.
– Czytanie mobilne stało się stałym 
elementem naszego krajobrazu, ide-
alnie odpowiadając na zmieniające się 
potrzeby czytelników, którzy dostęp 
do ulubionej literatury pragną mieć 
w każdym miejscu i w każdej chwi-
li - komentuje Mikołaj Małaczyński, 
współtwórca Legimi.
(GBP, www.wbp.wroc.pl)

OSP Zimna Woda rozpoczęła cykl spotkań 
podsumowujących ubiegły rok.  Strażacy wraz 
z zaproszonymi gośćmi omawiali ubiegłoroczne 
wydarzenia i planowali zadania na 2019 rok.

– Bardzo wam dziękuję. Za to, że jesteście, za 
to że nam pomagacie, za to że nas wspieracie 
i mam nadzieję, że będziecie z nami jak 
najdłużej i będziecie dalej nam pomagać- mówiła 
wzruszona sołtys Zimnej Wody Aneta Tutko, 
odbierając podziękowania za pomoc strażakom.

Podsumowanie 
roku OSP  
Zimna Woda

Drużyna liczy 
42 członków 

zwyczajnych oraz 6 
honorowych, w tym 

11 kobiet i jest 
bardzo aktywna 

na wszystkich 
możliwych polach 

działania.

Uwaga! Od stycznia 2019 roku 
obowiązuje nowa pula kodów. 
Oznacza to, że wszyscy czytelnicy, 
którzy korzystają z Legimi, będą 
musieli przyjść po nowe kody, 
ponieważ te pobrane w 2018 
roku tracą ważność. Zapraszamy 
także tych, którzy swoją przygodę 
z Legimi dopiero chcą zacząć.
Legimi na Dolnym 
Śląsku 2019
– nowe kody

Dzień Praw Człowieka 
w Siedlcach

„Zdrowa, bezpieczna, 
szczęśliwa-współczesna 
kobieta wsi”
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Jednostka ta jest jedną z dwóch 
w gminie posiadającą drużynę 
kobiecą. Jest to również jedna 
z prężniej działających drużyn 

strażackich. W ubiegłym roku jednostka 
uczestniczyła 41 razy w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, w tym: w gaszeniu po-
żarów 33 razy, w likwidacji miejscowych 
zagrożeń  8 razy. Najaktywniejszym 
druhem był Grzegorz Baraniak, który 
w akcjach uczestniczył 29 razy, z drużyny 
kobiecej-Natalia Cyrkot była 12 razy na 
wyjeździe. Sukcesy jakimi mogą się po-
chwalić za ubiegły rok to:
•  gminne zawody sportowo-po-

żarnicze w Szklarach Górnych 17 
czerwca 2018 r. kobieca drużyna 
pożarnicza 1 miejsce, męska druży-
na pożarnicza 2 miejsce;

•  27-29 lipca udział męskiej drużyny 
pożarniczej i zajęcie 1 miejsca 
w Międzynarodowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych w Görlitz;

•  22 września 2018  w Grębocicach 
podczas wojewódzkich zawodów 
sportowo-pożarniczych drużyna 
z OSP Zimna Woda męska zajęła 
7 miejsce (z najlepszym czasem na 
bojówce), a kobieca zajęła 6 miejsce.

Na strażaków z Zimnej Wody mo-
żemy liczyć nie tylko w sytuacjach 
kryzysowych. Uczestniczą oni także 
w wydarzeniach kulturalno-oświa-
towych. Strażacy trzymali wartę przy 
Bożym Grobie, w maju zorganizo-
wali pokazy z zakresu kpp w ramach 
akcji „Zbiórka krwi – ZOO Lubin”, 
która odbyła się na terenie Parku 

Wrocławskiego – Centrum Eduka-
cji Przyrodniczej w Lubinie. Rów-
nież w maju na lubińskich błoniach 
strażacy uczestniczyli w pokazach 
podczas festynu strażackiego z oka-
zji Dni Ochrony Przeciwpożarowej. 
W czerwcu w Wiercieniu odbyły się 
pokazy sprzętu podczas zakończenia 
roku szkolnego, a w Krzeczynie Wiel-
kim pokazy sprzętu i gaszenia pojaz-
du z okazji Dnia Dziecka. Podczas fe-
stynu z okazji „Przywitania wakacji” 
w Zimnej Wodzie i imprezy plenero-
wej „Noc Świętojańska” w Bukownej 
mieszkańcy mogli również obejrzeć 
sprzęt i pokaz technik strażackich.
Druhowie zabezpieczali również Mię-
dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
„Świat pod Kyczerą” w Liścu. W sierp-
niu w Raszówce odbyły się pokazy 
ratownictwa medycznego podczas fe-
stynu „Bezpieczne wakacje”, podczas, 
którego miał miejsce I gminny turniej 
piłkarski jednostek OSP gdzie druho-
wie z Zimnej Wody zajęli I miejsce. Ko-
lejny pokaz ratownictwa technicznego 
oraz konkurs dla dzieci na VIII Festynie 
Parafialnym w Zimnej Wodzie odbył się 
w dniu 26 sierpnia, a we wrześniu taki 
pokaz mieli okazję zobaczyć mieszkań-
cy Liśca podczas festynu rodzinnego.
-  Nasi członkowie brali też udział w ak-
cjach organizowanych w ramach Sto-
warzyszenia OSP „Strażacy wspólnie 
przeciw białaczce”. W lutym zorgani-
zowano zbiórkę żywności, odzieży, za-
bawek dla Polaków mieszkających na 
Kresach Wschodnich w ramach akcji 
„Wielkanocna paczka dla kresowiaka 
od strażaka” W grudniu zorganizowa-
liśmy zbiórkę zabawek oraz przyborów 
szkolnych dla dzieci przebywających 
na oddziałach onkologicznych w ra-
mach akcji „Paczka dla dzieciaka na 
święta od strażaka”- mówił druh Grze-
gorz Obara, prezes OSP Zimna Woda.
W zebraniu uczestniczyli druhowie 
z zaprzyjaźnionego OSP Zimna Woda 
gmina Jasło z województwa Podkar-
packiego. Zarząd uzyskał jednogłośne 
absolutorium. (AI)

