
SOLIDARNIE 
Z FRANCUZAMI

Po pożarze katedry Notre 
Dame, który żywo dotknął 
wszystkich Europejczyków, 
w imieniu mieszkańców Gminy 
Lubin, wójt skierował do mera 
Satonay – Camp  Pierra Abadie 
specjalny list z wyrazami 
współczucia. Gmina Lubin 
od siedmiu lat współpracuje 
francuską Gminą Satonay 
– Camp.  STR. 5 

TURNIEJ 
BEZPIECZEŃSTWA 

Niespodzianek nie było. 
Tegoroczną edycję Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym wygrała Szkoła 
Podstawowa im. Orła 
Białego w Raszówce, która 
wielokrotnie stawała już na 
podium tego turnieju.  STR. 8

ŚWIATOWY 
DZIEŃ POEZJI 

W świetlicy wiejskiej 
w Raszówce odbył się 
Nastrojowy wieczór poezji 
śpiewanej w wykonaniu 
zespołu „Leśne Echo” 
z Raszówki, działającego przy 
Ośrodku Kultury Gminy Lubin. 
W trakcie spotkania goście 
mogli wysłuchać utworów 
między innymi Jonasza Kofty, 
Agnieszki Osieckiej, Marka 
Grechuty.  STR. 19
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Z inicjatywy sołtysa Eugeniusza Guta oraz Rady Sołeckiej Raszowej, przy 
wsparciu Gminy Lubin odbyła się w tej miejscowości Wielka Kajakowa 
Majówka, zakończona wspólnym grillowaniem. Park w Raszowej stał się do 
tego miejscem wręcz wymarzonym, ponieważ po odrestaurowaniu zabytkowej fosy zyskał on nowe oblicze.
– Pomysł zorganizowania spływu kajakowego zrodził się jeszcze w trakcie modernizacji fosy. Rzucony początkowo 
trochę żartem, natychmiast podchwycony został przez sołtysa, który już nie odpuścił – żartuje Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. – Tym właśnie sposobem Gmina Lubin stała się  posiadaczem trzech nowych kajaków, dwa zostały 
nam na razie wypożyczone – dodaje szef gminnego samorządu.  STR. 8

To była pierwsza, ale z całą pewnością nie ostatnia taka impreza. Zabytkowa fosa w Raszowej, która  
powróciła do swojej dawnej świetności, stała nie tylko architektoniczną perełką regionu, ale także 
miejscem, gdzie można oddawać się… sportom wodnym.

Spływ kajakowy 
w Raszowej 

Z roku na rok wzrasta liczba odławianych na terenie Gminy Lubin bezdomnych psów i kotów. Rosną 
w związku z tym koszty, które gmina musi wydać na realizację „Programu opieki na bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”. W ubiegłym roku wydano na ten cel 137,5 tys. 
zł w tym roku zabezpieczono prawie 170 tys. zł.
W roku 2018 na koszt Gminy Lubin przekazano do schroniska dla zwierząt 25 bezdomnych psów i 5 
bezdomnych kotów. Są tam wówczas obowiązkowo sterylizowane i wydano na to 57 tys. zł. Całoroczne 
usługi weterynaryjne kosztowały ok. 61 tysięcy, za 15 tys. zł sfinansowano odłów i transport 
bezdomnych zwierząt do schroniska. Kolejne  4,5 tys. kosztowała akcja dokarmiania wolno żyjących 
kotów w miejscach ich przebywania.  STR. 4

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
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PRZYSŁOWIA 
NA CZERWIEC

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

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

***
Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie 
zorze zachodzą, ryby się obficie 
urodzą.

***
W czerwcu pełnia sprowadza 
burze, ostatnia kwadra zaś 
deszcze duże.

***
Deszcz podczas Zielonych 
Świątek niedobry czyni 
początek.

***
Ze świętą Małgorzatą zaczyna 
się lato.

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

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

***
Czerwiec nosi dni gorące, kosa 
dzwoni już na łące.

***
Nie trzeba w czerwcu o deszcz 
prosić, przyjdzie jak zaczniemy 
kosić.

***
Upał w sianokosy, żniwa - zima 
ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota 
- w zimie dużo błota.

***
Boże Ciało pogoda darzy, rok 
będzie dobry dla gospodarzy.

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

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

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

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z zarządze-
niem  wójta Gminy Lubin 
20 maja rozpoczął się na-
bór wniosków od osób fi-
zycznych i wspólnot 
mieszkaniowych o udzie-
lenie dotacji celowej z bu-
dżetu gminy Lubin na li-
kwidację wysokoemisyj-
nych pieców węglowych 
na terenie gminy Lubin

T o już kolejny rok, gdy 
Gmina Lubin będzie dofi-
nansowywać wymianę pie-

ców. Przypomnijmy, że do-
tacja może być udzielona 
na likwidację tradycyjnych 
pieców węglowych stano-
wiących główne źród-
ło ogrzewania i za-
stąpienie ich  
ogrzewanie 
elektrycznym, 
olejowym lub gazo-
wym, ogrzewaniem 
węglowym lub pele-
towym (wyłącznie 
kotły z automatycz-
nym podajnikiem 

o sprawności min. 80%) 
lub też pompami ciepła.

Dotacja dotyczy wyłącz-
nie budynków istniejących, 
w których na dzień złoże-
nia wniosku był zainstalo-
wany piec węglowy.

Wysokość dotacji wynosi  
maksymalnie 50 % planowa-

nego kosztu inwesty-
cji, jednak nie więcej 
niż 5.000 zł brutto. 
W przypadku in-
westycji obejmują-
cej cały budynek 

wielorodzinny  będzie to  
maksymalnie 50 % planowa-
nego kosztu inwestycji, jed-
nak nie więcej niż iloczyn wy-
żej określonej kwoty dofinan-
sowania przez liczbę miesz-
kań wyposażonych w odręb-
ne źródło ciepła

Wnioski można składać 
w terminie od 20 maja 
2019 do 31 lipca 2019 r. 
Wszystkie szczegóły do-
stępne są na stronie Biule-
tynu Informacji Publicz-
nej.   (SR) 

Nabór wniosków na wymianę pieców 

Trudno uwierzyć, że 
sprawa która przez kilka 
ostatnich miesięcy spędza-
ła sen z oczu mieszkańcom 
i władzom Gminy Lubin 
przybrała taki obrót.

– Służby prezydenta nie 
zadały sobie trudu, by 
sprawdzić przepisy doty-
czące procedury przygoto-
wywania wniosku o zmianę 
granic. W dużej mierze wi-
nę ponosi również Rada 
Miejska, bo to w jej kompe-
tencjach leżało złożenie 
stosownego wniosku. 
W przypadku Gminy Lu-
bin spełnia się chyba naj-
lepszy możliwy scenariusz. 
Wierzymy, że opinię woje-
wody podtrzyma Rada Mi-
nistrów – mówi Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin.

Okazuje się, że sporzą-
dzony i złożony przez pre-
zydenta Lubina Roberta 
Raczyńskiego wniosek do-
tyczący zmiany granic win-
na złożyć Rada Miejska, ja-
ko jedyny legitymowany do 
tego organ. Tego jednak 
nie zrobiła. Przyjęła za to 
dwie inne uchwały: w spra-
wie konsultacji społecz-
nych oraz opiniującą sam 
wniosek.

– Radni z Klubu Lubin 
2006, u których nie znaleź-
liśmy zrozumienia na se-
sjach, trochę przez przypa-
dek jednak nam pomogli. 
Niestety zadecydowały 
o tym brak wiedzy i znajo-
mości przepisów, a nie zro-
zumienie i empatia – doda-
je Tadeusz Kielan.

Drugi błąd w procedurze 
zmiany granic, popełniony 
przez miasto – to podpis 
pod zarządzeniem prezy-

denta w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji spo-
łecznych.

„Pomimo przeprowa-
dzenia konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami Gmi-
ny Miejskiej Lubin, budzi 
wątpliwość legalność tych 
konsultacji” – czytamy 
w opinii wojewody dolno-
śląskiego.

Stwierdza on, że wydane 
w tej sprawie zarządzenie 
w sposób istotny narusza 
przepisy Ustawy o samo-
rządzie gminnym oraz Ko-
deksu Cywilnego, poprzez 
podpisanie zarządzenia 
przez osobę do tego nie-
upoważnioną, nieposiada-
jącą umocowania do dzia-
łania w imieniu Prezydenta 
Miasta Lubina w sprawie 
przeprowadzenia konsul-
tacji.  (MG)

To kolejna wygrana batalia w wojnie o utrzymanie granic NASZEJ GMINY. Ostateczna 
decyzja podjęta zostanie przez Radę Ministrów najpóźniej go końca lipca bieżącego roku. 

RAŻĄCE BŁĘDY PREZYDENTA LUBINA, 

–  Wniosek 
został 
sporządzony 
przez podmiot 
nieuprawniony, 
a zarządzenie 
podpisała 
osoba do tego 
nieupoważniona 
– to opinia 
Wojewody 
Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka, 
skierowana do 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji, 
dotycząca 
wniosku 
prezydenta 
Lubina 
w sprawie 
przyłączenia 
do miasta 
siedmiu sołectw 
Gminy Lubin. 
Wojewoda 
sugeruje, by 
w związku 
z rażącymi 
uchybieniami, 
Rada 
Ministrów  nie 
wydawała opinii 
w tej sprawie.

WOJEWODA PO STRONIE GMINY!

WOJEWODA PODKREŚLIŁ  WYSOKĄ FREKWENCJĘ W KONSULTA-
CJACH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN I ICH WY-
NIK: 98,33 PROC. GŁOSUJĄCYCH OPOWIEDZIAŁO SIĘ PRZECIWKO 
POSTULOWANEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBINA ZMIANIE 
GRANIC OBYDWU GMIN.

Wojewoda Paweł Hreniak sugeruje, by – w związku z rażącymi 
uchybieniami prezydenta Lubina – Rada Ministrów nie wydawała opinii 
w sprawie zmiany granic.

– Radni 
z prezydenckiego 
Klubu „Lubin 2006”, 
przez przypadek nam 
pomogli. Niestety 
zadecydowały 
o tym brak wiedzy 
i znajomości przepisów, 
a nie zrozumienie 
i empatia – komentuje 
Tadeusz Kielan.
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Z okazji przypadającego 
8 maja święta, które 
upamiętnia zakończenie 
II wojny światowej 
w Europie, pod pomnikiem 
w Siedlcach  uroczyście 
zapalono znicze i złożono 
wieńce.

Obchody 
Dnia 
Zwycięstwa

– To wzruszające, że tak licznie obchodzimy 
Dzień Zwycięstwa i składamy hołd tym, 
którzy zginęli w obronie naszej wolności – 
mówił do zgromadzonych Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin.
Oprócz uczniów Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach w uroczystości wzięli udział 
urzędnicy z wójtem gminy na czele, 
parafianie oraz przedstawiciele sołectw 
Czerniec i Siedlce. Co roku, właśnie w Siedlcach 
gdzie jest symboliczna „Zbiorowa mogiła 
zmarłych żołnierzy polskich II wojny światowej 
z kampanii wrześniowej”, składane są wieńce 
i zebrani modlą się w intencji ofiar wojennych. To 
wspaniałe lekcje patriotyzmu.
- Należy pamiętać o tragicznych wydarzeniach nie 
po to by rozdrapywać rany, ale wynosić z nich 
naukę i doświadczenie. Wolność Ojczyzny nie jest 
nam dana na zawsze, trzeba się o nią troszczyć 
i zabiegać. Módlmy się więc w intencji tych, którzy 
oddali życie za naszą wolność – mówił ks. Tadeusz 
Żurek proboszcz parafii pw. Świętego Michała 
Archanioła w Siedlcach.  
- Zebraliśmy się tu tak licznie, żeby oddać cześć 
i podziękować naszym przodkom. Dziękuję Wam 
za kultywowanie ich pamięci – mówił Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin. – Powtórzę za słowami 
Papieża Franciszka: Niech wysiłek i krew ofiar II 
wojny światowej służy krzewieniu idei pokoju.
Pod zbiorową mogiłą uroczyście, w asyście pocztu 
sztandarowego szkoły w Siedlcach, złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów.  (SR) 

– Pominięcie przystanków 
w Chróstniku, Gorzelinie i Ra-
szówce nie tylko wyklucza 
transportowo mieszkańców 
Gminy Lubin, ale jest rażąco 
sprzeczne z tzw. politykami ho-
ryzontalnymi, których prze-
strzegania wymaga Unia Euro-
pejska przy realizacji projek-
tów z udziałem Funduszy Euro-
pejskich, a takim właśnie pro-
jektem był remont linii kolejo-
wej nr 289 Legnica – Rudna 
Gwizdanów – dodaje Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.

Publikujemy obszerne frag-
menty pisma wójta wysłanego 
m.in. do marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz parla-
mentarzystów.

„Jednym z podstawowych 
warunków wykorzystywania 
środków unijnych jest należyte 
nimi zarządzanie oraz celowy 
i efektywny sposób ich wydat-
kowania na każdym etapie rea-
lizacji. W przypadku braku za-
trzymań pociągów na wskaza-
nych wyżej stacjach, warunek 
ten będzie całkowicie niedo-
trzymany.

Dlatego już na wstępie zwra-
cam się z prośbą do Pana Mar-
szałka o naprawienie tego nie-
dopatrzenia w możliwe naj-
szybszym terminie tak, by 
zmiany zostały wprowadzone 
do dnia 9 czerwca 2019 r., czyli 
daty wznowieniem kolejowych 

połączeń pasażerskich na linii 
289. W przeciwnym razie zmu-
szeni będziemy skorzystać 
z trybu odwołania się od 
tej decyzji, nie wyklucza-
jąc powiadomieni od-
powiednich organów 
o możliwości nierze-
telnego i niegospo-
darnego wydatko-
wania środków Unii 
Europejskiej przez 
Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we 
Wrocławiu.

Zgodnie z pismem 
przytoczonym na wstępie, 
brak zatrzymań pociągów 
pomiędzy Lubinem a Legnicą 
ma zoptymalizować połączenie 
Lubin – Wrocław, tak by czas 
przejazdu nie przekraczał go-
dziny. Powyższe jest ewiden-
tnym aktem dyskryminacji 
mieszkańców sołectw sąsiadu-
jących z Lubinem, zważywszy 
na fakt, iż skreślenie wskaza-
nych wyżej miejscowości z roz-
kładu jazdy pociągów Kolei 
Dolnośląskich skróci czas jaz-
dy zaledwie o 4 minuty. Takie 
traktowanie mieszkańców stoi 
w całkowitej sprzeczności 
z jedną z horyzontalnych poli-
tyk UE obowiązujących przy 
wydatkowaniu środków unij-
nych, tj. polityką równych 
szans i zapobiegania dyskrymi-
nacji, która jest wyrazem rów-

nego traktowania wszystkich 
obywateli i jednakowego dostę-
pu do usług.

Brak zatrzymań pociągów 
pomiędzy Lubinem a Legnicą 
spowoduje, że mieszkańcy 
Chróstnika, Gorzelina, Ra-
szówki i Rzeszotar, w celu sko-
rzystania z pociągu do Wrocła-
wia będą musieli dojechać in-
nym transportem do Lubina al-
bo Legnicy, co wiązać się bę-
dzie z dodatkową emisją zanie-
czyszczeń do atmosfery z po-
jazdów spalinowych. To nato-
miast stoi w sprzeczności z ko-
lejną polityką horyzontalną UE 
– tj. z polityką zrównoważone-

go rozwoju. Zrównoważony 
rozwój jest definiowany jako 

rozwój społeczno-gospodar-
czy, którego zadaniem jest 

zachowanie równowagi 
w przyrodzie, przy jed-

noczesnym kreowa-
niu warunków sprzy-
jających jej rozwojo-
wi. Taki typ rozwoju 
zmierzać ma w kie-
runku budowania 
konkurencyjnej go-

spodarki niskoemi-
syjnej, która w sposób 

racjonalny i oszczędny 
będzie wykorzystywała 

zasoby naturalne m.in. po-
przez funkcjonowanie zrówno-
ważonego transportu ograni-
czającego ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do środowiska.