• Spotkania w bibliotece w Nie-
mstowie na stałe wpisały się już 
w kalendarz spotkań mieszkań-
ców Niemstowa. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się 
grudniowe zajęcia kreatywne. 
Również w tym roku klimat 
Świąt Bożego Narodzenia moż-
na było poczuć podczas takich 
warsztatów.
Udział w spotkaniach wzięli zarów-
no seniorzy jak i dzieci. Podczas 
warsztatów powstały piękne bomb-
ki, kolorowe choinki z szyszek, żo-
łędzi i korali, wianki i śmieszne bał-
wanki, które powodowały zachwyt 
i uśmiech na twarzy uczestników.

Wspólne tworzenie świątecznych 
prac dostarczyło nie tylko mnóstwo 
niezapomnianych wrażeń, pozwoli-
ło również przeżyć radosny nastrój 
oczekiwania na zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia.
Organizatorem zajęć była biblio-
teka, ale większą część materiałów 
wykorzystanych na warsztatach 
zakupiono z Funduszu Soleckiego 
wsi Niemstów na rok 2018. Dzię-
kujemy za wsparcie oraz umożli-
wienie kreatywnej pracy twórczej 
oraz okazji do wspólnego spędze-
nia czasu, rozmów, wymiany do-
świadczeń oraz spotkania w miłym 
gronie!

Pomoc dla Domu 
Samotnej Matki
w Pobiednej

• Po raz kolejny Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim włączy-
ła się do akcji charytatywnej 
na rzecz Domu Samotnej Matki 
w Pobiednej. 
- Odzew był ogromny, zebraliśmy 
artykuły pielęgnacyjne, spożywcze, 
biurowe, zabawki, książki, gry i wiele 
innych. Nasi uczniowie, rodzice, pe-
dagodzy po raz kolejny udowodnili, 
że nie są obojętni na los pokrzywdzo-
nych i ubogich, których wokół nas 
nie brakuje – mówi Elżbieta Młynek, 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Krze-
czynie Wielkim. 
Uczniowie z samorządu szkolnego ze-
brane dary zapakowali w świąteczne 
torebki, które za pośrednictwem stra-
żaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Krzeczyna Wielkiego trafią do potrze-
bujących. 
- Dziękujemy wszystkim hojnym dar-
czyńcom, którzy   pokazali, że dzielenie 
się z innymi to prawdziwa przyjemność 
i dobry nawyk – dodaje dyrektor Elżbie-
ta Młynek. 
(SP KW/MG) 

Międzypokoleniowe 
warsztaty świąteczne 
w Niemstowie

W zebraniu uczestniczyli starosta 
Adam Myrda, przewodniczący 
Rady Gminy Norbert Grabowski, 
zastępca Dolnośląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st.bryg. 
Marek Kamiński oraz mł.bryg. Eryk Górski- 
komendant powiatowy PSP Lubin.
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Projektowe warsztaty edukacyjne
Już po raz drugi uczniowie szkół podstawowych – uczestnicy projektu pn. „Rozwój umiejętności 

matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych w Gminie Lubin” wzięli udział  
w edukacyjnych warsztatach w wybranych przez siebie centrach edukacyjnych z terenu Dolnego Śląska.

Wyjazdy edukacyjne dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014-2020, Oś priorytetowa 

10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Uczniowie ze szkoły w Nie-
mstowie zwiedzali interak-

tywne Centrum Nauki  o Ziemi 
Sudeckiej w Dobkowie, geolo-
giczne laboratorium, interak-

tywną makietę regionu Gór 
i Pogórza Kaczawskiego. Prze-

wodnik poprowadził wspaniałą 
lekcję edukacji  popartą multi-
medialną prezentacją. Odbyły 
się zajęcia laboratoryjne, pod-

czas których uczniowie wspól-
nie wykonali eksperymenty na 

minerałach badając ich wiek, 
twardość, kształty, kolory. 

Podczas zajęć uczniowie mogli 
dowiedzieć się, skąd się wzięły 
Karkonosze, jakim skarbem są 

minerały i jakie mają magiczne 
właściwości, czym są wulkany, 

a także jak wygląda wnętrze 
Ziemi. Uczniowie otrzymali 
wiedzę o zjawiskach wystę-
pujących na Ziemi. Wybuch 

wulkanu, przemieszczanie płyt 
tektonicznych, powstawanie 

chmur. Uczniowie byli rów-
nież na największej w Polsce 

platformie imitującej trzęsienie 
ziemi.

Wrocławski Park Technologiczny to 
nowoczesne zaplecze badawczo-roz-
wojowe, na które składają się nowo-
czesne laboratoria produkcyjne lub 
biurowe, a także rozbudowana sieć 

networkingowa. Uczestnicy projektu 
ze szkoły w Siedlcach (grupa młod-

sza) wykonywali eksperyment z su-
perabsorbentem,- niezwykle chłon-
nym polimerem. Młodzi naukowcy 

przy użyciu tej substancji, wody 
i barwników tworzyli swoje indywi-

dualne prace, począwszy od zwierząt, 
poprzez ludzi a skończywszy na kra-

jobrazach i różnych postaciach. Starsi 
uczniowie wzięli udział w zajęciach 
„na poważnie”, które miały na celu 

umożliwić uczniom bezpośrednie 
zetknięcie się ze światem biznesu. Ich 
zadaniem było zaprojektowanie i wy-
myślenie innowacyjnego urządzenia 

wspomagającego naukę, które będzie 
spełniało konkretne kryteria. Efekt 

końcowy był zadziwiający, każda 
z podgrup miała do zaproponowania 

cos zupełnie innego, swój wynala-
zek, który spełniał wszelkie kryteria. 

Podczas tych zajęć uczniowie poznali 
wady i zalety prowadzenia innowa-

cyjnego biznesu, dowiedzieli się skąd 
czerpać motywacje do tworzenia no-

wych rozwiązań, a przede wszystkim 
jakie wyzwania stoją przed młodymi 

przedsiębiorcami.

Celem wycieczki uczniów szkoły 
w Raszówce było zwiedzenie wy-
stawy interaktywnej w Centrum 
Nauki Hydropolis we Wrocławiu, 
a następnie udział  w zajęciach 
warsztatowych pod nazwą 
„Wody słodkie i słone”. W „mini 
laboratorium” pracowali w gru-
pach, wykonywali doświadcze-
nia pozwalające na poznanie 
właściwości wody oraz sposobów 
jej wykorzystania m.in. tworzyli 
barwne tęcze wykorzystując 
do tego różnice gęstości  słonej 
wody. Młodzież uczyła się będąc 
w miejscu, w którym różnorod-
ne technologie multimedialne, 
interaktywne instalacje, wierne 
repliki i modele oraz bogate 
w informacje ekrany dotykowe 
służyły jednemu celowi: ukaza-
niu wody z różnych, fascynu-
jących perspektyw oraz świata 
istot żywych zamieszkujących te 
środowiska. 

W czasie pobytu w Explora-
park w Wałbrzychu ucznio-
wie ze szkoły w Krzeczynie 
Wielkim mogli rozwiązywać 
interaktywne zadania z mate-
matyki, zobaczyć różnorodne 
ciekawostki przyrodnicze. 
Mieli również możliwość 
sprawdzić prawdziwość 
Twierdzenia Pitagorasa 
obracając tarczę w kształcie 
koła. Uczestnicy warsztatów 
zapoznali się z regułą złotego 
podziału i jej wykorzystania 
w malarstwie, rzeźbie i archi-
tekturze oraz zobaczyli dzieła, 
których atutem jest symetria. 
Poznali także pojęcie fraktala 
jako geometrycznej figury 
samopodobnej i algorytmu 
powtarzających się czynności. 
Korzystając z magnetycznych 
kolorowych wielokątów mogli 
tworzyć własne kompozycje 
mozaik i parkietaży. Zobaczyli 
jak płaskie lustro może być 
wykorzystane do gry logicz-
nej, jak działa peryskop i ka-
lejdoskop. Odkrywali związki 
między matematyką a logiką 
budowy świata przyrody. 
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Gr atu luj ę  w am 
wszystkim otrzy-
mania tych certy-
fikatów, gratuluję 

tej waszej aktywności  tej chęci 
bycia razem. Pięknie śpiewa-
cie, haftujecie i dziergacie. 
Gratuluję wam tej aktywności 
i myślę, że specjalnie nie mu-
szę zachęcać was abyście za-
pisywali się do kolejnej edycji 
Akademii Senioralnej- mówi-
ła Zofia Marcinkiewicz,  prze-
wodnicząca komisji oświaty 
i kultury Rady Gminy Lubin.

- Uczestni-
czę w Aka-
demii Senio-
ralnej po raz 
drugi i cieszę się, że 
jest ona organizowana 
przez Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin.  Jestem bardzo aktyw-
ną uczestniczką, mogłam się 
tutaj nauczyć podstaw języka 
angielskiego, mam ten kom-
fort, że jak jestem za granicą to 
sobie potrafię zamówić jedze-
nie, zapytać o drogę, bez tych 
warsztatów nie zdecydowała-

bym się 
pójść na 

kurs języ-
kowy. Bar-

dzo mi się po-
dobają warsztaty 

taneczne, tam jest trochę gim-
nastyki i trochę tańców. Czło-
wiek myślał, że umie dobrze 
tańczyć, a tu się okazuje, że 
są warsztaty takie, które nam 
przybliżają bardziej ten taniec  
- mówi z entuzjazmem Janina 
Mucha z Chróstnika.-  Po za 
tym spotykamy się wszyscy, 