Chróstnik i Raszówka należą 
do największych miejscowości 
w Gminie Lubin, łącznie licząc 
ok. 2 tys. osób, lecz stacje kole-
jowe w tych miejscowościach 
są bazą transportową także są-
siednich wsi, czyli niemal sied-
miu tysięcy mieszkańców! Po-
minięcie przedmiotowych 
miejscowości w rozkładzie jaz-
dy pociągów stoi więc 
w sprzeczności polityką rządu 
RP przeciwdziałającą wyklu-
czeniu transportowemu” – czy-
tamy w stanowisku wójta Gmi-
ny Lubin.

(oprac. MG)

Sprawa budzi coraz więcej kontrowersji. Problem relacjonują 
ogólnopolskie media – ostatnio m.in. TVN 24. 

CZY POCIĄGI KOLEI 
DOLNOŚLĄSKICH 

– Decyzji zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie ewentualnego 
pominięcia Gminy Lubin w rozkładzie jazdy Kolei Dolnośląskich nie przyjmiemy 
i nie zaakceptujemy. Użyjemy wszystkich możliwych środków, by to 
niedopatrzenie zostało jak najszybciej naprawione – mówi Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin, który swoje stanowisko w tej sprawie przekazał na piśmie 
m.in. marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiemu.

ZATRZYMAJĄ SIĘ 
W GMINIE LUBIN?



⁴

Z roku na rok wzrasta liczba odławianych 
na terenie Gminy Lubin bezdomnych psów 
i kotów. Rosną w związku z tym koszty, 
które gmina musi wydać na realizację 
„Programu opieki na bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”. 
W ubiegłym roku wydano na ten cel 137,5 tys. zł 
w tym roku zabezpieczono prawie 170 tys. zł.

INFORMACJE URZĘDOWE

RADA GMINY LUBIN PRZYZNAŁA 
DOTACJĘ NA PRACE 
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE 
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY 
ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU 
ZABYTKÓW.

DOTACJE 
NA REMONTY 
ZABYTKÓW
Każdy wniosek składany przez parafie, 
oprócz zakresu prac zawierał całkowitą 
wartość zadania, wnioskowaną kwotę oraz 
środki własne. Wszystkie wskazane prace 
mogą być zgodnie z prawem dofinansowane 
dotacją celową na podstawie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad nimi. 
Poniżej publikujemy szczegółowy podział 
przyznanych dotacji 

  40.000 złotych /słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Chróstniku na prace konserwatorskie 
zabytkowego ołtarza głównego w kościele 
pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku.

  65.000 złotych /słownie: sześćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Szklarach Górnych na prace 
konserwatorskie zabytkowego ołtarza 
głównego w kościele pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Szklarach Górnych - etap 
III. 

  30.000 złotych /słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Szklarach Górnych na prace 
konserwatorskie zabytkowej ambony 
w kościele pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Szklarach Górnych.

  60.000 złotych /słownie: sześćdziesiąt 
tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Świętej Trójcy 
w Miłoradzicach na remont dachu nad lożą 
kolatorską kościoła pw. Świętej Trójcy 
w Miłoradzicach - etap IV.

  60.000 złotych /słownie: sześćdziesiąt 
tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Osieku na 
wymianę i renowację stolarki okiennej oraz 
krat w kościele pw. Chrystusa Króla 
w Osieku.

  25.000 złotych /słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Świętej Trójcy 
w Miłoradzicach na przebudowę dachu, 
konstrukcja i pokrycie kościoła filialnego pw. 
św. Katarzyny w Gogołowicach - etap VI.

  30.000złotych/słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko –
Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Zimnej 
Wodzie na wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej fundamentów, remont 
elementów dachu i renowację fasad 
kościoła – etap VI

  20.000 złotych /słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych/ dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej Niepokalanego Serca NMP 
w Raszówce na prace konserwatorskie 
zabytkowej ambony w kościele. 

(SR)

W roku 2018 na koszt Gminy 
Lubin przekazano do schroniska 
dla zwierząt 25 bezdomnych 
psów i 5 bezdomnych kotów. Są 
tam wówczas obowiązkowo ste-
rylizowane i wydano na to 57 tys. 
zł. Całoroczne usługi weteryna-
ryjne kosztowały ok. 61 tysięcy, 
za 15 tys. zł sfinansowano odłów 
i transport bezdomnych zwierząt 

do schroniska. Kolejne  4,5 tys. 
kosztowała akcja dokarmiania 
wolno żyjących kotów w miej-
scach ich przebywania. 

Gmina Lubin współpracuje 
w ramach realizacji tego progra-
mu ze schroniskiem w Świdnicy, 
zakładem leczniczym dla zwie-
rząt  w Osieku, w ramach stałego 
odławiania bezdomnych zwie-

rząt  i ich transportem do schro-
niska z firmą z Przemkowa oraz 
z gospodarstwem w Bukownej, 
które zapewnia miejsca dla zwie-
rząt gospodarskich. 

W tym roku na wszystkie te 
cele zabezpieczono 169 tysię-
cy złotych. W ramach usług 
weterynaryjnych  zaplanowa-
no także 8 tys. zł na zabiegi 

sterylizacji lub kastracji zwie-
rząt domowych chętnym właś-
cicielom zwierząt, którzy na 
stałe mieszkają na terenie 
Gminy Lubin. 

W dobiegającym końca pierw-
szym kwartale tego roku odło-
wiono już i przekazano do schro-
niska 8 bezdomnych psów.

(SR)

Szkoły z terenu Gminy Lu-
bin od kilku lat biorą udział 
w wielu kampaniach i otrzymu-
ją w związku z tym różnorodne 
materiały profilaktyczne uła-
twiające organizację specjal-
nych zajęć.

Za pośrednictwem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, szkoły Gmi-
ny Lubin przystąpiły do 18. edy-
cji kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł 2019 pod hasłem „Chce 
mi się Chcieć”.  Dzięki tej kam-
panii można w znaczący sposób 
przeciwdziałać wyuczonej bez-
radności wśród dzieci i młodzie-
ży i zapobiegać wielu proble-
mom.

- Celem kampanii jest przede 
wszystkim wzbudzenie wśród 
uczniów motywacji do 
działania i osią-
gania ce-
lów. 

To także szansa na samopozna-
nie w zakresie talentów, zainte-
resowań, pasji – wyjaśnia Ag-
nieszka Hałas z Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. – Takie kampa-
nie i prowadzone w ich ramach 
działania, pozwalają ograniczać 
podejmowanie przez dzieci 
i młodzież zachowań ryzykow-
nych oraz sięgania po substan-
cje psychoaktywne, czyli alkohol 
i narkotyki. To także sposób na 
kształtowanie wśród uczniów 
oraz ich rodziców umiejętności 
dostrzegania własnych zalet, 
mocnych stron i ograniczeń oraz 
jednocześnie wspieranie działal-
ności wychowawczej szkół i pla-
cówek oświatowych.

Dzięki dodatkowym zajęciom 

w ramach kampanii wśród mło-
dych ludzi uruchamiane są pro-
cesy pozytywnego myślenia, 
wspierane są pozytywne wybory 
życiowe oraz dochodzi do 
kształtowania wśród uczniów 
i ich rodziców, zdrowych nawy-
ków równowagi między obo-
wiązkami, nauką, hobby a odpo-
czynkiem.

Do nauczycieli trafiły specjal-
ne materiały przeznaczone do 
przeprowadzenia zajęć dla ucz-
niów w wieku 6-9 lat – „Mój spo-
sób na nudę” oraz „W poszuki-
waniu talentu”, dla uczniów 
w wieku 10-12 lat – „Motywacja, 
nawyki, wyzwania” oraz „Moje 
uzdolnienia”, dla uczniów 
w wieku 13-16 – „Wybieraj 
zmieniaj, myśl pozytywnie”, 

„Zdolność i talent”, ulotki dla 
rodziców: „Pomagamy dziecku 
osiągać cele”, „Wspieramy roz-
wój dziecka”, a także ulotki 
„Chce mi się chcieć - Ja za 20 
lat” do przeprowadzenia kon-
kursu plastyczno - literackiego 
we wszystkich klasach. Ponadto 
plakaty promujące kampanie 
oraz scenariusz zajęć dla na-
uczycieli.

Szczegółowe raporty z podję-
tych działań, zawierające m.in.  
dane o liczbie dzieci, rodziców 
i pedagogów, którzy wzięli 
udział w kampanii, trafią później 
do Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych, która na podstawie licz-
nych badań i analiz podejmuje 
decyzje o wielu przedsięwzię-
ciach, kierowanych do wielu róż-
nych grup wiekowych w celu za-

pobiegania  patologiom.
(AH, SR) 

„Programu opieki na bezdomnymi zwierzętami „Programu opieki na bezdomnymi zwierzętami 

W ubiegłym roku wydano na ten cel 137,5 tys. zł W ubiegłym roku wydano na ten cel 137,5 tys. zł 
w tym roku zabezpieczono prawie 170 tys. zł.w tym roku zabezpieczono prawie 170 tys. zł.

RADA GMINY LUBIN PRZYZNAŁA 
DOTACJĘ NA PRACE 
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE 
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY 
ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU 
ZABYTKÓW.

DOTACJE 
NA REMONTY 
ZABYTKÓW
NA REMONTY 
ZABYTKÓW
NA REMONTY 
Każdy wniosek składany przez parafie, 
oprócz zakresu prac zawierał całkowitą 
wartość zadania, wnioskowaną kwotę oraz 
środki własne. Wszystkie wskazane prace 
mogą być zgodnie z prawem dofinansowane 
dotacją celową na podstawie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad nimi. 
Poniżej publikujemy szczegółowy podział 
przyznanych dotacji 



OPIEKA NAD 
BEZDOMNYMI 
ZWIERZĘTAMI

Chce mi się chcieć 
– kampania dla młodzieży w gminnych szkołach

uczniów motywacji do 
działania i osią-
gania ce-
lów. 

nych grup wiekowych w celu za-
pobiegania  patologiom.

(AH, SR) 



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

Zapisy na Rajd 
Rowerowy

Wójt Gminy Lubin serdecznie zaprasza na IV Gminny 
Rajd Rowerowy, który odbędzie się 16 czerwca, z metą w 
Gorzelinie. Zapisy do końca maja przyjmują sołtysi 
wszystkich sołectw. Na mecie rajdu  przewidziano wiele 
konkursów, zabaw i atrakcji. Będzie dla wszystkich ciepły 
posiłek, a dla najmłodszych wata cukrowa oraz biesiada 
wraz z zespołem muzycznym. Przewidziano także pokazy 
strażackie i policyjną prelekcję na temat bezpiecznych wa-
kacji. Po raz drugi odbędzie się także konkurs na najcie-
kawszy jednoślad.

Regulamin wraz z zasadami uczestnictwa można zna-
leźć na stronie internetowej gminy. Pozostałe informacje 
można uzyskać pod numerami: 768403132, 768403131. 
Organizatorem turnieju jest Gmina Lubin i PTTK Oddział 
„Zagłębie Miedziowe” w Lubinie.  (SR) 

W Polsce istnieje ponad 
370 instytucji realizują-
cych społeczne programy 
stypendialne. Jesteś ucz-
niem, studentem lub dok-
torantem? Pasjonujesz się 
sportem? A może masz ar-
tystyczną duszę? Na www.
mojestypendium.pl można 
sprawdzić, jakie ma się 
możliwości finansowania 
dalszego rozwoju! Polska 
i zagraniczna oferta sty-
pendiów jest ogromna, 
a programy skierowane są 
do bardzo zróżnicowa-
nych grup odbiorców. 

Fundacja Dobra Sieć od 
10 lat aktywnie działa, 
aby informacja o dostęp-
nych programach stypen-
dialnych dotarła do jak naj-
szerszego grona młodych 
ludzi. Dzięki serwisowi 
www.mojestypendium.pl 
informuje o programach 
stypendialnych oferowa-
nych przez stowarzyszenia, 
fundacje, samorządy, uczel-
nie i firmy. Strona jest bazą 
aktualnych ofert skierowa-
nych do uczniów, studen-
tów, doktorantów oraz osób 
utalentowanych artystycz-

nie lub sportowo. W bazie 
serwisu mojestypendium.pl 
zgromadzono do ponad 10 
tysięcy informacji dotyczą-
cych stypendiów, staży 
i konkursów!

W serwisie www.mojesty-
pendium.pl można znaleźć:
 bazę aktualnych stypen-
diów, staży i konkursów

 artykuły o stypendiach 
i grantach
 wskazówki, jak starać się 
o stypendia
  listę organizatorów pro-
gramów stypendialnych
 badania rynku stypendial-
nego
 porady dla instytucji przy-
znających stypendia.

Zapraszamy do 
odwiedzenia serwisu 
www.mojestypendium.pl! 
Serwis powstał w 2006 r. 
Prowadzony jest przez 
Fundację Dobra Sieć 
w partnerstwie z Polsko-
Amerykańską Fundacją 
Wolności.

Stypendium 
dopasowane
do Ciebie 

MIESZKAŃCY GMINY 
LUBIN SOLIDARYZUJĄ 
SIĘ Z FRANCUZAMI 

Gmina Lubin od siedmiu lat 
współpracuje francuską Gminą 
Satonay – Camp. Organizowa-
no w tym czasie już wiele spot-
kań i wizyt polskich i francu-
skich samorządowców, spor-
towców, zespołów muzycznych. 
Teraz przygotowywana jest wy-

miana rodzin, dzięki której moż-
na będzie zobaczyć miasto i oko-
lice, posmakować potraw , 
uczestniczyć w codziennym ży-
ciu, a później w ramach rewizyty 
pokazać swoją rodzinę, przyja-
ciół i zwyczaje. 

Po pożarze katedry Notre Da-

me, który żywo dotknął wszyst-
kich Europejczyków, w imieniu 
mieszkańców Gminy Lubin, 
wójt skierował do mera Satonay 
– Camp  Pierra Abadie specjalny 
list z wyrazami współczucia. 
Obok publikujemy jego polską 
wersję.  

 Monsieur Pierre Abadie,
Maire de Sathonay-Camp

Place Joseph Thévenot
69580 Sathonay-Camp France

Szanowny Panie Merze, 
w  imieniu Mieszkańców oraz władz Gminy Lubin składam najszczersze wyrazy współczucia z powodu pożaru katedry Notre Dame.  Paryska katedra to symbol Europy i część naszego światowego dziedzictwa. Jesteśmy głębo-ko zasmuceni i solidaryzujemy się ze wszystkimi mieszkańcami Francji w bólu.  Zapewniamy Was o naszej przyjaźni, wsparciu i bliskości , łącząc się w tych dniach w modlitwie.  To tragiczne chwile dla wszystkich ludzi wierzących. 

Mam jednak jednocześnie  wrażenie, że byliśmy także świadkami cudu, bowiem mimo tego tragicznego pożaru udało się uratować  relikwie, odna-leźć w zgliszczach miedzianego koguta czyli bezcenny relikwiarz  i ocalało 95% zabytków i dzieł sztuki. Ocalała także Kaplica Polska z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z relikwiami św. Jana Pawła II. Rozmiary tej tragedii mogłyby być naprawdę ogromne. Składam wyrazy uznania i szacunku  dla strażaków, którym udało się tak bardzo zminimalizować stra-ty.
Tysiące osób i instytucji zadeklarowało już wsparcie i pomoc materialną przy odbudowie Notre Dame. Wierzę, że po odbudowie Nasza Pani będzie jeszcze piękniejsza!
Oddając się modlitwie do Marii Matki Bożej pragnę jednocześnie złożyć z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego najserdeczniejsze życzenia ra-dości i wszelkiego dobra. Niech ten szczególny czas, w którym życie i opty-mizm rozbudza w nas nadzieję, przyniesie początek nowym zamierzeniom oraz pozwoli na przeżycie pięknych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielka-nocnych.

Tadeusz Kielan
Wójt Gminy Lubin



⁶ INFORMACJE URZĘDOWE

Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak informu-
je, że Ministerstwo Zdro-
wia wraz z Centrum Sy-
stemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, udo-
stępniło usługę dla oby-
wateli – Internetowe 
Konto Pacjenta (IPK).

IKP jest internetową 
aplikacją, dzięki której 
w łatwy, szybki i bezpiecz-
ny sposób można odna-
leźć informacje o swoich 
danych medycznych, któ-
re dotychczas były rozpro-
szone w różnych miej-
scach.