wychodzimy z domu robimy 
sobie spotkania z ciastecz-
kiem. Ja akurat trochę chyba 
przesadziłam z ilością zajęć, 
na które się zapisałam, bo 
czasowo nie mogłam sobie 
poradzić, bo ja uczęszczałam 
na warsztaty taneczne, na ję-
zyk angielski, na ćwiczenia na 
zdrowy kręgosłup i zajęcia na 
basenie. Praktycznie codzien-
nie miałam jakieś zajęcia. Ja, 
prawie siedemdziesięciolatka 
trzy razy w tygodniu ćwiczy-
łam. Polecam wszystkim se-

niorom taką aktywność, bo 
nie siedzimy w domu przed te-
lewizorem tylko aktywnie spę-
dzamy czas, na pewno zapiszę 
się na kolejną edycję Akade-
mii Senioralnej. 
Warsztaty dla seniorów to do-
bry czas na wyjście z domu 
i nowe,  czasem ekscytujące 
wrażenia. Emeryci wcale nie 
muszą siedzieć w domach 
i dziergać skarpetek dla swo-
ich wnuków. Projekt ten ma 
na celu aktywizację i poprawę 
zdrowia seniorów. (AI) 

Gmina Lubin przyjazna seniorom

Seniorzy z naszej gminy otrzymali certyfikaty ukończenia ubiegłorocznej Akademii Senioralnej.

Zakończenie trzeciej edycji 
Akademii Senioralnej

Karta ta umożliwia 
korzystanie ze zni-
żek w rozmaitych 
punktach, insty-

tucjach i ośrodkach zdrowia. 
Takich punktów jest już ponad 
1400, a z każdym dniem ta 
liczba rośnie.
– Przystąpiliśmy do tego pro-
jektu ponieważ wiemy, że 
chcieli w nim uczestniczyć nasi 
seniorzy. Obecnie szukamy lo-
kalnych partnerów akcji, kilku 
już mamy ale zabiegamy o szer-

szy zakres dostępnych produk-
tów i usług– mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.
Seniorzy ciągle mogą apliko-
wać o wydanie karty. Stosow-
ne druki można pobrać w po-

koju nr 120  Urzędu Gminy 
w Lubinie, Ośrodku Kultury 
Gminy. W naszej gminie kar-
tę posiada już ponad 70 osób, 
zachęcamy wszystkich upraw-
nionych do skorzystania z tej 
możliwości.
W programie uczestniczy 
obecnie ponad 100 samorzą-
dów. Gdzie można skorzystać 
z karty seniora można spraw-

dzać na bieżąco na stronie 
glosseniora.pl
Seniorze! Pamiętaj, że to 
Ty współtworzysz Program 
Ogólnopolskiej Karty Seniora 
– możesz zapraszać przedsię-
biorców do oferowania zniżek 
oraz zachęcać swój samorząd 
do wydania z nami lokalnej 
edycji Ogólnopolskiej Karty 
Seniora.

Uczestnicy spotkania wysłu-
chali również koncertu nawią-
zującego do okresu świątecz-
nego, w wykonaniu Karoliny 
Serkies i Karola Smolskiego, 
studentów Akademii Muzycz-
nej w Łodzi. (RED)

W świetlicy wiejskiej w Oborze spotkali 
się uczestnicy III edycji Akademii 
Kompetencji Senioralnej Gminy Lubin. 
Bardzo ważną częścią spotkania było 
wystąpienie ambasadora programu Gmina 
Przyjazna Seniorom Marka Pilcha, który 
przedstawił założenia i profity płynące 
do seniorów, w związku z posiadaniem 
Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

Zajęcia dla seniorów 50+ realizowane były w okresie: wrzesień 
– listopad 2018 r. Zgodnie z zainteresowaniami odbiorcy mogli 
uczestniczyć w różnych warsztatach. 

Norbert Grabowski 
przewodniczący rady 

Gminy Lubin, który jako 
przedsiębiorca włączył się do 

programu oraz Marek Pilch, 
który przedstawił założenia 

i profity płynące do seniorów, 
w związku z posiadaniem 

Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Wydano 

250 
certyfikatów, to o 

112 
niż w pierwszej edycji.
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Orszak Trzech Króli

Noworoczne ognisko

Po uroczystej Mszy Św. 
w Kościele p.w. św. Jana Bo-
sko Orszak ruszył w stronę 
centrum miasta. Przeszedł 

ulicami Lubina już po raz szósty i na 
stałe wpisał się do kalendarza miesz-

kańców Lubina i okolic. Na trasie 
przemarszu Orszaku można 

było spotkać Mojżesza, króla 
Dawida oraz przypomnieć 

sobie historię biblijnego 
Abrahama odegraną 

na pierwszej scenie przez rewelacyj-
ną grupę mieszkańców Obory. Na 
uczestników Orszaku czekało rów-
nież wiele niebezpieczeństw. Pod-
stępne diabełki rozdawały darmowe 
vouchery na wakacje w ciepłych kra-

jach. Na szczęście nikt ze zgromadzo-
nych nie dał się złapać na ich niecne 
sztuczki. W czasie przemarszu uczest-
nicy trafili również w sam środek bi-
twy pomiędzy Niebem, a Piekłem.  
Końcowy etap nie był już marszem 

lecz przepięknie zatańczonym po-
lonezem, podczas którego wszyscy 
śpiewali kolędę „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”.
W Niebie, czyli na hali RCS, wszyscy 
uczestnicy wspólnie kolędując ujrze-
li wreszcie Dzieciątko Boże. Przed-
stawiciele władz gminy, powiatu 
i miasta obdarowali małego 
Zbawiciela nawiązując do 

Kilka tysięcy osób wzięło udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami 
Lubina, z okazji Święta Objawienia Pańskiego. Towarzyszyły temu scenki, kolędy 
i przede wszystkim atmosfera radości, wspólnoty i świętowania.

• Już szósty raz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Raszówce zorgani-
zowała ognisko noworoczne. 
Druhny i druhowie OSP zaprosili 
mieszkańców Raszówki na zaba-
wę, którą powitali Nowy Rok.  Po 
zmroku rozpalono ognisko, które 
ogrzewało zimowy wieczór. 
Rodziny z dziećmi kolejny raz mogły 
upajać się blaskiem Nowego Roku 
w towarzystwie strażaków z OSP Ra-
szówka. Całą imprezę uzupełniało 
pyszne jedzenie- kiełbaski z ogniska, 
bigos oraz grzane wino domowej 
roboty. Największym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz sztucznych 
ogni. Niebo nad Raszówką rozświe-
tliło się feerią barw. Niestety deszcz 
uniemożliwił edukacyjne rozmowy 
przeciwpożarowe, które były zapla-
nowane dla najmłodszych. Mimo 
to,  druhowie postarali się, aby dzieci 
usłyszały na czym polega praca stra-

żaków. Mieszkańcy bawili się do póź-
nych godzin wieczornych.
-Szósty już raz organizujemy Nowo-
roczne Ognisko. Fundusze zapew-
niają nam mieszkańcy- to oni do-
kładają swoją cegiełkę kiedy kupują 
strażackie kalendarze sprzedawane 
co roku. Jest to nasze podziękowa-
nie za ich wkład w to co robimy. To 
dzięki całej drużynie mogliśmy zor-
ganizować tak wspaniałą imprezę, na 
której z roku na rok jest coraz więcej 
osób i właśnie wszystkim druhom 
i druhnom należą się serdeczne po-
dziękowania. Nie tylko mieszkańcy 
Raszówki zawitali tu dzisiaj, spotka-
liśmy również mieszkańców i dru-
hów z Krzeczyna i Jaroszówki. Mamy 
już plan na kolejne Noworoczne 
Ognisko. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy za rok!- mówił z entu-
zjazmem prezes OSP Raszówka Da-
mian Dobrowolski. (AI)
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w Niemstowie
• Jasełka to bardzo kolorowe 
i muzyczne widowisko, ukazu-
jące narodziny Boga - człowieka, 
postacie Maryi i Józefa, a także 
pastuszków i Trzech Króli. 
Na Jasełka przygotowane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Niemstowie i zaprezentowane 
w miejscowym kościele przybyło 

wielu gości, rodzice i mieszkańcy 
Niemstowa.
Dzieci były przebrane w odpowied-
nie stroje, recytowały piękne wiersze 
i śpiewały kolędy w różnych języ-
kach. Kolędy przepięknie  zagrano 
także na dzwonkach, wprowadzając 
wśród uczestników atmosferę wza-
jemnej życzliwości i radości.  Wszyst-
kim udzielił  się podniosły i świątecz-

ny nastrój, a śpiew rozbrzmiewał 
w całym kościele. Potem były życze-
nia od  dyrektor szkoły, sołtysa i księ-
dza. W drodze powrotnej do szkoły 
uczniowie także śpiewali  kolędy, 
a w klasach zorganizowano poranki 
wigilijne. Były życzenia i dzielenie 
się opłatkiem. Był barszcz, pierogi, 
krokiety, ciasta i wiele, wiele innych 
smakołyków oraz różnych potraw,  

których (przez cały rok) „ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało”. Jakie 
były smaczne, ten tylko wie, kto je 
spożywał! A dodam jeszcze, że więk-
szość uczniów przybyła w tym dniu 
odświętnie ubrana, co wyróżniało 
ich od innych. I tym miłym akcen-
tem zakończyliśmy ostatni dzień sta-
rego roku  w szkole!
(HB SP Niemstów)