Już teraz, dzięki aplika-
cji, można odebrać i zrea-
lizować e-receptę, a także 
weryfikować historię zrea-
lizowanych recept, mając 
jednocześnie dostęp np. 
do dawkowania, jakie za-
lecił lekarz.

Za pomocą aplikacji 
można także wypełnić 
ankietę zdrowego 
stylu życia i dowie-
dzieć się o możli-
wościach skorzysta-
nia z wybranych 
programów profi-
laktyki zdrowotnej.

Jak uzyskać dostęp 
do Internetowego Konta 

Pacjenta w 3 prostych kro-
kach?

Załóż Profil Zaufany – 
jeżeli jeszcze go nie posia-
dasz

Zaloguj się do Interne-
towego Konta Pacjenta za 
pomocą Profilu Zaufane-
go

Masz już dostęp do 
wszystkich funkcjonalno-
ści Internetowego Konta 
Pacjenta

Pamiętaj, że logowanie 
do IKP poprzez Profil 

Zaufany, gwarantu-
je pełne bezpieczeń-
stwo Twoich danych. 
Więcej informacji na 
temat Internetowego 

Konta Pacjenta moż-
na znaleźć na www.pa-

cjent.gov.pl
(RED)

Po tym jak rezygnację 
z pełnionych funkcji złożyli 
sołtysi Miłosnej i Osieka, 
w tych dwóch sołectwach 
dokonano nowych wyborów 
sołtysów. Na czele Miłosnej 
stanęła Edyta Popielska, na 
czele Osieka Dariusz Olszak. 
Oboje byli wcześniej 
członkami Rad Sołeckich, 
w Miłosnej zdecydowano że 
skład rady będzie teraz 
mniejszy, w Osieku nie 
podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie. Nowi sołtysi aktywnie już pracują, 
życzymy dużo wytrwałości i wielu nowych pomysłów! Pełen wykaz sołtysów 
wszystkich 31 sołectw Gminy Lubin, dostępny jest na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubin, w zakładce „jednostki 
pomocnicze”, bowiem tak urzędowo określa się sołectwa.

NOWI SOŁTYSI 

Edyta 
Popielska 
sołtys 
Miłosnej

Dariusz 
Olszak 
sołtys 
Osieka  

Internetowe Konto Pacjenta 

Zgodnie z rozporządze-
niem, właściciel albo posia-
dacz gruntu rolnego, na któ-
rym powstała szkoda łowie-
cka, zgłasza ją, składając 
w postaci papierowej albo 
elektronicznej wniosek o sza-
cowanie szkód łowieckich:

1)  w terminie 3 dni od dnia 
jej stwierdzenia;

2)  w przypadku szkody wy-
rządzonej przez dziki na 
łąkach i pastwiskach:

a)  poza okresem wegeta-
cyjnym – w terminie 
umożliwiającym szaco-
wanie szkody przed do-
prowadzeniem uszko-
dzonego obszaru do sta-
nu pierwotnego przed 
rozpoczęciem wegetacji,

b)  w okresie wegetacyjnym 
– w terminie 3 dni od 
dnia jej stwierdzenia.

Następnie dzierżawca albo 
zarządca obwodu łowieckie-
go zawiadamia poszkodowa-
nego oraz przedstawiciela 
wojewódzkiego ośrodka do-
radztwa rolniczego o termi-
nie dokonania oględzin albo 
szacowania ostatecznego pi-
semnie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub 
przez krótkie wiadomości 
tekstowe (SMS). Podobnie 
zarząd województwa albo 
Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe za-
wiadamia poszkodowanego 
o terminie dokonania oglę-

dzin albo szacowania osta-
tecznego pisemnie, za po-
średnictwem poczty elektro-
nicznej lub przez SMS.

Stan i jakość uprawy, 
a także jakość płodu rolnego 
ustala się w 5-stopniowej 
skali.

„Wysokość odszkodowa-
nia za szkody w uprawach 
ustala się, mnożąc obszar 
uprawy, która została uszko-
dzona, przez procent jej 
zniszczenia (powierzchnia 
zredukowana). Ustaloną po-
wierzchnię zredukowaną 
mnoży się przez plon z 1 ha 
(rozmiar szkody). Tak usta-
lony rozmiar szkody mnoży 
się przez wartość danego 
płodu rolnego wyrażoną 

przez jego cenę skupu w re-
gionie powstania szkody, 
a jeżeli skup nie jest prowa-
dzony – przez wartość wyra-
żoną przez jego cenę rynko-
wą z dnia szacowania osta-
tecznego szkody w regionie 
jej powstania” – ustalono.

Z kolei „Wysokość odszko-
dowania za szkody wyrzą-
dzone przez dziki na łąkach 
i pastwiskach ustala się na 
podstawie wartości rynkowej 
utraconego plonu, odpo-
wiednio siana lub masy zie-
lonej, w danym sezonie we-
getacyjnym. Odszkodowanie 
obejmuje także koszty do-
prowadzenia uszkodzonego 
obszaru do stanu pierwotne-
go; koszty te wylicza się na 

podstawie aktualnych cen 
prac agrotechnicznych oraz 
wartości rynkowej nasion 
niezbędnych do wysiania”.

Natomiast „wysokość od-
szkodowania za szkody 
w płodach rolnych ustala się, 
mnożąc szacunkową masę 
uszkodzonego płodu rolnego 
przez jego cenę skupu w re-
gionie powstania szkody, 
a jeżeli skup nie jest prowa-
dzony – przez wartość wyra-
żoną przez jego cenę rynko-
wą z dnia ostatecznego sza-
cowania szkody w regionie 
jej powstania, z uwzględnie-
niem stanu i jakości płodu 
rolnego.”

(RED)

Długo wyczekiwane rozporządzenie dotyczące szacowania szkód łowieckich zostało już 
opublikowane. Poprzednie z  2 października 2018 r. utraciło ważność. 

SZACOWANIE 
SZKÓD ŁOWIECKICH
Rozporządzenie określa m.in. sposoby i terminy zgłaszania szkód łowieckich, sposoby powiadamiania 
o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, szczegółowe procedury 
ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie oraz wzory protokołów oględzin 
i szacowania ostatecznego.

Przy szacowaniu 
ostatecznym szkody 

w uprawach 
wymagających zaorania 
odszkodowanie ustala 

się, jeżeli szkoda 
powstała w okresie:

1) do dnia 30 
kwietnia – 

w wysokości 30%,

2) od dnia 1 maja 
do dnia 25 maja – 
w wysokości 50%,

3) po dniu 25 maja 
– w wysokości 85%

wyliczonej wysokości 
odszkodowania za szkody 

w uprawach.



⁷INWESTYCJE

Zakończyła się już budowa dwóch nowych ulic 
w Osieku: Polnej i Krótkiej. Inwestycja kosztowała 
ponad 611 tysięcy złotych i realizowana była 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co w praktyce 
oznacza skrócenie czasu, bowiem inwestor 
odpowiadał nie tylko za inwestycje ale i za 
dokumentację projektową.
Inwestycję udało się zrealizować w jedynym 
kwartale, wykonawcą był lubiński przedsiębiorca. Na 
ulicy Polnej powstała jezdnia o nawierzchni z kostki 
betonowej długości ok. 101 m i szerokości 5 m, 
obramowana krawężnikiem betonowym. Wykonano 
także z kostki betonowej zjazdy  indywidualne, 
dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów. Z obu 
stron są pobocza o szerokości 0,75 m, umocnione 

kruszywem łamanym. Wykonano także odwodnienia 
drogowe poprzez przebudowę i budowę przepustów, 
pogłębienie i profilację rowu, wykonanie odcinka 
drenażu francuskiego.
W przypadku ulicy Krótkiej  powstała nawierzchnia 
z kostki betonowej długości ok. 200 m i szerokości 
5 m, obramowana krawężnikiem. Powstały zjazdy, 
dojścia do posesji, obustronne pobocza oraz 
element uspokojenia ruchu , czyli próg zwalniający 
z kostki betonowej. Wykonano także odwodnienia 
drogowe poprzez budowę wpustów deszczowych 
i studni chłonnych. Przy obu drogach 
wprowadzono już docelową organizacji ruchu. 
Projekt i budowa tych dróg pochłonęły z budżetu 
gminnego kwotę  611 483,92 zł brutto.  (RR, SR)

NOWE DROGI W OSIEKU Boisko wielofunkcyjne 

Łagodna zima pozwoli-
ła na przyspieszenie prac 
budowlanych i najpraw-
dopodobniej na przełomie 
maja i czerwca mieszkań-
cy Liśca będą mieli do dys-
pozycji nowoczesne boi-
sko wraz z siłownią plene-
rową. Inwestycja jest war-
ta ponad 425 tysięcy zło-
tych.

Boisko wielofunkcyjne 
wraz z siłownią plenerową 
w miejscowości Lisiec  po-

wstaje na działce nr 
213/1. Zakres zadania 
obejmuje wykonanie boi-
ska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni poliuretano-
wej i wymiarach 19m x 
38m wraz z kompletem 
wyposażenia z następują-
cymi rodzajami boisk: boi-
sko do piłki ręcznej, kort 
tenisowy, boisko do gry w 
siatkówkę, boisko do ko-
szykówki, wykonanie doj-
ścia oraz opaski wokół 

boiska z kostki betonowej, 
wykonanie ogrodzenia 
boiska i piłkochwytów. Na 
sąsiedniej siłowni plene-
rowej będzie sześć urzą-
dzeń tj:  orbitrek, wioślarz, 
drabinka, rowerek, wycisk 
siedząc, i steper. Na 
obiekcie zamontowana 
zostaje także tzw. mała ar-
chitektura, czyli  ławki i 
kosze na śmieci. Wartość 
robót to 425 595,45 zł 
brutto.  (MF) 

Inwestycja w trakcie realizacji w ostatnich dniach marca

Rozbudowa 
oświetlenia 
W miejscowości Osiek na działce nr 82/1, 
ul. św. Katarzyny trwa rozbudowa 
oświetlenia. Inwestycja rozpoczęła się na 
początku kwietnia, jej koniec 
zaplanowano na początek czerwca. Nowe 
lampy będą kosztowały prawie 63 tysiące 
złotych.   (DH)

W Czerńcu jest teraz 
zestaw zabawowy zawie-
rający: zjeżdżalnię, zada-
szoną wieżę, wejście mo-
ba trap, ściankę wspi-
naczkową i przeplotnię li-
nową. 

W Bukownej powstał 
czworokąt wielofunkcyjny 
zawierający: ściankę 
wspinaczkową, zestaw 
drążków, ściankę linową, 
linę wspinaczkową i drąż-
ki do akrobacji. Jest także 
pomost rurowy z  przej-
ściem tunelowym oraz gra 
zręcznościową i tzw. kół-
ko i krzyżyk.

W Gogołowicach za-
montowano huśtawkę 
wahadłową  oraz zestaw 
zabawowy zawierający: 
zjeżdżalnię, zadaszoną 
wieżę, wejście moba trap, 
ściankę wspinaczkową 
i przeplotnię linową.  

W Gorzelinie jest  nowy 
zestaw sportowy ze ścian-
ką wspinaczkową, ścian-
ką sprawnościową, komi-
nem linowym, drabinką 
poziomą, drabinką 
szczeblową oraz podwój-
na huśtawka wahadłowa.

W Pieszkowie dzieci 
mają do dyspozycji ze-

staw wielofunkcyjny za-
wierający: ściankę 
wspinaczkową, ze-
staw drążków, 
ściankę linową, 
linę wspinacz-
kową i drążki 
do akrobacji 

W Skła-
dowicach 
natomiast 
zamontowa-
no zestaw 
zabawowy 
o konstrukcji 
metalowej, 
zawierający: 
zjeżdżalnię, ru-

rę strażacką, 
pomost linowy, dwie za-
daszone wieże, wejście 
moba trap, ściankę wspi-
naczkową i przeplotnię li-
nową.

Także w Raszowej jest 
już zestaw zabawowy 
o konstrukcji metalowej, 
zawierający: zjeżdżalnię, 
pomost linowy, wejście 
moba trap, zadaszoną wie-
żę, ściankę wspinaczkową. 

Wykonano również na-
wierzchnie bezpieczne 
pod urządzeniami zaba-
wowymi na terenie pla-
ców zabaw w Czerńcu, 
Bukownej, Gogołowi-
cach, Gorzelinie i Piesz-
kowie. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 91 758 
zł, w tym z funduszy sołe-
ckich 62 276 zł i z budżetu 
gminy: 29 481zł

(EP)

WIOSENNE DOPOSAŻENIE 
PLACÓW ZABAW 
Nowe urządzenia zabawowe zamontowano na placach w siedmiu miejscowościach 
Gminy Lubin: Czerńcu, Bukownej, Gogołowicach, Gorzelinie, Pieszkowie, 
Składowicach i  Raszowej.

staw wielofunkcyjny za-
wierający: ściankę 
wspinaczkową, ze-

ściankę linową, 

zjeżdżalnię, ru-

rę strażacką, Wykonano również na-
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Niespodzianek nie było. Tego-
roczną edycję Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym wygrała 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białe-
go w Raszówce, która wielokrotnie 
stawała już na podium tego turnie-
ju. Jest on rozgrywany pomiędzy 
uczniami klas VII, VIII oraz gimna-
zjalistami. 

Wszyscy uczestnicy turnieju mu-
sieli wykazać się bardzo dobrą wie-
dzą i umiejętnościami w trzech 
podstawowych zagadnie-
niach:  przepisach i zasadach bez-

piecznego poruszania się po dro-
gach, umiejętności jazdy na rowe-
rze oraz podstawowych zasad i 
umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. Rozwiązywano testy, od-
powiadano na wiele trudnych pytań 
i prezentowano się na dwóch kół-
kach na torze przeszkód.  Zwycięz-
cy oprócz przechodniego Pucharu 
Wójta Gminy Lubin otrzymali ro-
wer górski. Pełna klasyfikacja poni-
żej:
 SP Raszówka
 SP Krzeczyn Wielki

 Gminne Gimnazjum 
 SP Niemstów
 SP Szklary Górne
 SP Siedlce.

Zwycięska drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Raszówce będzie 
nas reprezentować na na Rejono-
wym Turnieju Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego, który odbędzie 
się w Legnicy i jest kolejnym eta-
pem eliminacji do finału ogólno-
polskiego. 

(AS)

Z inicjatywy 
sołtysa 
Eugeniusza 
Guta oraz 
Rady Sołeckiej 
Raszowej, 
przy wsparciu 
Gminy Lubin 
odbyła się w tej 
miejscowości 
Wielka Kajakowa 
Majówka, 
zakończona 
wspólnym 
grillowaniem.

Park w Raszowej stał się 
do tego miejscem wręcz wy-
marzonym, ponieważ po od-
restaurowaniu zabytkowej 
fosy zyskał on nowe oblicze.

– Pomysł zorganizowania 
spływu kajakowego zrodził 
się jeszcze w trakcie moder-
nizacji fosy. Rzucony po-
czątkowo trochę żartem, na-
tychmiast podchwycony zo-
stał przez sołtysa, który już 
nie odpuścił – żartuje Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin. – Tym właśnie sposo-
bem Gmina Lubin stała się  
posiadaczem trzech nowych 
kajaków, dwa zostały nam 
na razie wypożyczone – do-
daje szef gminnego samo-
rządu.

Pierwszy spływ kajakowy 
spotkał się z bardzo dużym 
zainteresowaniem miesz-

kańców Raszowej 
oraz okolicznych 
miejscowości. Ama-
torów kajakowych 
wyścigów nie brako-
wało, zarówno wśród 
mężczyzn, jak i kobiet.

– Pierwsze zawo-
dy, zorganizowa-
ne trochę na 
próbę, poka-
zały, że zain-
teresowanie 
tego rodzaju 
rekreacją 
jest napraw-
dę duże. Dla-
tego jeszcze 
przed wakacjami 
zamierzamy przepro-
wadzić w Raszowej Gmin-
ne Zawody Kajakarskie – 
mówi wójt Tadeusz Kielan.

Kajakowa Majówka odby-

ła się 
w dwóch 

kategoriach: 
jedynek i dwójek. 