Nasze Jasełka

w Siedlcach
• Szkoła Podstawowa im. H. Sien-
kiewicza w Siedlcach od wielu lat 
słynie z niekonwencjonalnych 
i oryginalnych  przedstawień 
jasełkowych, w których liczba 
występujących jest imponująca, 
a na scenie dzieją się istne cuda.  
Tak było i w tym roku.
Uczestnicy przenieśli się do nieba… 
a tam gorące przygotowania do świąt 
w rozsypce. Święty Piotr na szczęście 
dostrzega niedociągnięcia w pracy 
aniołów i wszystkie niedopatrzenia 
zostają w porę usunięte. Powstaje 
spór o to, kto poleci na Ziemię i zwia-
stuje Maryi dobrą nowinę, ale  i w tej 
materii strony się pokojowo dogada-
ły.
Tymczasem przebiegłe diabły knują 
podstęp, jakby tu pomieszać plany 
aniołom zmierzającym w stronę 
Ziemi. Misternie przygotowana za-
sadzka nie udaje się , ponieważ ła-
komstwo bierze górę nad diabelskim 
rozsądkiem .
Józef i Maryja oczekują narodzin 
Dzieciątka. Posłańcy z nieba już 
obwieścili światu nowinę. Do sta-
jenki podążają pasterze. Ich dary są 
skromne, ale płyną prosto z serca. 
Pokłon Bożej Dziecinie oddają też 
Trzej Królowie, a jeden z diabłów po-
traktowany wodą święconą przecho-
dzi metamorfozę i zmienia się w….. 
anioła.
Noc cudów o jakich ani mędrcom, 
ani nam zwykłym śmiertelnikom 
się nie śniło - chciałoby się powie-
dzieć po obejrzeniu widowiska. Było 
gwarno i kolorowo. Poważnie i weso-
ło. Śpiew i taniec przeplatały się z  za-
bawnymi scenami, tradycyjne kolędy 
i pastorałki zmierzyły się ze swoimi 
współczesnymi interpretacjami. Na 
scenie najmłodsi  i starsi, szkolni de-
biutanci i  profesjonaliści. 

Wszyscy artyści i autorki tegorocz-
nego spektaklu: Klaudia Burchard, 
Karolina Nowak i Beata Oczyńska-
-Stettler zostały nagrodzone gromki-
mi brawami i owacjami. 
Nie zabrakło także ciepłych słów, po-
dziękowań i prezentów. Wójt Gminy 
Lubin ufundował pięknego renifera, 
który na pewno ożywi scenę w przy-
szłości, a światowe centrum jaseł-
kowe, jak nazwał szkołę  Stanisław 
Tokarczuk, będzie dalej się rozwijać 
i przyciągać wielu widzów.
Kolejny raz szkolni aktorzy spra-
wili, że wędrówka Józefa i Maryi , 
którzy od ponad dwóch tysięcy lat 
szukają godnego króla miejsca na-
rodzin, znajduje swój finał w ubo-
giej szopie, a ten niebiański chaos 
przedświąteczny jest taki sam jak 
nasz, ludzki. Najważniejsze, by się 
w tym nie pogubić  i odnaleźć sens-
-miłość . 
Wszystkim artystom, organizatorom 
i gościom składamy gorące podzię-
kowania i życzenia noworoczne. 
(SP w Siedlcach)

darów złożonych przez Kacpra, Mel-
chiora i Baltazara.
- Królu Złoty, przyjmij ten dar od 
wójta Tadeusza Kielana, Rady Gmi-
ny i wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Wiejskiej Lubin- mówił Andrzej 
Olek wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Lubin składając prezent 
u stóp Jezuska. (AI) 
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Z wizytą
u dostojnej
jubilatki
Pani Halina Koszykowska z Osieka 
obchodziła w gronie rodzinnym swoje 90. 
urodziny. Szanowną jubilatkę z kwiatami 
i upominkiem odwiedził wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan. Elegancka starsza pani,  
uśmiechnięta i radosna nie wygląda na swój 
wiek. Do Osieka przyjechała wraz z mężem 
12 lat temu, aby zamieszkać z córką Zofią 
i zięciem Michałem. 

Zapytana o receptę na długie życie w zdrowiu odpowiada, że takowej nie ma. 
Po prostu trzeba brać od życia to co się dostaje i przyjmować to z pokorą. 
Pani Halina urodziła się w Drohobyczu potem została internowana do Jaro-
sławia koło Przemyśla. Na studiach we Wrocławiu poznała swojego męża- 

lekarza weterynarii, sama również związana była z opieką nad zwierzętami- pracowała 
jako inżynier zootechnik. Jakiś czas mieszkali w Suwałkach, potem w związku z pracą 
przenieśli się do Błażowa, a później do Rzeszowa. Najdłużej pracowała w Warszaw-
skim Okręgu Wojskowym jako inspektor do spraw rolnictwa. Zajmowała się wszyst-
kimi  Jednostkami Wojskowymi z okręgu, które prowadziły jakiekolwiek hodowle lub 
uprawy. Tam przeszła na emeryturę.
Pani Halina jest bardzo aktywną internautką,  udziela się na portalach społecznościo-
wych, a czeluście internetu nie mają przed nią tajemnic. Pomimo kłopotów z sercem, 
lubi w sezonie spacerować po ogrodzie i zajmować się kwiatami
Pani Halina wychowała dwóch synów i córkę, doczekała się siedmioro wnuków i jed-
nego prawnuczka dwa i pół roku temu.
(JI)

90. urodziny
Aleksego Sinicina
Z życzeniami zdrowia, spokoju, radości 
i miłości oraz kwiatami i drobnymi 
upominkami, odwiedził 90-letniego 
mieszkańca Raszówki Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin oraz sołtys Tadeusz Kosturek. 
Był to także czas na życzliwą rozmowę 
i wspomnienia.  

Te wspomnienia, u osób z pokolenia które przeżyło wojnę, akcje wysiedleń i komu-
nistyczną Polskę, są często bardzo bolesne. Pan Aleksy chce jednak o nich mówić, 
bo także w ten sposób pamięć o losie swoim i przodków,  przekazuje kolejnym 
pokoleniom. Do Raszówki trafił z rodzicami w ramach akcji Wisła.