Zawodnicy mieli do pokona-
nie dystans ponad czterystu 
metrów na czas. Najlepszy 

indywi-
dualny 

wynik osiąg-
nęła Agnieszka 

Kruszyńska, która uzyskała 
wynik 2 min 24 sek. i 14 set-
nych. Wśród dwójek trium-
fowali Dariusz Makaron 
i Łukasz Mazur z czasem 
2:25:32.

Zwycięzcy nagrodzeni zo-
stali upominkami, ufundo-
wanymi przez Gminę Lubin, 

które wręczył sołtys Euge-
niusz Gut. Sędzią głównym 
zawodów był Damian Bart-
nikowski, a nad bezpieczeń-
stwem zawodników czuwał 
ratownik WOPR. (MG)

Z ŻYCIA GMINY

To była pierwsza, ale z całą pewnością nie ostatnia taka impreza. Zabytkowa fosa w Raszowej, 
która  powróciła do swojej dawnej świetności, stała nie tylko architektoniczną perełką regionu, 
ale także miejscem, gdzie można oddawać się… sportom wodnym. 

WYNIKI ZAWODÓW
KAJAKARSKA 
„JEDYNKA”
  I miejsce – Agnieszka 

Kruszyńska, 2:24:14
  II miejsce – Dariusz 

Makaron, 2:25:03
  III miejsce – Mariusz Frąc, 

2:27:81

„DWÓJKA” KOBIETY
  I miejsce – Izabela 

Czartoryska-Kaczanowska 
i Lidia Kaczanowska, 
2:48:86
  II miejsce – Agnieszka 

Kruszyńska i Magdalena 
Maćków, 3:11:47

„DWÓJKA” MĘŻCZYŹ-
NI
  I miejsce –  Dariusz Makaron 

i Łukasz Mazur, 2:25:32
  II miejsce – Andrzej Pajda 

i Roman Maćków, 2:31:26
  III miejsce – Mariusz Frąc 

i Paweł Gut,  2:35:17 

SPŁYW KAJAKOWY 
W RASZOWEJ

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Była teoria… praktyka… i pierwsza pomoc medyczna.
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Składanie wniosków o dopłaty 
przedłużone do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski podjął decyzję 
o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu 
składania wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich, płatności 
obszarowych z PROW 2014-2020 oraz 

płatności obszarowych (zalesieniowych) 
z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja 
ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r. 
Z  wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy 
czas na ubieganie się o dopłaty, 
wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb 
Rolniczych, uzasadniając go m.in. 
problemami pogodowymi. 
W tym roku po raz drugi ARiMR przyjmuje 
wnioski za pomocą aplikacji 
eWniosekPlus. Co roku o dopłaty ubiega 
się ponad 1,3 mln rolników. Do 9 maja 

złożyli oni niespełna 740 tys. wniosków 
przez internet. Wraz z oświadczeniami do 
Agencji wpłynęło do piątku łącznie blisko 
950 tys. formularzy.     
ARiMR apeluje, by ze składaniem 
wniosków za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus nie czekać do ostatniej 
chwili. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc 
w wypełnianiu dokumentów czy 
w sprawach związanych z obsługą 
techniczną aplikacji do biur powiatowych 
ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod 
numerem 800 38 00 84 można uzyskać, 

np. informacje 
w przypadku 
problemów 
z zalogowaniem 
się do systemu. 
Warto pamiętać, że 
kto złoży wniosek 
o przyznanie płatności 
bezpośrednich 
obszarowych za 2019 r. do 31 
maja może liczyć na otrzymanie ich 
w pełnej wysokości. 
Szczegółowe informacje o aplikacji 
eWniosekPlus wraz z filmami 

instruktażowymi znajdują się na stronie 
www.arimr.gov.pl w zakładce 
„eWniosekPlus”.   (www.arimr.gov.pl)

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie przypomina

INFORMACJA DLA 
PLANTATORÓW 
I PUNKTÓW SKUPU 
OWOCÓW I WARZYW 
Podmioty prowadzące produkcję 
pierwotną produktów pochodzenia 
roślinnego oraz podmioty prowadzące 
sprzedaż bezpośrednią tych 
produktów obowiązane są złożyć 
wniosek o wpis do Rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli 
organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia. 

W trakcie uprawy, zbioru, 
magazynowania i transportu 
owoce i warzywa narażone są 
na pojawiające się zagroże-
nia, które musi brać pod 
uwagę i im zapobiegać każ-
dy, kto produkuje, skupuje 
lub przetwarza te produkty. 
Szczególnie niebezpieczne 
są zagrożenia mikrobiolo-
giczne (takie jak patogenne 
bakterie i wirusy), gdyż owo-
ce i warzywa często spożywa-
ne są na surowo, bez obróbki 
cieplnej odpowiedniej do wy-
eliminowania zagrożenia. 
Spożycie produktów zakażo-
nych patogennymi mikroor-
ganizmami może prowadzić 

do zatruć pokarmowych, 
a także poważnych kompli-
kacji zdrowotnych.

Główne źródła patogen-
nych mikroorganizmów 
w owocach i warzywach to 
stosowane w trakcie uprawy: 
zanieczyszczona woda, gle-
ba, nawozy, ścieki, a także 
ludzie, którzy pracując 
w styczności z owocami i wa-
rzywami, jednocześnie są 
nosicielami patogenów.

Podstawowe zasady zapo-
biegania zakażeniom mikro-
biologicznym owoców i wa-
rzyw obejmują:
 ścisłe przestrzeganie zasad 
higieny wśród osób zajmu-

jących się pozyskiwaniem 
i przetwarzaniem owoców 
i warzyw;
 zapewnienie wszystkim 
pracownikom produkcji 
i przetwórstwa owoców 
i warzyw dostępu do toalet 
stałych lub przenośnych 
odpowiednio zaprojekto-
wanych w celu zapewnie-
nia higienicznego usuwa-
nia odpadów i zanieczysz-
czeń, gwarantujących brak 
możliwości przeciekań do 
wód gruntowych w pobliżu 
plantacji;
 stosowanie do uprawy, 
w tym nawadniania i roz-
cieńczania środków ochro-

ny roślin (pestycydów) 
oraz nawozów wyłącznie 
wody wolnej od patogen-
nych mikroorganizmów 
(nie może być zanieczysz-
czona fekaliami lub wy-
miotami). Należy zwrócić 
uwagę na źródło pocho-
dzenia wody oraz sposoby 
i warunki jej dostarczania;
 egzekwowanie obowiązku 
mycia rąk przed przystą-
pieniem do pracy, zawsze 
po skorzystaniu z toalety 
oraz w innych sytuacjach, 
gdy mogło dojść do zanie-
czyszczenia rąk;
 zalecane jest stosowanie 
czystych rękawiczek jed-

norazowych oraz odzieży 
ochronnej ograniczają-
cych do minimum bezpo-
średni kontakt człowieka 
z produktem;
 bezwzględne przestrzega-
nie zakazu pracy osób 
z objawami takimi jak: bie-
gunka, wymioty, tempera-
tura, kaszel, żółtaczka;
 zapewnienie czystości i od-
powiedniej jakości stoso-
wanych pojemników, na-
czyń do zbioru;
 opracowanie procedury 
dotyczącej mycia i dezyn-
fekcji zanieczyszczonych 
powierzchni;
 przeprowadzanie systema-

tycznych szkoleń dla pra-
cowników w zakresie hi-
gieniczno-sanitarnym.
Ponadto, należy pamiętać, 

że każdy pomiot działający 
na rynku spożywczym musi 
potrafić zidentyfikować od-
biorcę swoich produktów, 
a także dostawcę, od którego 
otrzymał środek spożywczy. 
Istotne jest zachowanie do-
kumentów, na podstawie 
których identyfikacja do-
stawców i odbiorców będzie 
możliwa. Informacje doty-
czące dostawców i odbior-
ców muszą zostać przekaza-
ne na żądanie właściwych 
władz.  (RED)
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Fundacja na rzecz Rozwo-
ju Polskiego Rolnictwa we 
współpracy z Wydawni-
ctwem Naukowym Scholar 
ogłosiła XI edycję konkursu 
„Polska wieś – dziedzictwo 
i przyszłość”. Patronat ho-

norowy nad konkursem objął 
Polski Komitet ds. 
UNESCO. Celem konkursu 
jest promocja polskiego rol-
nictwa, problematyki zwią-
zanej z obszarami wiejskimi, 
dziedzictwa kulturowego 

oraz wzbogacenie publicznej 
debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapi-
tuła oceni prace w dwóch ka-
tegoriach:
 Prace naukowe (m.in. pra-
ce doktorskie), popularno-

-naukowe i inne nienależą-
ce do tych dwóch katego-
rii, ale prezentujące szcze-
gólnie inspirujące i inno-
wacyjne spojrzenie na 
problematykę rozwoju wsi;
 Prace prezentujące doro-
bek kulturowy kraju i re-
gionu, opisujące inicjaty-
wy lokalne, dziedzictwo hi-
storyczne wsi (monografie 
wsi, archiwalne zbiory 
zdjęć stanowiące element 
dokumentacji, pamiętniki) 
oraz prace ilustrujące 
przykład sukcesu w rozwo-
ju polskiej wsi.
W konkursie preferowane 

są prace nowatorskie, inter-
dyscyplinarne, wykazujące 

oryginalność w zakresie pod-
jętej problematyki lub meto-
dologii badań, napisane 
w sposób atrakcyjny dla po-
tencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac 
Kapituła Konkursowa wybie-
rze dwa wyróżniające się 
opracowania. Zwycięzca 
w każdej z kategorii otrzyma 
nagrodę pieniężną w wyso-
kości 5 tysięcy złotych. Na-
grodzone prace będą mogły 
być wydane w postaci książ-
kowej w Wydawnictwie Na-
ukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac 
mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane do-
kumenty dotyczące konkursu 

znajdują się na stronie inter-
netowej organizatora www.
fdpa.org.pl oraz poniżej. Do-
datkowych informacji na te-
mat konkursu udziela: Sylwia 
Konopacka-Bąk, e-mail: kon-
kurs@fdpa.org.pl  tel. 695 
116 110; 22 864 03 90. Infor-
macje na temat poprzednich 
edycji konkursu, Kapituły 
Konkursowej i laureatów 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fdpa.org.pl 
oraz na www.facebook.com/
Fundacja.FDPA. 

Nowy rodzaj pomocy uru-
chamiany w ramach PROW 
2014-2020 ma na celu 
wsparcie inwestycji przyczy-
niających się do przekształ-
cenia niekorzystnej struktu-
ry drzewostanów na drzewo-
stan zbliżony do naturalnego 
lub półnaturalnego. Pomocą 
objęte są prywatne lasy 
w wieku 11-60 lat o po-
wierzchni od 0,1 ha do 20 ha. 
Wysokość dofinansowania 
zróżnicowana jest w zależno-
ści od rodzaju inwestycji 
oraz warunków, w których 
ma być realizowana. 

WYMAGANE DOKUMENTY 
Do wniosku o przyznanie 

pomocy właściciele lasu po-
winni dołączyć:
 kopię planu inwestycji po-
twierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez nadleś-
niczego, którzy sporządził 
ten plan;
 dokumenty potwierdzają-
ce własność gruntów, na 
których będzie wykonywa-
na inwestycja;

 pisemną zgodę na realiza-
cję inwestycji pozostałych 
współwłaścicieli gruntu, 
jeżeli grunt ten stanowi 
przedmiot współwłasno-
ści; małżonka właściciela 
gruntu, jeżeli grunt ten 
stanowi własność tego 
małżonka 

PLAN INWESTYCJI – OD CZE-
GO ZACZĄĆ? 

Wniosek o sporządzenie 
planu inwestycji – po zgro-
madzeniu wymaganych za-
łączników – należy złożyć do 
Nadleśnictwa. W tym celu 
właściciel lasu powinien 
w pierwszej kolejności udać 
się do Starostwa Powiatowe-
go po uzyskanie następują-
cych dokumentów:
 wypisu z ewidencji i bu-
dynków dotyczących dzia-
łek ewidencyjnych, na któ-
rych będą realizowane in-
westycje;
 wypisu z Uproszczonego 
Planu Urządzenia Lasu 
lub decyzji starosty wyda-
nej na podstawie inwenta-

ryzacji stanu 
lasu;
 zaświadcze-
nia starosty 
sprawujące-
go nadzór 
nad gospo-
darką leśną 
w drzewo-
stanie, 
w którym są 
planowane 
inwestycje, 
potwierdzają-
cego, że inwe-
stycje te nie są 
sprzeczne z usta-
leniami uproszczo-
nego planu urządze-
nia lasu lub decyzją sta-
rosty wydaną na podsta-
wie inwentaryzacji stanu 
lasu.
Dodatkowo jeśli las prze-

znaczony pod inwestycję po-
łożony jest w parku narodo-
wym lub na obszarze jego 
otuliny, to jego właściciel po-
winien otrzymać opinię 
właściwego dyrektora parku 
narodowego o braku 
sprzeczności takiej inwesty-
cji z celami ochrony danego 
obszaru.

Właściciel lasu powinien 
również pozyskać opinię re-
gionalnego dyrektora 
ochrony środowiska o braku 
sprzeczności inwestycji: 
z celami ochrony danego 
obszaru, jeżeli las położony 
jest w rezerwacie przyrody 
lub w parku krajobrazowym 
lub na obszarze ich otulin 
oraz z planami ochrony albo 
planami zadań ochronnych 
danego obszaru, albo cela-
mi ochrony danego obsza-
ru, jeżeli dla tego obszaru 
nie został sporządzony ww. 
plan, a las położony jest na 

obszarach Natura 
2000. 

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI 
O POMOC?

Wnioski o przyznanie po-
mocy na inwestycje zwięk-
szające odporność ekosyste-
mów leśnych i ich wartość 
dla środowiska, wraz z za-
łącznikami, będzie można 
składać w biurach powiato-
wych ARiMR. Szczegółowe 
informacje dotyczące nabo-
ru oraz wymaganych doku-
mentów dostępne są na stro-
nie internetowej www.arimr.
gov.pl.

Przypominamy – kto i na 
co może otrzymać wsparcie
Pomoc przyznawana będzie 
właścicielom lasów posiada-
jącym numer identyfikacyj-
ny, którzy zobowiążą się do 
wykonania inwestycji zgod-

nie z wymogami planu inwe-
stycji zwiększających odpor-
ność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska, 
sporządzonym przez nadleś-
niczego. Inwestycje mogą 
obejmować: przebudowę 
składu gatunkowego drze-
wostanu poprzez wprowa-
dzenie drugiego piętra 
w drzewostanie lub dolesie-
nie luk powstałych w wyniku 
procesu chorobowego 
w drzewostanie; zróżnicowa-
nie struktury drzewostanu; 
założenie remizy rozumianej 
jako obszar, na którym są 
wprowadzane gatunki drzew 
i krzewów o dużym znacze-
niu biocenotycznym w drze-
wostanie; czyszczenie późne 
rozumiane jako cięcia pielęg-
nacyjne wykonywane w drze-

wostanie oraz zabiegi 
ochronne przed zwierzyną. 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA  
Na przebudowę składu ga-

tunkowego drzewostanu – 
w zależności od wybranej in-
westycji i przy nachyleniu te-
renu powyżej 12° – właści-
ciel lasu może otrzymać na-
wet 14 213 zł/ha. Inwestycje 
w zróżnicowanie struktury 
drzewostanu to dopłaty rzę-
du od 4 610 zł/ha do 5 210 
zł/ha, a wysokość wsparcia 
na założenie remizy – 848 zł. 
Właściciele lasów, którzy 
zdecydują się na czyszczenie 
późne mogą otrzymać od 
764 zł/ha do 917 zł/ha, z ko-
lei inwestycja w zabiegi 
ochronne przed zwierzyną to 
dofinansowanie w wysokości 
nawet 1 488 zł/ha.

(www.arimr.gov.pl) 

Konkurs ‚Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość’ 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przypomina, 
że właściciele lasów, którzy chcą 
ubiegać się o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
na inwestycje zwiększające 
odporność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska” mogą 
już teraz rozpocząć gromadzenie 
niezbędnych dokumentów. – Nabór 
wniosków ruszył 2 maja i potrwa 
do 12 czerwca 2019 r.