- Ojciec zginął pobity przez służbę bezpieczeństwa, mama była w obozie w Jaworznie. Ja dwu-
krotnie w czasie wojny, chyba tylko cudem,  uniknąłem rozstrzelania, choć stałem w szeregu 
przed plutonem egzekucyjnym – mówi ze łzami w oczach, pokazując pieczołowicie przecho-
wywane dokumenty dotyczące jego rodziny. Lubi wspominać swoich rodziców, dziadków.
Wraz z żoną Heleną, która była pielęgniarką i pomagała na co dzień wielu mieszkańcom oko-
licznych wsi,  wychował dwójkę dzieci i doczekał się wnuka. W tym roku będą świętowali 
65. rocznice ślubu.  Przez lata pracował zawodowo w firmach zajmujących się budową dróg 
i mostów. 
- Ależ ten czas leci – mówi dziś z uśmiechem Aleksy Sinicin. – Przeżyłem piekło, ale przeży-
łem. Choć to właśnie przez pobicia w czasie wojny i w okresie powojennym, mam uszkodzony 
kręgosłup i chodzę o lasce. Po głowie chodzą mi teraz słowa układające się w wiersze, na przy-
kład mógłby się on zaczynać tak: „Myśli moje, smutek,  żale, piętrzycie się w moim sercu…”
- Mówię mężowi, żeby zaczął je zapisywać, bo ostatnio ciągle coś mówi wierszem – śmieje się 
żona. 
Jubilat był bardzo wzruszony wizytą gości, która wypadła dokładnie w dniu ukończenia przez 
niego 90-tych urodzin. Okazało się, że znał przed laty ojca wójta, który był leśniczym i zacho-
wał go we wspomnieniach jako wspaniałego człowieka.
- Życzę Wam zdrowia. Sołtysowi kolejnej wygranej w wyborach na sołtysa, a wójtowi jeszcze 
więcej tych wygranych i sukcesów na rzecz gminy. Jesteście dobrymi ludźmi – mówił ze wzru-
szeniem  Aleksy Sinicin, żegnając gości.
My także życzymy bardzo dużo zdrowia i radości!   
(SR)
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85. urodziny  
Edwarda Okrasy
Mimo, że od półtora roku Edward Okrasa 
mieszka z żoną w Chocianowie, to na trwałe 
wpisał się na listę zasłużonych mieszkańców 
Gminy Lubin. Dlatego z okazji pięknego 
jubileuszu 85-lecia odwiedził go Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin oraz Franciszek 
Lesicki przewodniczący Rady Powiatowej 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu 
Lubińskiego. 

Edward Okrasa był wieloletnim mieszkańcem Księginic, dokąd przyjechał 
w 1957 roku. Był jednym z tzw. ojców założycieli jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Księginicach. W latach 1971 -2004 prezesował jednostce. Za 
jego kadencji m.in. wybudowano nową remizę i kupiono samochód gaśniczy.

- Gratulujemy tego pięknego jubileuszu 85-lecia. Brakuje Pana aktywności w gminie, 
ale pozostało bardzo wiele dobrych wspomnień i osiągnięć, za które serdecznie dzięku-
jemy – mówił wójt Tadeusz Kielan i Franciszek Lesicki z DIR. – Życzymy kolejnych lat 
w zdrowiu i trosce najbliższych.
W Chocianowie do którego Jubilat przeprowadził się półtora roku temu mieszka m.in. 
córka i wnuczka Edwarda Okrasy. Ma trójkę dzieci, sześcioro wnuków, 2 prawnuków 
i 2 praprawnuków. 
- Zdrowie już nie pozwala angażować się tak mocno w życie lokalnej społeczności, 
ale zawsze się interesuję tym co dzieje się i w Chocianowie, i w Gminie Lubin – mówi 
Edward Okrasa. 
Był bardzo wzruszony wizytą przedstawicieli gminy i tym, że mimo przeprowadzki 
pamiętają o nim. Trzeba pamiętać, bowiem Edward Okrasa wykazał się szczególną 
ofiarnością i odwagą w akacjach ratowniczo-gaśniczych, wyszkolił niezliczone ilości 
młodych strażaków, ale przede wszystkim był dla wielu pokoleń drogowskazem i wzo-
rem do naśladowania. 
(SR)

Najważniejsze 
jest zdrowie
To nie slogan ale płynące z doświadczenia 
życiowego słowa Teofilii Wrony, która  
1 stycznia obchodziła piękny jubileusz 
90-lecia.  Z życzeniami właśnie zdrowia, 
miłości i życzliwości najbliższych oraz 
z drobnymi upominkami i kwiatami odwiedził 
Jubilatkę w Raszówce Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin.