WŁAŚCICIELE LASÓW MOGĄ GROMADZIĆ 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 
POMOCY Z PROW 2014-2020 
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Do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o wsparcie od młodych 
rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Pomoc 

jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020. W tegorocznym 
naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym 

podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł.
O „Premię dla 

młodych rolni-
ków” może 
ubiegać się 
osoba, która 
w dniu złożenia 

wniosku ma nie 
więcej niż 40 lat 

i posiada odpo-
wiednie kwalifika-

cje zawodowe. Jeżeli 
ich nie ma, powinna 

uzupełnić je w ciągu 36 
miesięcy od dnia doręczenia de-

cyzji o przyznaniu pomocy. Musi też 
posiadać gospodarstwo rolne o po-
wierzchni co najmniej 1 ha i rozpo-
cząć prowadzenie w nim działalności 
rolniczej nie wcześniej niż 24 miesią-
ce przed dniem złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 
150 tys. zł premii jest utworzenie go-
spodarstwa rolnego o wielkości eko-
nomicznej (SO) nie mniejszej niż 13 
tys. euro i nie większej niż 150 tys. 

euro. Kolejny wymóg dotyczy po-
wierzchni użytków rolnych w gospo-
darstwie. Musi być ona co najmniej 
równa średniej krajowej, a w woje-
wództwach, w których średnia po-
wierzchnia gospodarstw jest niższa 
niż krajowa – gospodarstwo musi 
mieć wielkość średniej wojewódzkiej. 
Natomiast maksymalna powierzch-
nia nie może być większa niż 300 ha. 
Przy czym określony został wymóg, 
że przynajmniej 70% minimalnej 

wielkości stanowi przedmiot własno-
ści beneficjenta, użytkowania wieczy-
stego lub dzierżawy z zasobu własno-
ści rolnej Skarbu Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przezna-
czona na: chów drobiu (z wyjątkiem 
produkcji ekologicznej), prowadze-

nie plantacji roślin wieloletnich na 
cele energetyczne, prowadzenie nie-
których działów specjalnych produk-
cji rolnej.

W pierwszej kolejności pomoc 
przysługuje wnioskodawcom, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów, 
przy czym pomoc jest przyznawana, 
jeżeli wnioskodawca uzyskał co naj-
mniej 8 punktów.

Zgodnie z przepisami rolnik musi 
przeznaczyć całą kwotę 150 tys. zł 

premii na inwestycje dotyczące dzia-
łalności rolniczej lub przygotowania 
do sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w swoim gospodarstwie. 
Ważne jest, że co najmniej 70% tej 
kwoty musi zostać przeznaczone na 
inwestycje w środki trwałe.

(SR, źródło: ARiMR)

JAK OPTYMALNIE STOSOWAĆ NAWOZY, BY NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK I JEDNOCZEŚNIE UZYSKAĆ JAK NAJLEPSZY PLONY? NA TO PYTANIE ODPOWIEDZI SZUKALI UCZESTNICY 
SZKOLENIA ZORGANIZOWANEGO PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ IZBĘ ROLNICZĄ, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W MIEJSCOWOŚCI OBORA W GMINIE LUBIN. 

Pierwszą część spotkania 
zdominował temat suszy, 
którą rolnicy zagrożeni są 
także w tym roku. Deszcz 
ostatnich dni, nieco to za-
grożenie zniwelował, ale 
problem z pewnością po-
wróci.

– Nikt z przedsiębiorców 
rolnych nie zostanie wyrę-
czony z obowiązku podjęcia 
działań, w celu zapobieżenia 
skutkom suszy. Milimetry 
opadów, które ostatnio spły-
nęły pozwolą podratować 
rzepak oraz zboża ozime 
i dadzą nadzieję na to, że 
zboża jare, kukurydza i bura-
ki pójdą w górę. Jeżeli więk-

szy deszcz nie spadnie – to 
choć nie jestem czarnowi-
dzem – śmiem twierdzić, że 

czeka nas katastrofalna sy-
tuacja – mówił dr Ryszard 
Bandurowski.

Jak zapobiegać suszy, 
stosując odpowiednie na-
wozy, które nie ulotnią się 
i pozostaną w ziemi  – o tym 
mówił naukowiec w drugiej 
części wykładu.

– Jesteśmy rolnikami, ży-
jemy z ziemi i musimy zmie-
nić swój punkt widzenia, co 
do sposobów jej uprawiania. 
Zmieniły się bowiem oko-

liczności. Przepiękny utwór 
Antonio Vivaldiego stracił 
odniesienie to rzeczywisto-
ści, bo dziś nie mamy już 
czterech pór roku. Po zimie, 
której nie ma, jest lato, które 
nadchodzi, albo nie – mówił 
dr Bandurowski.

W jego opinii odpowied-
nie zastosowanie nawozów – 
m.in. azotu – może znacząco 

ograniczyć skutki suszy.
Szkolenie zorganizowa-

ne zostało przez Radę DIR 
Powiatu Lubińskiego. 
Uczestniczył w nich czło-
nek zarządu Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej we Wrocła-
wiu Franciszek Baranowski 
oraz szef powiatowych 
struktur Franciszek Lesi-
cki.  (MG)

KONIEC CZTERECH PÓR ROKU…
Głównym prelegentem spotkania, skierowanego 
do rolników powiatu lubińskiego był dr Ryszard 
Bandurowski, a uczestniczyli w nim gospodarze gmin 
Lubin i Rudna Tadeusz Kielan i Adrian Wołkowski.

W spotkaniu  uczestniczyli gospodarze 
gmin Lubin i Rudna Tadeusz Kielan i Adrian 
Wołkowski. 

„Rolniku – uważaj 
na kleszcze”

Kleszcze uważane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych stawonogów 
zagrażających zdrowiu zarówno ludzi jak i zwierząt. Przenoszą wiele 
gatunków wirów i bakterii. Żyjące w Polsce kleszcze, najczęściej przenoszą 
choroby takie jak:  kleszczowe zapalenie mózgu oraz  boreliozę. Kojarzymy 
je zazwyczaj z ciepłymi porami roku, ponieważ najczęściej atakują wiosną, 
latem i jesienią. Tymczasem teraz, już w marcu, pajęczaki są aktywne. 
Kleszcz wyczuwa potencjalną ofiarę już z odległości 20m. Reaguje na 
temperaturę ciała, zapach potu i wydychany dwutlenek węgla. Ukłucie jest 
w zasadzie niewyczuwalne. Kleszcz wprowadza wydzielinę, która zawiera 
substancje znieczulające co zapobiega krzepnięciu krwi. Ugryźć i zarazić 
może każde stadium kleszcza, nawet mikroskopijna larwa. 
Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami 
odkleszczowymi należy:
  nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywające 

większość ciała,
  stosować środki odstraszające kleszcze,
  trzymać się z dala od miejsc, w których 

kleszcze zazwyczaj przebywają, takich jak 
wysokie trawy i tereny gęsto 
zakrzewione,
  po każdym pobycie w plenerze starannie 

obejrzeć swoje ciało – skórę głowy, uszy, 
szyję, a szczególnie miejsca w zagięciach 
rąk, kolan, pachwin itp.,
  używać preparatów odstraszających kleszcze,
  stosować szczepienie ochronne.
Jeżeli doszło do ukąszenia, należy niezwłocznie usunąć 
kleszcza w następujący sposób:
  trzymając pesetę równolegle do skóry chwycić kleszcza zaraz przy 

skórze,
  pociągnąć w górę zdecydowanym ruchem, nie wykręcać,
  po usunięciu, przemyć ranę środkiem dezynfekującym,
  obejrzeć miejsce ukąszenia.
Jeżeli nie można usunąć kleszcza, ponieważ tkwi bardzo głęboko, bądź jego 
część zostanie w skórze, należy niezwłocznie udać się do lekarza.
Informacje dotyczące  chorób zawodowych rolników przekazywane są na 
szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS, znajdują 
się na stronie internetowej www.krus.gov.pl, oraz w  placówkach KRUS, 
gdzie dostępne są również broszury prewencyjne.  (KRUS PT Polkowice)

naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym 
podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł.podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł.

O „Premię dla 
młodych rolni-
ków” może 
ubiegać się 
osoba, która 
w dniu złożenia 

wniosku ma nie 
więcej niż 40 lat 

i posiada odpo-
wiednie kwalifika-

cje zawodowe. Jeżeli 
ich nie ma, powinna 

uzupełnić je w ciągu 36 
miesięcy od dnia doręczenia de-

Jeżeli doszło do ukąszenia, należy niezwłocznie usunąć 

Wyższa premia dla 
młodych rolników 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI POMOC 
PRZYSŁUGUJE WNIOSKODAWCOM, KTÓRZY 
UZYSKALI NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW
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Po Agnieszce Osieckiej, 
Marku Grechucie i Januszu 
Kofcie – Dni Kultury Gmin-
nej zadedykowane zostały 
Wojciechowi Młynarskiemu 
– poecie, reżyserowi, wyko-
nawcy piosenki autorskiej, 
satyrykowi i tłumaczowi  – 
jednemu z najwybitniejszych 
polskich artystów, który 
w swoim dorobku ma ponad 
2000 tekstów piosenek. 

 „W Polskę idziemy”, 
„W co się bawić”, „Jesteśmy 
na wczasach”, „Dziewczyny 
bądźcie dla nas dobre na 
wiosnę” czy „Jeszcze w zielo-
ne gramy” – to utwory, które 
wszyscy znamy doskonale. 

Uczestnicy koncertu „Mły-
narski” sięgnęli jednak zde-

cydowanie głębiej, wybiera-
jąc repertuar trudniejszy, 
mniej popularny, ale wyjąt-
kowy w swoim przekazie. 

„Tak jak malował Pan Cha-
gall” , „Ballada o dzikim za-
chodzie”, Ułańska fantazja”, 
„Po co babcię denerwować”, 
„Był taki czas” czy „Błękit-
nie” w autorskiej wersji Woj-
ciecha Młynarskiego –  to 
tylko niektóre perełki w kon-
certowym repertuarze na-
szych zespołów. 

- Poziom tegorocznego 
koncertu był bardzo wysoki. 
Z roku na rok obserwujemy 
niezwykły rozwój naszych 
zespołów mimo, iż mierzenie 
się z repertuarem najwięk-
szych artystów polskiej sce-

ny rozrywkowej - to nie lada 
wyzwanie, szczególnie dla 
amatorów. Dlatego tak istot-
na jest  rola instruktorów, 
aby z bogactwa twórczości 
wybrać te, które najlepiej pa-
sują do charakteru i możli-
wości danego zespołu. Kolej-
ny raz okazało się, że jest to 
możliwe i usłyszeliśmy inte-
resujące, czasem zaskakują-
ce interpretacje piosenek 
mistrza Młynarskiego. Za 

każdym z tych wykonań 
kryje się ogrom pracy wło-
żonej przez artystów. To 
nas ogromnie cieszy, bo 
oprócz budowanej pod-
czas takich spotkań 
wspólnoty, spełniamy tę 
edukacyjną rolę, prowadząc 
działania w zakresie upo-
wszechniania kultury – mó-
wi Magdalena Dubińska, dy-
rektor Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin. 

Dni Kultury Gminnej 2019  

MŁYNARSKI: NOSTALGICZNIE, ZABAWNIE I ŻYWIOŁOWO… 

To były wyjątkowe utwory, 
wykonane z wyjątkową muzyczną 
wrażliwością, ale jednocześnie  
aktorską ekspresją. Nostalgiczne 
i żywiołowe, wzruszające i zabawne, 
bardzie i mniej znane. Koncertem 
poświęconym pamięci Wojciecha 
Młynarskiego zainagurowano Dni 
Kultury Gminnej 2019. Na scenie 
w Raszówce wystąpiły zespoły 
działające przy Ośrodku Kultury 
Gminy Lubin, w tym dwaj debiutanci: 
chór i orkiestra dęta. 

POZIOM TEGOROCZNEGO KONCERTU BYŁ BARDZO WYSOKI. Z ROKU NA ROK OB-
SERWUJEMY NIEZWYKŁY ROZWÓJ NASZYCH ZESPOŁÓW MIMO, IŻ MIERZENIE 
SIĘ Z REPERTUAREM NAJWIĘKSZYCH ARTYSTÓW POLSKIEJ SCENY ROZRYWKO-
WEJ - TO NIE LADA WYZWANIE. 

Podczas koncertu zadebiutowały dwie nowe grupy działające przy OKGL: Chór Via Musica 
w nowym składzie i w nowej odsłonie oraz Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 

”Balladę o dzikim zachodzie” z aktorską ekspresją 
wykonał zespół „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego.  



¹³

Podczas koncertu 
zadebiutowały 
dwie nowe gru-
py działające 
przy Ośrodku 
Kultury Gmi-
ny Lubin. Ist-
niejący  
wcześniej przy 
kościele para-
fialnym w Szkla-
rach Górnych Chór Via 
Musica w nowym składzie 
i w nowej odsłonie oraz 
Gminna Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta, wspomagana 
przez kolegów z Orkiestry 
działającej przy Technikum 
Górniczym oraz zawodo-
wych muzyków.

Na scenie zaprezentowały 
się także zespoły: „Zachęta” 
z Zimnej Wody, „Siedlecka 
Nuta” z Siedlec, „Rozśpie-
wane Pastuszki” z Gogoło-
wic, „Osieczanki” z Osieka, 

„Swojska Nuta” z Bu-
kownej, „Leśne 

Echo”, „Lejdis” 
ze Składowic 
oraz „Lubin” 
z Krzeczyna 
Wielkiego. 

W solowym 
występie utwo-

ry „Jeszcze się 
tam żagiel bieli” 

oraz „Mam ochotę na 
chwileczkę zapomnienia” 
zaprezentowała Lucyna 
Franczak. Był to naprawdę 
doskonały występ, długo 
oklaskiwany przez publicz-
ność. 

Koncert dopełniła przygo-
towana specjalnie na tę oka-
zję multimedialna prezenta-
cja. Była to sentymentalna 
podróż przeplatana najważ-
niejszymi utworami artysty, 
którego twórczość podsu-
mowywali najważniejsi mu-

zyczni dziennikarze. Można 
było usłyszeć również same-
go artystę, który w swoim 
stylu, z wdziękiem i nutą iro-
nii przybliżył swoje piosenki.