Drobniutka, delikatna, z życzliwym spojrzeniem i uroczym uśmiechem. Jubilatka 
nie kryła wzruszenia przyjmując gratulacje od wójta.
- Słowa są ulotne, dlatego na pamiątkę tych pięknych dni mam życzenia w formie 
Listu gratulacyjnego. Niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia i niech 

upływa w zdrowiu i spokoju – mówił Tadeusz Kielan.
- Ma Pan bardzo dobre serce, ja także życzę zdrowia, spełnienia marzeń i niech Bóg będzie z Pa-
nem – odpowiedziała Teofila Wrona.
Z Jubilatki emanował spokój, dobro i życzliwość.
 - Chodź Babciu moja Ty śliczna przejdziemy na wózek i siądziemy razem przy stole z gośćmi. 
Jesteś bardzo dzielna – mówi wnuczka Magdalena przenosząc babcie z wersalki na wózek inwa-
lidzki. Jak widać miłość, którą wcześniej dała swoim najbliższym procentuje dziś wielokrotnie.
- 70.urodziny obchodziłam u córki w Ameryce, bardzo dobrze się wtedy czułam. Dziś już kości 
wysiadają, a osiem lat temu amputowano mi nogę – mówi Teofila Wrona. – Zdrowie już nie te, 
ale mam za to bardzo dobrą pamięć.  Ostatnio bardzo często przypominają mi się różne frag-
menty z życia i naprawdę jestem zdumiona, że minęło to tak szybko.
Reprezentuje pokolenie, które cechuje niesamowita siła i hart ducha. Młode lata pochłonęła 
wojna i towarzyszące jej na co dzień śmierć i okrucieństwo. Na ziemie odzyskane przyjechała 
w 1945 roku i trafiła najpierw w okolice Rawicza. Do Raszówki  przyjechała z mężem w 1959, 
mąż dostał pracę w kopalni. Sama pracowała przez lata w żłobkach w Lubinie, przeszła jednak 
na rentę z powodu problemów z sercem.
- Wiele lat temu założyłam specjalny zeszyt, w którym zapisywałam wspomnienia babci. Dziś 
w wiosce żyje już bardzo mało ludzi z jej pokolenia, coraz bardziej brakuje nam wszystkim tych 
rozmów z nimi – mówi wnuczka Magdalena i jednocześnie deklaruje:- Muszę znaleźć teraz 
czas, żeby te wspomnienia opracować i może udałoby się je opublikować.
Temu pomysłowi gorąco przyklasnął wójt Tadeusz Kielan, który także bardzo dba o pamięć 
o przodkach w swojej rodzinie i bardzo często, odwiedzając jubilatów, pyta ich rodziny o moż-
liwość spisania życiowych wspomnień. Teofila Wrona była najstarsza w swojej rodzinie, miała 
dwóch braci. Doczekała się czworga dzieci,ośmiorga wnuków i dziesięciorga prawnuków.  Ży-
czymy kolejnych pięknych jubileuszy w jak najlepszym zdrowiu! (SR)
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Wbiega mąż do domu 
i krzyczy: 
- Mam informację! W tym 
roku będziemy płacili 
mniejsze podatki... 
- To świetnie! 
-...niż w roku przyszłym.
  
Po kłótni, mąż mówi do 
żony:
- Jaki ja byłem głupi, że się 
z tobą ożeniłem!
Ona odpowiada:
- Tak, mój drogi, ale ja 
byłam zakochana i nie 
zauważyłam tego.

  
Gladiatorzy smarowali 
swoje ciała oliwą, aby 
podkreślić bicepsy, ale lwy 
patrzyły na to tylko z kuli-
narnego punktu widzenia.
  
Szukam nowego domu 
dla psa. Taki mały, rasy 
terrier, sporo szczeka. 
Jeżeli ktoś jest zaintereso-
wany, to proszę dać znać, 
skoczę na posesję sąsiada 
i przyniosę.

  
Szef: Wiem, że nie lubisz 
pracować w weekend, 
ale musimy skończyć ten 
projekt do poniedziałku. 
Przyjdź w sobotę do pracy.
Ja: No dobra szefie, ale wie 
pan, w weekendy komuni-
kacja miejska działa dużo 
wolniej, więc trochę się 
spóźnię.
Szef: No dobra, to o której 
będziesz?
Ja: W poniedziałek.

  
Po co idzie ubezpieczyciel 
do lasu?
- Polisa.
  
Gospodarz pyta nowego 
sąsiada:
- Krowy macie?
- Mamy.
- A świnie chowacie?
- A przed kim?
  
- Jasiu, czy się zajmuje 
filozof?
- Szukaniem problemów 
tam, gdzie ich nie ma.

  
- Mamusiu, czy wszystkie 
bajki zaczynają się od 
„Dawno, dawno temu...”?
- Nie, kochanie - odpowia-
da mama - Niektóre z nich 
zaczynają się od „Skarbie, 
muszę dziś zostać dłużej 
w pracy”.
  
Mąż po przestudiowaniu 
wyciągu z karty mówi do 
żony:
- Pora przystopować te 
bezsensowne wydatki!
- Ależ kochanie, ja wcale nie 
wydaję więcej, niż ty zara-
biasz - tylko troszkę szybciej.

KRZYŻÓWKA WIADOMOŚCI GMINNYCH

Hasło krzyżówki z numeru  10/2018 Wiadomości Gminnych Gminy 
Lubin brzmi: „PIEKARZ CHLEBEM ZARABIA NA CHLEB”. Nagrodę 
otrzymuje Justyna Tarnowska z Raszowej Małej. Po jej odbiór zapra-
szamy 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 tradycyj-
ną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy 
do 8 lutego. Spośród osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespo-
dzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagro-
dy, po czy zostaną niezwłocznie usunięte. 