(MG) 

KULTURA

MŁYNARSKI: NOSTALGICZNIE, ZABAWNIE I ŻYWIOŁOWO… 
Po prostu 
Młynarski…
Wojciech Młynarski był 
autorem ponad dwóch tysięcy 
tekstów: piosenek lirycznych, 
ballad, „obrazków 
obyczajowych”, piosenek 
„szlagwortowych” i songów 
politycznych, który od blisko 
50 lat miał swoją wierną 
publiczność.
Jego piosenki „Światowe 
życie”, „Och, ty w życiu”, 
„Żorżyk gitarzysta basowy”, 
„Prześliczna wiolonczelistka”, 
„Moje serce to jest muzyk” 
nuciła cała Polska. Największą 
popularnością cieszył się 
„oczywiście, niewątpliwie” 
jego superprzebój „Jesteśmy 
na wczasach”. Ale sam 
Młynarski powiedział: 
„Nienawidziłem tej piosenki, 
bo gdziekolwiek się pojawiłem, 
to musiałem ją śpiewać. 
Myślałem: Boże kochany, 
cokolwiek bym nie napisał, to 
już tego nie przeskoczę”.
Niektóre jego utwory na stałe 
weszły do kanonu polskiej 
muzyki rozrywkowej. 
Młynarski, podobnie jak 
Jacques Brel, był też 
najlepszym interpretatorem 
własnych utworów.
Wojciech Młynarski urodził się 
26 marca 1941 r. w Warszawie. 
W 1963 r. jako absolwent 
polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, po obronie 
pracy magisterskiej 
„O dramaturgii Witkacego” 
postanowił zostać 
zawodowym aktorem 
i piosenkarzem. Debiutował na 
początku lat 60. na scenie 
kabaretowej i teatralnej klubu 
studenckiego Hybrydy. 
Kilkakrotnie wtedy wygrał 
Giełdę Piosenki w Polskim 
Radiu.
O prawie każdej piosence 
Młynarskiego można 
opowiedzieć osobną historię 
i prawie każda ma swój 
polityczny, społeczny, 
obyczajowy bądź towarzyski 
rodowód!   (PAP) 

Podczas koncertu zadebiutowały dwie nowe grupy działające przy OKGL: Chór Via Musica 
w nowym składzie i w nowej odsłonie oraz Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 

Utwory Wojciecha Młynarskiego usłyszeć można 
było w wykonaniu zespół „Lejdis”, a w solowym 
występie utwory „Jeszcze się tam żagiel bieli” 
oraz „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia” 
zaprezentowała Lucyna Franczak. 
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100 lat Powstań Śląskich – spotkania autorskie w gminie
Sejm ogłosił rok 2019 Rokiem 
Powstań Śląskich. W ten sposób 
Parlament wyraził „wdzięczność 
za wkład pokoleń ludu śląskiego 
w walkę o niepodległość 
Rzeczypospolitej, a potem jej 
odbudowę, oraz za wywarcie 
istotnego wpływu na kształt 
granic odrodzonego 
i niepodległego państwa 
polskiego”. Z tej okazji Gminna 
Biblioteka Publiczna w Raszówce 
zaprosiła na spotkania z dziećmi 

śląskiego pisarza Kazimierza 
Szymeczko, autora książek dla 
dzieci i młodzieży. 
Spotkanie poświęcone było 
twórczości pisarza, a szczególnie 
książkom mówiącym o historii 
Polski. Autor opowiedział o swojej 
pierwszej książce „Historii Polski 
w opowieściach”, zachęcił 
wszystkich do sięgnięcia po serię 
„Zdarzyło się w Polsce”, gdzie 
znajdują się także jego  
opowiadania. Najnowszą książkę 

„Gołąbek niepokoju” przedstawił 
jako „najmłodsze swoje dziecko”. 
Opowiedział o co walczono na 
Śląsku w latach 1919-1921, 
o ówczesnej codzienności 
mieszkańców, o różnicach 
kulturowych, przemycie, pracy 
„za miedzą”, hodowli gołębi, 
królików i kóz. 
Spotkanie miało charakter bardzo 
otwarty, pisarz chętnie odpowiadał 
na pytania zadawane przez 
uczestników. Wielokrotnie 

publiczność śmiała się z żartów 
pana Kazimierza, a sam pisarz 
okazał się osobą bardzo ciepłą 
i sympatyczną. Na zakończenie, 
każdy z uczestników miał 
możliwość zakupienia książki autora 
z osobistą dedykacją pisarza.
Udział w spotkaniu wzięli 
uczniowie klas 4,5,6 ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce oraz Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych.   (JN) 

TYDZIEŃ 
Z INTERNETEM 
Motywem tegorocznej  edycji 
ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień 
z Internetem 2019 było „świadome 
korzystanie z informacji”. Z tej okazji 
w bibliotece zorganizowano cykl spotkań 
z klasą VI ze Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Raszówce. Udział 
w spotkaniach pomógł zrozumieć 
uczestnikom kampanii, jak ważnym 
narzędziem w ich rękach jest internet, 
a także jak z niego mądrze korzystać. 
Warsztaty rozpoczęto zabawą 
integracyjną wykorzystującą kłębek 
włóczki, w której kolejne osoby 
trzymające kłębek odpowiadały na 
pytanie jakich informacji najczęściej 
szukają w internecie. Na zakończenie 
zabawy powstała sieć, która zobrazowała 
sieć internetową. 
Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, 
w jaki sposób można bardziej świadomie 
korzystać z sieci oraz jak oceniać 
prawdziwość rozpowszechnianych 
informacji, żeby móc wyciągnąć 
z internetu jak najwięcej korzyści i ustrzec 
się przed zagrożeniami. Innym tematem 
podczas spotkań był hejt czyli przemoc 
słowna w internecie oraz uświadomienie 
młodym internautom, jak ich aktywność 

działania w sieci wpływa na ich wizerunek 
oraz jak świadomie zadbać o niego w sieci. 
Udział w zajęciach z okazji Tygodnia 
z Internetem wzięła również klasa 4. 
Młodzi ludzie mają dostęp do internetu 
nie tylko przez komputer, ale również 
dzięki użyciu urządzeń mobilnych. 
Nierozważne używanie serwisów 
społecznościowych stwarza szereg 
zagrożeń. Zajęcia poświęcone były 
ochronie prywatności on-line. Dzięki nim 
uczniowie dowiedzieli się co może im 
zagrażać w efekcie nieprzemyślanych 
działań online, jak takich zagrożeń unikać 
i jak reagować na niebezpieczne sytuacje 
w sieci.   JN

Święto to przypada w dniu uro-
dzin duńskiego baśniopisarza 
Hansa Christiana Andersena, au-
tora m.in. Calineczki, Królowej 
Śniegu, Brzydkiego kaczątka 
i wielu innych książeczek dla dzie-
ci. Ma ono na celu zachęcenie ro-
dziców do czytania swoim pocie-
chom od najmłodszych lat, ponie-
waż czytanie pomaga rozwijać ich 
pamięć, wyobraźnię oraz wzboga-
ca słownictwo.

Placówkę w Raszówce odwie-
dziły dzieci z Przedszkola im. Jana 
Pawła II w Raszówce. Dzieci do-
wiedziały się jak powstają książki 
i jak należy o nie dbać. Nie zabra-
kło głośnego czytania, np. wier-
szy: „Skargi książki” Jana Husz-
cza oraz „Siedmiomilowych bu-
tów” Jana Brzechwy, Przy wierszu 
„Na straganie” przedszkolaki ba-
wiły się w teatrzyk. Na pamiątkę 

spotkania dyrektor biblioteki wrę-
czyła wszystkim pamiątkową 
przypinkę z logo biblioteki.

W Punkcie Przedszkolnym 
w Miłoradzicach dzieci także miały 
okazję do zapoznania się z ideą 
święta. Słuchały wierszy oraz 
książki autorstwa Zofii Staneckiej 
i Marianny Oklejak pt. „Basia i bi-
blioteka”. W książce - pani przed-
szkolanka zabiera dzieci do biblio-
teki na warsztaty artystyczne 
z udziałem pisarki, która opowiada 
im jak wymyśla swoich bohaterów 
i jak powstają jej książki. Przed-
szkolaki z zainteresowaniem wy-
słuchały przygód swoich rówieśni-
ków, a następnie samodzielnie pro-
jektowały okładkę książki.

Biblioteka w Niemstowie zapro-
siła  na spotkanie czytelnicze dwie 
grupy przedszkolaków ze Szkoły 

Podstawowej im. J. Korczaka 
w Niemstowie. W trakcie spotka-
nia dzieci wzięły udział w zaba-
wach dydaktycznych i dyskusjach 
na tematy związane z literaturą 
dziecięcą. Dowiedziały się skąd się 
biorą książki w bibliotece oraz jakie 
ich rodzaje można spotkać na bi-
bliotecznych regałach. Uczestnicy 
zajęć mieli także okazję poprzeglą-
dać różne baśnie i bajki i porozma-
wiać na temat poszanowania ksią-
żek.  Dzień Książki dla Dzieci łączy 
się z Andersenem, dlatego na spot-
kaniu nie mogło zabraknąć jego 
dzieła. Przeczytano zatem głośno 
baśń zatytułowaną „Brzydkie ka-
czątko”, w której tytułowe kacząt-
ko staje się pięknym łabędziem. Po 
krótkiej dyskusji na temat przeczy-
tanej opowieści dzieci zamieniły 
się w artystów i tworzyły przy po-

mocy kredek i kolorowych piórek 
piękne łabędzie. Podsumowaniem 
zajęć było przekazanie zasad zapi-
su i zaproszenie dzieci z rodzicami 
do korzystania z usług biblioteki. 
Mali artyści swoje prace zabrali do 
przedszkola, żeby zrobić piękną 
wystawkę.

Z okazji Międzynarodowego  
Dnia Książki dla Dzieci do biblio-
teki w Chróstniku dzieci przyszły 
wraz z rodzicami. Zapoznały się 
z twórczością  Andersena i wysłu-
chały baśni „Brzydkie kaczątko” 
czytanej przez jedną z mam. Obej-
rzały także  wystawkę książek dla 
dzieci, później projektowały 
okładki do książek. Po słodkim 
poczęstunku samodzielnie wybra-
ły sobie książki, które rodzice zo-
bowiązali się przeczytać im w do-
mu. (GBP) 

KSIĄŻKI LUBIĄ DZIECI, 
DZIECI LUBIĄ KSIĄŻKI 
Książki dla 
najmłodszych 
zachwycają 
pięknymi 
ilustracjami, 
ciekawą treścią, 
uczą poprzez zabawę 
w atrakcyjnej 
formie. Podczas 
Międzynarodowego 
Dnia Książki 
dla Dzieci 
obchodzonego na 
całym świecie 
2 kwietnia, 
nasza Gminna 
Biblioteka Publiczna 
zorganizowała dla 
najmłodszych wiele 
atrakcji.

spotkania dyrektor biblioteki wrę- Podstawowej im. J. Korczaka Podstawowej im. J. Korczaka mocy kredek i kolorowych piórek mocy kredek i kolorowych piórek 
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PO BARDZO UDANEJ, UBIEGŁOROCZNEJ EDYCJI PILOTAŻOWEJ SKIEROWANEJ DO TRZYLATKÓW, GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZÓWCE  
ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU . 

Mała Książka - Wielki Człowiek
Tym samym nasi mieszkańcy w wieku 
przedszkolnym będą mieli okazję 
zaprzyjaźnić się ze słowem 
drukowanymi i pokochać książki już na 
całe życie. 
To projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat  
realizowany w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka - wielki 
człowiek” przez Instytut Książki we 
współpracy z bibliotekami publicznymi. 

Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które 
przyjdzie do biblioteki biorącej udział 
w projekcie, otrzyma w prezencie 
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na 
dobry czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę, dostosowaną pod względem 

formy i treści do potrzeb przedszkolaka 
i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych 
książek dla najmłodszych, a także Kartę 
Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, mały czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce -bibliotekę 
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. 
W wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju 

ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. Udział 
w projekcie jest całkowicie bezpłatny 
zarówno dla bibliotek, jak również dla 
dzieci i ich rodziców. 
Wyprawki Czytelnicze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym będzie można odebrać 
od września 2019 r.   
 (SR, GBP)

Czytać by latać 
- Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich

Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce odwie-
dziła bibliotekarka i przeprowadziła się zajęcia lite-
racko- edukacyjne z wykorzystaniem teatrzyku Ka-
mishibai z okazji przypadającego 23 kwietnia Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autorskich. Spotkaniu 
towarzyszyła pogadanka o książkach. Dzieciom wy-
jaśniano także w bardzo przystępny sposób czym są 
prawa autorskie.

Dzieciom przedstawiono opowieść o bardzo wygod-
nym lecz próżnym życiu „Kotki Milusi”. Maluchy z du-
żym zainteresowaniem słuchały i śledziły towarzyszą-
ce opowiadaniu ilustracje, by później oceniać postępo-
wanie kotki. Przedszkolaki bez problemu wymieniały 
zwyczaje kotów, chętnie chwaliły się swoimi zwierzęta-
mi, które mają w domu. Zwieńczeniem zajęć była kocia 
gimnastyka. 

Obchodzony co roku 23 kwietnia Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich ustanowiło w 1995 roku 
UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynaro-
dowej Unii Wydawców. Święto zainaugurowano 
w Barcelonie, w setną rocznicę powstania Unii. 23 
kwietnia to szczególna data w historii literatury świa-
towej – rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy, 
jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladi-
mir Nabokov.

W Polsce ten dzień jest obchodzony od 2007 roku. 
Dzień Książki stał się na tyle popularny, że od 2001 ro-
ku UNESCO co roku wybiera Światową Stolicę Książ-
ki. Pierwszą z nich był Madryt. W 2016 roku stolicą 
książki został  Wrocław. W 2019 roku przeniosła się 
ona z Aten do Szardży (Zjednoczone Emiraty Arab-
skie).  (JN, WO, źródło: Lustro Biblioteki, Unesco)

Na początku przedszkolaki 
wyruszyły z Bolkiem i Lolkiem 
w „Afrykańską przygodę”, a na-
stępnie rozpoczęły swoją przygo-
dę z kodowaniem. Dzieci usta-
wiały wieże zgodnie z podanym 
kodem, wytyczały drogę do celu 
za pomocą strzałek doskonale 
rozumiejąc orientację w schema-
cie ciała. Zakodowana gimnasty-
ka sprawiła im wiele radości. Za-
dania zostały starannie dobrane 
do potrzeb i możliwości dzieci 
rozwijając przy tym logiczne my-
ślenie, umiejętności matema-
tyczne, pobudzały wyobraźnię, 
kreatywność, a także uczyły 
współpracy. Na koniec przed-
szkolaki oglądały książki z ulu-
bionymi postaciami z bajek: 
Reksio, Miś Uszatek, Koziołek 
Matołek i oczywiście Bolek i Lo-
lek.   (JN) 

BOLEK I LOLEK UCZĄ 
PRZEDSZKOLAKÓW  
Grupa Maluchów i Zuchów z Przedszkola im. Jana Pawła w Raszówce wzięła 
udział w ogólnopolskim projekcie dla grup przedszkolnych „Tydzień z polskimi 
bajkami”. Z tej okazji dzieci odwiedziły bibliotekę, aby zaprzyjaźnić się 
z bohaterami kultowych polskich bajek. 
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DLACZEGO „PSZCZOŁY”?
Te małe owady wprosiły 

się do naszych bibliotek sa-
me. Przyznałam we wstępie, 
że przypadkowo… i już zosta-
ły, zagnieździły się. A tak zu-
pełnie poważnie, to jako bi-
bliotekarze zauważyliśmy, że 
tematy przyrodnicze zawsze 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem dzieci. W celu zachę-
cenia młodego człowieka do 

skorzystania, odwiedzenia 
naszych bibliotek, szukamy 
ciekawych tematów, innowa-
cyjnych działań, które przy-
niosą pozytywny efekt. Aka-
demia Przyjaciół Pszczół daje 
nam taką możliwość. Chcemy 
też współpracować z organi-
zacjami pozarządowymi, 
brać udział w akcjach ogólno-
polskich, a w tym programie 
do tej pory wzięło udział 2 
600 placówek, czyli 156 000 
dzieci (według portalu poma-
gamypszczolom.pl). Pro-
gram Z Kujawskim pomaga-
my pszczołom ma na celu do-
tarcie do małych, lokalnych 
społeczności, które zainicjują 
długofalowe działania na 
rzecz pszczołowatych. Cho-
dzi o stworzenie Miejsc Przy-
jaznych Pszczołom i posadze-
nie roślin miododajnych, np. 
na balkonach, w ogródkach 

przydomowych. Od 2011 ro-
ku organizatorzy programu 
wzmacniają świadomość spo-
łeczną poprzez edukację i po-
pularyzację tematu. Chcą 
w ten sposób pokazać, że każ-
dy z nas może przyczynić się 
do poprawy warunków życia 
tych pożytecznych owadów. 
W lipcu br. Gmina Lubin 
(nasz organizator) złożyła 
symboliczną deklarację po-
parcia manifestu gmin przy-
jaznych pszczołom w ramach 
programu Z Kujawskim po-
magamy pszczołom. Potwier-
dzeniem faktu zaangażowa-
nia Gminy Lubin w działania 
na rzecz tworzenia Miejsc 
Przyjaznych Pszczołom jest 
wykonanie w kwietniu br. na-
sadzeń 140 sztuk sadzonek 
klonów i lip w poboczu drogi 
Gorzelin – Raszówka. Celem 
akcji jest zmiana postaw spo-
łeczeństwa i promocja pozy-
tywnych działań związanych 
z ochroną przyrody, 
a w szczególności ochrony 
pszczół zagrożonych wygi-
nięciem, od których uzależ-
nione jest nasze pożywienie 
i życie. 

DLA KOGO „PSZCZOŁY”?
Naszą pszczelą ofertę kie-

rujemy do przedszkolaków 
i dzieci z klas 1-6 ze szkół 
podstawowych. Wiedza jaką 
posiadają nasi uczestnicy za-
skakuje, prowokuje do dysku-
sji i wymiany informacji, ale 

również do wspólnej zabawy. 
Materiały dostępne w ra-
mach programu Akademia 
Przyjaciół Pszczół dają 
możliwość przygotowania 
ciekawych zajęć osobom nie 
zajmującym się na co dzień 
tematami przyrodniczymi 
czy ekologią. Każdy bibliote-
karz może stać się „przyjacie-
lem pszczołowatych”. Na 
spotkania, w miarę możliwo-
ści, zapraszamy ekspertów, 
czyli lokalnych producentów 
miodu, pszczelarzy, którzy 
prowadzą swoje pasieki 
w okolicy. Obowiązkowym 
elementem zajęć jest degu-
stacja miodu. W trakcie przy-
gotowań korzystamy z róż-
nych źródeł informacji oraz 
inspiracji. Najczęściej z ma-
teriałów Akademii Przyjaciół 
Pszczół oraz pakietu eduka-
cyjnego Dzień Pszczół opub-
likowanego na stronie ekoka-
lendarz.pl. Nieocenioną po-
mocą i atrakcją podczas zajęć 
jest książka Pszczoły, z prze-
pięknymi ilustracjami Pawła 
Sochy do której tekst napisał 
dr Wojciech Grajkowski. In-
ną pozycją wydawniczą, któ-
ra świetnie prezentuje świat 
pszczół jest książka pt. Skąd 
się bierze miód z serii  Opo-
wiem ci mamo zilustrowana 
przez Katarzynę Bajerowicz 
z wierszami Marcina Bryk-
czyńskiego. Format obu ksią-
żek oraz wspaniała oprawa 
graficzna idealnie nadają się 
do zaprezentowania podczas 
warsztatów. 

JAK MÓWIĆ O „PSZCZO-
ŁACH”? (FORMY DZIAŁAŃ)

Przez kilka lat warsztaty 
i spotkania przyjmowały bar-
dzo różne formy. Znalazły się 
wśród nich pogadanki, 
wspólne prace plastyczne, sa-
dzenie kwiatów i roślin mio-
dodajnych przy bibliotekach 
(razem z przedszkolakami, 
które potem dbały o rośliny 
i podlewały je) (zdjęcie nr 7). 
Na zaproszenie pobliskiej 
szkoły podstawowej w Ra-
szówce bibliotekarka wspól-
nie z lokalnym pszczelarzem 
wzięli udział w cyklu warszta-
tów dla uczniów klas I-III. Bi-
bliotekarka poprowadziła 
część teoretyczną, a właści-

ciel pasieki cześć prak-
tyczną wykła-

ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA ARTYKUŁU, KTÓREGO AUTOREM JEST IZABELA TYRCZ Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE, OPOWIADAJĄCYM O ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH 
W NASZYCH BIBLIOTEKACH W RAMACH AKADEMII PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ. ZOSTAŁ ON OPUBLIKOWANY PO RAZ PIERWSZY W 2017 ROKU W CZASOPIŚMIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 9/2017, A TERAZ 
Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK, ZNALAZŁ SIĘ WŚRÓD 11 WYRÓŻNIONYCH ARTYKUŁÓW Z OSTATNICH DWÓCH LAT NA STRONIE INTERNETOWEJ LUSTRA BIBLIOTEKI. MOŻNA GO ZNALEŹĆ NA STRONIE 
WWW.LUSTOBIBLIOTEKI, POD HASŁEM 11 INSPIRUJĄCYCH ARTYKUŁÓW. PRZEDRUKOWUJEMY GO U NAS I ZACHĘCAMY DO LEKTURY!  

AKADEMIA PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ 
– CZYLI O MAŁYCH „WIELKICH OWADACH” W BIBLIOTEKACH GMINY LUBIN
 Kilka lat 
temu, zupełnie 
przypadkowo, 
jedna z naszych 
koleżanek 
natrafiła na 
informację na 
temat programu 
Z Kujawskim 
Pomagamy 
Pszczołom, 
którego jednym 
z elementów 
jest Akademia 
Przyjaciół 
Pszczół. Od tego 
czasu pszczoły 
są inspiracją dla 
bibliotekarek 
przygotowujących 
zajęcia dla dzieci 
każdego roku, 
a szczególnie 8 
sierpnia, kiedy 
obchodzony jest 
Wielki Dzień 
Pszczół.

Warsztaty w filii w Niemstowie, 2015. 

Kapelusz 
pszczelarza, filia 
w Niemstowie, 2015

1 

3

Spotkanie z pszczelarzem, filia 
w Niemstowie, 2015.

2 Malowanie wymarzonej łąki dla pszczół, 
plac przy bibliotece w Raszówce, 2017.
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dów. Dzieci dowiedziały się 
dlaczego pszczoły są tak wy-
jątkowe ( nie tylko jako wyją-
tek ortograficznyJ i jak w pro-
sty sposób można je chronić 
przed wyginięciem. Świetnie 
radziły sobie z wymienianiem 
części ciała pszczołowatych, 
poznały podstawowe ich ga-
tunki oraz dowiedziały się ja-
ką rolę w społeczności tych 
owadów odgrywa taniec 
pszczeli. Każda klasa otrzy-
mała spis zasad przyjaciół 
pszczół, które mogły utrwalić 
sobie na zajęciach z wycho-
wawcą i wg których wspólnie 
z rodzicami mogły zainicjo-
wać Miejsca Przyjazne 
Pszczołom. Dzieci zobaczyły 
wówczas jak wygląda praw-
dziwy plaster miodu, żywe 
pszczoły oraz wyposażenie 
potrzebne do pracy z rojem – 
strój, dmuchawę do odymia-
nia i wiele innych akcesoriów, 
które wzbudziły ogromne za-
interesowanie wśród ucz-
niów. Największą atrakcją za-
wsze jest kapelusz pszczela-
rza, który dzieci mogą przy-
mierzać. (zdjęcie nr 3) Drugą 
część warsztatów wypełniły: 
pogadanka o pszczołach oraz 
zajęcia plastyczne polegające 
na wykonaniu owadów 
z przygotowanych szablo-
nów. Dzieci poznały rodzaje 
pszczołowatych, nauczyły się 
wymieniać części ich ciała 
oraz dowiedziały się co 
pszczoły lubią najbardziej. 
Podczas zabawy z puzzlami 
zobaczyły jak wygląda ob-
rostka, murarka, pszczoła 
miodna i trzmiel. Wysłuchały 
z zaciekawieniem listu zapra-
cowanej robotnicy pt. Dajcie 
mi odpocząć do doktora Do-

bra Rada 
(fragmentu 
książki Małe 
zwierzęta, tekst Claire 
Llewellyn, ilustracje Kate 
Sheppard) i posmakowały 
słodziutkiego miodku.

Dzieci w trakcie wielu zajęć 
wspólnie wykonywały plakaty 
inspirowane materiałami do-
stępnymi do pobrania na 
stronie http://www.pomaga-
mypszczolom.pl/program/, 
np. Zasady Przyjaciół 
Pszczół, Ogród i balkon przy-
jazny pszczołom, Jak założyć 
Miejsce Przyjazne Pszczołom 
itp. Wszystkie te materiały 
dostępne są w formacie pdf, 
przedstawiają temat w przy-
stępny dla młodych odbior-
ców, prosty sposób. Gotowe 
plakaty, prezentacje, instruk-
cja budowy gniazd dla 
pszczół dziko żyjących, po-
radniki i informatory wystar-
czy pobrać i zaprezentować 
uczestnikom spotkania w wy-
brany przez siebie sposób.

Na spotkaniach z przed-
szkolakami bibliotekarki 
proponują jako element war-
sztatów również zabawy ru-
chowe, np. taniec pszczoły 

czy zbieranie nektaru z kwia-
tów. 

Gośćmi specjalnymi pod-
czas jednego ze spotkań w fi-
lii w Niemstowie dla klasy V 
byli pan J. Grygotowicz -  
pracownik Państwowej In-
spekcji Pracy w Legnicy oraz 
pan A. Dulemba z Dolnoślą-
skiego Oddziału Doradztwa 
Rolniczego w Lubinie. 
Pierwsza część obejmowała 
prelekcję o życiu pszczół, ro-
li i znaczeniu pszczół dla śro-
dowiska i człowieka, ograni-
czeniach w stosowaniu środ-
ków ochrony roślin i nawo-
zów sztucznych, sadzeniu 
roślin rodzimych i unikaniu 
inwazyjnych. W drugiej czę-
ści spotkania dzieci obejrza-
ły ciekawy filmik na temat 
bezpieczeństwa na wsi i do-
wiedziały się jak unikać za-
grożeń podczas prac w go-
spodarstwie. Zaproszony na 
inne zajęcia zorganizowane 
z tego cyklu pan pszczelarz 
opowiedział o roślinach 
przyjaznych tym owadom 
i zachęcał dzieci do zasiania 
miododajnych roślin w przy-
domowych ogródkach. Każ-
dy uczestnik spotkania mógł 
skosztować miodu z okolicz-
nej pasieki i zobaczyć pierz-
gę - naturalnie przetworzony 
przez pszczoły pyłek kwiato-
wy. (zdjęcia nr1 i 2)

Do zajęć wykorzystujemy 
zrobiony na zamówienie kil-
ka lat temu baner z logo pro-
gramu  Z Kujawskim poma-
gamy pszczołom. Świetnie 
się sprawdza w różnych wa-
runkach, bo zdarza się, że 
przygotowujemy „stanowi-
sko o pszczołach” również 
podczas pikników czy festy-
nów na świeżym powietrzu. 

Wszystkie dodatkowe 
materiały udostępnione 

w ramach programu druku-
jemy według własnych po-
trzeb w bibliotekach. 

We września, po rozpo-
częciu nowego roku szkolne-
go, program Z Kujawskim 
pomagamy pszczołom 
wznowił po wakacjach dzia-
łania w ramach Akademii 
Przyjaciół Pszczół. W tym 
roku jeszcze intensywniej 
planuje się zaangażowanie 
w zakładanie Miejsc Przyja-
znych Pszczołom. Dlatego 
też przygotowywana wiosen-
na edycja grywalizacji (kon-
kurs Akademia Przyjaciół 
Pszczół – Pszczeli Bohatero-
wie dedykowany klasom IV-
-VI szkół podstawowych 
oraz ich opiekunom, realizu-
jącym podstawę programo-
wą z zakresu edukacji przy-
rodniczej) będzie poświęco-
na temu tematowi. Start za-
planowano na początku dru-

giego semestru, gdy tylko 
zakwitną pierwsze kwiaty 
przyjazne pszczołom. Tego-
roczna jesień i zima ma być 
okazją do przygotowania się, 
dlatego uruchomiono 
newsletter, który zawiera 
porcję ciekawej wiedzy oraz 
inspiracje do zabaw, gier 
i eksperymentów. Ta forma 
jest dodatkowym ułatwie-
niem dla planujących działa-
nia z programem Akademia 
Przyjaciół Pszczół w biblio-
tekach. 

WIELKI DZIEŃ PSZCZOŁY
Nie tylko dla wielbicieli 

miodu, ale dla wszystkich, 
którym los pszczół nie jest 
obojętny. Obchodzony 8 
sierpnia jest okazją do zorga-
nizowania warsztatów, pre-
lekcji, zajęć czy inspiracją do 
zabawy. Ja wykorzystałam 
Dzień Pszczoły jako pretekst 
do rozmowy i zabaw plastycz-
nych podczas tegorocznych 
zajęć wakacyjnych w bibliote-

ce. Ponieważ w spotkaniu 
uczestniczyły przedszkolaki 
i dzieci z różnych klas szkoły 
podstawowej zajęcia miały 
prostą formę, aby wszyscy ra-
zem dobrze się bawili. Naj-
pierw malowaliśmy łąki pełne 
kwiatów (papier, kilka „cia-
pek” farby, to wszystko przy-
kryte folią i rozprowadzone 
po kartce paluszkamiJ - 
świetna zabawa). Potem two-
rzyliśmy kolorowe kwiatki 
(dna od butelek plastiko-
wych, trochę plasteliny, op-
cjonalnie brokat i słupki 

kwiatowe z przeciętych na pół 
patyczków kosmetycznych, 
łodygi z patyków do balonów) 
– nawet chłopcy bardzo się 
w to zaangażowali (zdjęcie 
nr6). Na koniec wyszliśmy na 
dwór z farbami i pasem folii 
do okładania książek, którą 
przypięliśmy do rosnących 
obok biblioteki drzew. Tym 
razem użyliśmy pędzli. Po-
wstało coś na kształt witrażu, 
ponieważ obraz widoczny był 
z obu stron. (zdjęcia nr 4 i 5)

CO „PSZCZOŁY” 
DAJĄ BIBLIOTECE?

Na zajęcia do bibliotek za-
praszamy zorganizowane 
grupy przedszkolne z opie-
kunami bądź klasy z pobli-
skich szkół podstawowych. 
Nasze biblioteki mieszczą się 
na wsiach i większość użyt-
kowników zamieszkuje tere-
ny wiejskie. Tematy ekolo-
giczne są więc tym bardziej 
bliskie i zarazem potrzebne. 
Każde spotkanie, zajęcia czy 

warsztaty są szansą na pozy-
skanie nowych czytelników 
czy popularyzację bibliotek 
w środowisku lokalnym. Wy-
nikiem naszych działań za-
zwyczaj są nowi użytkowni-
cy, których często do biblio-
tek przyprowadzają dzieci. 
Pomimo podejmowania róż-
nych działań marketingo-
wych, udziału w akcjach na 
mniejszą lub większą skalę, 
prowadzenia strony interne-
towej biblioteki (biblioteka-
-raszowka.pl) czy profilu na 
Facebooku (facebook.com/
bibliotekaRaszowka) nadal 
zdarza się, że ktoś „nie wie-
dział, że tutaj jest taka fajna 
bibliotekaJ”. Moim zdaniem 
warto podejmować takie wy-
zwania, nawet jeśli temat nie 
jest nam bliski, wydaje się 
trudny. Po jednym z takich 
spotkań przyszło dziecko 
przyprowadzając rodzica, 
któremu maluch powiedział, 
że „pani z biblioteki zapra-
szała, żeby przyjść, a jak ktoś 
prosi to nie można odma-
wiać”. Biblioteka pozyskała 
nowego czytelnika, a dziecko 
oprócz tego, że z „pszczoła-
mi” zaprzyjaźniło się z bi-
blioteką.

Izabela Tyrcz
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Raszówce
 Wydawnictwa:
Paweł Socha: Pszczoły .

Warszawa: Dwie Siostry, 
2015, ISBN 978-83-63696-
55-9

Katarzyna Bajerowicz, 
Marcin Brykczyński: Skąd się 
bierze miód. Warszawa: Na-
sza Księgarnia, 2015, ISBN 
978-83-10-12923-9

Claire Llewellyn: Małe 
zwierzęta. Piaseczno: Book 
House, 2009. ISBN 978-83-
7612-085-0 Zd

jęc
ia 

– a
ut

ore
m 

ws
zy

stk
ich

 zd
jęć

 je
st 

Iza
be

la 
Ty

rcz
, w

szy
stk

ie 
zd

jęc
ia 

po
ch

od
zą

 z a
rch

iw
um

 GB
P w

 Ra
szó

wc
e

dów. Dzieci dowiedziały się 
dlaczego pszczoły są tak wy-
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Sadzenie roślin, plac przy bibliotece 
w Raszówce, 2015.

7

Zabawy 
plastyczne – 
kwiatki dla 
pszczółek, 
biblioteka 
w Raszówce, 
2017. 

Malowanie 
wymarzonej łąki 
dla pszczół, plac 
przy bibliotece 
w Raszówce, 2017.
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KAŻDA KLASA OTRZYMAŁA SPIS ZA-
SAD PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ, KTÓRE 
MOGŁY UTRWALIĆ SOBIE NA ZAJĘ-
CIACH Z WYCHOWAWCĄ
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Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się rękodzielnicze warszta-
ty zorganizowane przez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin w Krzeczy-
nie Małym, Liścu i Miroszowi-
cach. Uczestnicy wykazali się 
fantazją, cierpliwością i niezwy-
kłą precyzją podczas tworzenia 
dekoracji świątecznych. Przed-
stawione zostały dwie technik,  
pierwsza to ozdabianie jajka tka-
niną a druga to wykonanie wzo-
rów ażurowych przy użyciu mini 
szlifierki. W zorganizowanych 
warsztatach uczestniczyło w su-
mie 50 osób i powstało ponad 50 
misternie wykonanych prac. 
Brawo!

(OKGL)]

 Świąteczne warsztaty  

Koncert  powstał we współpracy 
uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach 
z Państwową Szkołą Muzyczną I st. 
w Lubinie, jej nauczycielami, 
solistami, chórzystami oraz orkiestrą. 

Zebrani na sali gimna-
stycznej goście, wśród nich 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy w Lubinie Andrzej 
Olek, dyrekcja i nauczyciele 
obu szkół, rodzice oraz ucz-
niowie mogli przenieść się 
na chwilę w magiczny świat 

muzyki i poezji, przeżyć 
chwile radości i wzruszenia 
i w zadumie nad własnym ży-
ciem przygotować się do 
przeżywania Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. 
Cytaty z biblii, wiersze wspa-
niałych autorów, pieśni reli-

gijne i utwory instrumental-
ne w wykonaniu solistów, re-
cytatorów, chóru oraz orkie-
stry, wzbudziły refleksję nad 
tajemnicą Triduum Paschal-
nego. 

W dwumiesięcznych przy-
gotowaniach do koncertu, 
które były wytężoną pracą 
uczniów i nauczycieli obu 
szkół, wzięło udział ponad 
100 osób, a byli to: soliści, 
chórzyści, recytatorzy oraz 
członkowie orkiestry PSM 
I st. w Lubinie.

Inicjatorem tego przedsię-
wzięcia i dyrygentem zespo-
łu był Andrzej Słowikowski, 

któremu cała szkolna spo-
łeczność składa gorące po-
dziękowania za trud i pracę 
jaką włożył w przygotowanie 
tego wspaniałego koncertu. 
Ponadto podziękowania kie-
rowane są 
w stronę Krystyny Szarow-
skiej oraz Violetty Kwiatkow-
skiej – dyrektorkom obu 
szkół za umożliwienie reali-
zacji tego montażu poetycko 
– muzycznego. Koncert 
przygotowali: Anna Rogal-
ska, Beata Oczyńska – Stet-
tler oraz Andrzej Słowikow-
ski.

(SP w Siedlcach)

W przededniu Triduum Paschalnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach miało miejsce 
niezwykłe wydarzenie, którym był koncert „Wiara, nadzieja, miłość” wprowadzający w klimat Świąt Wielkanocnych. 

WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ - 
MONTAŻ POETYCKO-MUZYCZNY 

W DWUMIESIĘCZNYCH PRZY-
GOTOWANIACH DO KONCERTU, 
KTÓRE BYŁY WYTĘŻONĄ PRA-
CĄ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
OBU SZKÓŁ, WZIĘŁO UDZIAŁ 
PONAD 100 OSÓB, A BYLI TO: 
SOLIŚCI, CHÓRZYŚCI, RECYTA-
TORZY ORAZ CZŁONKOWIE OR-
KIESTRY PSM I ST. W LUBINIE.



¹⁹NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Z okazji Światowego Dnia 
Poezji, którego celem jest 
promocja czytania, pisania, 
publikowania i nauczania poezji 
na całym świecie, w świetlicy 
wiejskiej w Raszówce odbył się 
Nastrojowy wieczór poezji 
śpiewanej w wykonaniu 
zespołu „Leśne Echo” 
z Raszówki, działającego przy 

Ośrodku Kultury Gminy Lubin. 
W trakcie spotkania goście 
mogli wysłuchać utworów 
między innymi Jonasza Kofty, 
Agnieszki Osieckiej, Marka 
Grechuty, którym autorską 
oprawę muzyczną zapewnił 
kierownik zespołu Witold 
Klocek. Koncert poprowadziła 
miłośniczka literatury Maria 

Wolak. Ten wyjątkowy wieczór 
dał okazję, do zatrzymania się 
w codziennej życiowej 
gonitwie.  
Jak wiemy, czytanie poezji nie 
jest łatwą przyjemnością, 
trzeba się jej nauczyć. Nie 
zniechęcajmy się. Próbujmy, 
smakujmy, wyrabiajmy sobie 
własne zdania i gusty. Czytajmy 

to, co się nam podoba, daje 
chwilę radości, spokoju i czas 
na przemyślenia. 
Zaprezentowane wiersze, 
czytane również przez 
uczestników spotkania, 
opowiadały o miłości, troskach 
dnia codziennego, niektóre 
dawno napisane, a jakże wciąż 
aktualne. 

Wszyscy razem zaśpiewali 
piosenkę „Pamiętajcie 
o ogrodach”, następnie w miłej 
i ciepłej atmosferze przy 
filiżance kawy i słodkim 
poczęstunku rozmawiali 
o poezji, która nieustannie 
zachwyca i jest wciąż żywa. 
W podziękowaniu od Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

w Raszówce członkowie 
zespołu otrzymali tomiki 
poezji. Natomiast 
Przewodniczący Rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski 
wręczył bukiet pięknych 
kwiatów, a radny Raszówki 
Marcin Nyklewicz kosz pełen 
słodkości. 

( JN, fot. IT) 

W zajęciach wzięło udział 
49 uczniów z kl. IV-VIII. Orga-
nizowane quizy, zabawy zręcz-
nościowe i prace plastyczne 
miały  pomóc uczniom przy-
pomnieć wiedzę, którą zdobyli 
podczas zajęć lekcyjnych  na 
temat legendarnych miejsc, 
wydarzeń i bohaterów .

Pierwsza grupa zadań, 
w której rywalizowały dzieci 
należała do kategorii Wiedza. 
W quizie „Zgadnij kto, zgad-
nij co?” uczniowie spotkali się 

z bohaterami legend. Szew-
czyk Dratewka, Popiel czy 
królewna Wanda, nie zasko-
czyli niczym uczestników, ale 
Pietrek, Waluś czy Hermene-
gildus Fabula już tak.

W kolejnym zadaniu 
„Znam legendy” młodzież 
błysnęła wiedzą na temat le-
gendarnych wydarzeń. Jak się 
okazało uczniowie mimo upły-
wu czasu wciąż cieszą się do-
skonałą pamięcią i oczyta-
niem. W rundzie „Pokojarz”, 

ostatniej z tej dzie-
dziny, dzieci udo-
wodniły, że mimo 
późnej pory mają 
nie tylko ogromne 
pokłady energii, ale 
i otwarty umysł.

Następną formą rywalizacji 
grupowej były zabawy zwin-
nościowo- zręcznościowe. 
Najpierw uczniowie szukali 
w workach ukrytych głęboko 
dukatów podarowanych przez 
księżniczkę zaklętą w złotą 

kaczkę, 
a potem 

starały się w lo-
chach odnaleźć bazyliszka. 
Nie było to łatwe przedsię-
wzięcie, gdyż droga była trud-
na i zawiła. Po pierwsze trzeba 
było pokonać ją grupowo, a po 
drugie z zamkniętymi oczami, 

kierując się wskazówkami tzw. 
nawigatorów.

Ostatnim punktem spotka-
nia były działania plastyczna. 
Uczniowie popisywali się wy-
obraźnią twórczą i zdolnoś-
ciami manualnymi tworząc 
najpiękniejszą okładkę do 
treści wybranej legendy. 
Z wykorzystaniem tradycyj-
nych przyborów  i specjalnie 
zakupionych oryginalnych 
dodatków –  piórek, cekinów, 
papierów karbowanych, ko-
lorowych kuleczek styropia-
nowych… artyści stworzyli 
fenomenalne prace, które  już 
od dziś staną się ozdobą ścian 
szkolnych.

„Nie samą pracą człowiek 
żyje…” stąd po wyczerpują-

cych kon-
kurencjach 

przyszła pora 
na kolację, po któ-

rej rozstrzygnięte zosta-
ły konkursy. Laureaci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody, ufundowane przez 
Radę Rodziców.

Uwieńczeniem spotkania 
było wspólne  nocowanie w sa-
li gimnastycznej.

Zajęcia odbyły się dzięki 
współpracy nauczycieli p. 
Małgorzaty Szeligi, p. Marty 
Orligóry, p. Jadwigi Demczuk 
i p. Adrianny  Rataj. Przy rea-
lizacji zadań sprawnościo-
wych pomocni byli  uczniowie 
klasy VIII: Patryk, Paweł, 
Alan, Adrian.

Składamy serdeczne po-
dziękowania pani Dyrektor za 
pomoc w realizacji przedsię-
wzięcia i Radzie Rodziców za 
wsparcie finansowe projektu.

(oprac. SP Krzeczyn Wielki)

Światowy Dzień Poezji 

Była to już szósta edycja projektu „Nocne spotkanie z lekturą” realizowanego w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

Miłośnicy 
dobrej zabawy, 
niezapomnianych 
wrażeń, a przede 
wszystkim 
literatury w tym 
roku przenieśli 
się do świata 
legend.

NOCNE SPOTKANIA 
Z LEKTURĄ
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Policjanci odzyskali samochód 
skradziony w Gminie Lubin
Lubińscy policjanci odzyskali samochód 
marki Mercedes, który został skradziony na 
terenie Gminy Lubin. Zatrzymano 32- 
letniego mężczyznę podejrzewanego o  
paserstwo, który jak się okazało był 
poszukiwany listem gończym. Policjanci 
szybko ustalili dane drugiego podejrzanego 
w tej sprawie 46-latka.
Policjanci wydziału kryminalnego lubińskiej 
policji  pracowali nad sprawą kradzieży 
pojazdu i elektronarzędzi z posesji na terenie 
Gminy Lubin. Szybka reakcja 
„kryminalnych” połączona z dobrym 

rozpoznaniem, doprowadziła do ustalenia 
sprawcy i miejsca ukrycia skradzionego 
mienia. Pojazd funkcjonariusze ujawnili na 
terenach leśnych powiatu lubińskiego.
W ciągu dwóch dni od przyjęcia zgłoszenia, 
funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 
32-letniego mężczyznę, mieszkańca woj. 
warmińsko-mazurskiego  podejrzewanego 
o paserstwo samochodu marki Mercedes. Po 
sprawdzeniu w policyjnych systemach 
okazało się, że zatrzymany poszukiwany 
jest listem gończym.
Policjanci szybko ustalili dane drugiego 
sprawcy, którym okazał się 46 – letni 
mieszkaniec Lubina. Mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty. 32-latek będzie odpowiadał za 
paserstwo, natomiast jego starszy kolega za 
kradzież z włamaniem. Z uwagi na to, że 
mężczyźni popełnili to przestępstwo 
w warunkach recydywy, może im grozić 
nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Odzyskany pojazd i część skradzionego 
mienia zostały przekazane już prawowitemu 
właścicielowi.  (KPP w Lubinie)

Pobito mieszkańca Gminy Lubin. 
Sprawcy są już w areszcie.

Policjanci wydziału pre-
wencji lubińskiej komendy 
zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 37 i 27 lat, którzy po-
dejrzani są o pobicie miesz-
kańca Gminy Lubin. Obaj do-
brze byli znani pokrzywdzo-
nemu, gdyż wcześniej kiero-
wali do niego groźby karalne.  
Sąd wobec obu mężczyzn za-
stosował środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 mie-
sięcy.

Oficer dyżurny lubińskiej 
komendy otrzymał  informa-
cję o pobiciu 41-letniego 
mieszkańca Gminy Lubin. 
Policjant wysłał na miejsce 
patrol wydziału prewencji. 
Kiedy funkcjonariusze dotarli  
pod wskazany adres, zastali 
pobitego mężczyznę, który 
posiadał liczne obrażenia gło-
wy.

- Z jego relacji wynikało, że 
kiedy wykonywał prace przy 

swoim domu, na teren posesji 
weszło dwóch mężczyzn.  
Najpierw jeden  nich zaczął 
uderzać poszkodowanego 
pięściami po całym ciele, na-
stępnie dołączył się drugi 
z mężczyzn. Przewrócili  
41-latka i zaczęli go kopać. 
Jak ustalili funkcjonariusze, 
pokrzywdzony znał obu po-
dejrzanych, gdyż w przeszło-
ści grozili mu pozbawieniem 
życia – mówi asp. szt. Sylwia 
Serafin oficer prasowy KPP 
w Lubinie.

Policjanci natychmiast 
podjęli działania mające na 
celu zatrzymanie sprawców 
pobicia. Przeszukując wieś 
podejrzanych zauważono na 
polnej drodze. Po krótkim 
pościgu byli już w rękach 
policjantów. Okazali się ni-
mi mieszkańcy tej samej 
miejscowości w wieku 37 
i 27 lat. Obaj byli nietrzeźwi. 
U starszego alkomat wyka-

zał ponad 2 promile, 
a u młodszego 1,3 promila 
alkoholu w organizmie. Do-
datkowo, po sprawdzeniu 
policyjnych systemów, funk-
cjonariusze ustalili, że 
37-latek jest poszukiwany 
w celu doprowadzenia do 
Prokuratury Rejonowej 
w Braniewie.

Zatrzymani mężczyźni tra-
fili do policyjnej celi. Usłysze-
li już zarzuty pobicia i kiero-
wania gróźb karalnych. Sąd 
zastosował wobec podejrza-
nych tymczasowy areszt na 
okres 3 miesięcy.

(KPP w Lubinie) 

Przede wszystkim należy zadbać o stan techniczny roweru, 
pamiętać, że jest się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu 
drogowego i bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 
z kodeksu drogowego. 

Wypadki z udziałem rowerzy-
stów często są bardzo niebez-
pieczne. W konfrontacji z samo-
chodem na drodze, rzadko kiedy 
rowerzysta ma szanse na wyjście 
z tego bez szwanku.

Rower to nie tylko beztroska 
przyjemność. Poruszając się nim 
nie chroni nas karoseria, ani po-
duszki powietrzne. W sposób 
szczególny należy obserwować 
otoczenie, ponieważ każde zde-
rzenie lub upadek, może skończyć 
się nieprzyjemnymi lub tragiczny-
mi w skutkach konsekwencjami. 
W przypadku poruszania się w ru-
chu miejskim, powiedzenie „mieć 
oczy dookoła głowy”, jest w przy-
padku rowerzystów bardzo waż-
ne. Należy też bezwzględnie prze-
strzegać przepisów obowiązują-
cych w ruchu drogowym.

Pamiętajmy, że:
Kierujący rowerem są obowią-

zani poruszać się po poboczu chy-
ba, że nie nadaje się ono do jazdy 
lub ruch pojazdu utrudniałby ruch 
pieszych. Rowerzyści powinni ko-
rzystać z drogi dla rowerów lub pa-
sa ruchu dla rowerów, jeśli są one 
wyznaczone dla kierunku, w któ-
rym się poruszają. Tam należy za-
chować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym. 
W przypadku braku drogi rowero-

wej, można poruszać się pobo-
czem lub jezdnią.

Jeśli przewozimy dziecko do lat 
7, to tylko i wyłącznie kiedy jest 
ono umieszczone na dodatkowym 
siodełku zapewniającym bez-
pieczną jazdę.

Korzystanie z chodnika lub dro-
gi dla pieszych przez kierującego 
rowerem jest dozwolone wyjątko-
wo, gdy: opiekuje się on osobą 
w wieku do lat 10 kierującą rowe-
rem, szerokość chodnika wzdłuż 
drogi, po której ruch pojazdów do-
zwolony jest z prędkością większą 
niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 
m i brak jest wydzielonej drogi dla 
rowerów, warunki pogodowe za-
grażają bezpieczeństwu rowerzy-
sty na jezdni (śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Rowerzyści, którzy korzystają 
z chodnika lub drogi dla pieszych, 
są obowiązany jechać powoli, za-
chować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym.

Rower powinien posiadać odpo-
wiednie wyposażenie i być sprawny 
technicznie. Bardzo istotne jest 
oświetlenie. Polskie prawo reguluje 
to jasno. Jeżdżąc w dzień należy po-
siadać tylne oświetlenie odblaskowe 
w kolorze czerwonym. W trakcie 
jazdy po zmroku dochodzi jeszcze 
przednie oświetlenie białe lub żółte 

oraz tylne czerwone. Dodatkowo 
każdy rowerzysta powinien posia-
dać odpowiedniego koloru koszulkę 
lub jakikolwiek element, który po-
zwoli z daleka go dostrzec. Odblaski 
mogą uratować nam życie.

Sam rower powinien być przy-
gotowany do jazdy, a najważniej-
sze jest sprawdzenie hamulców. 
Każdy rower, którym poruszamy 
się po polskich drogach i ścież-
kach rowerowych, musi mieć na 
wyposażeniu dzwonek.

Rowerzysta powinien zadbać 
o swoje bezpieczeństwo poprzez 
używanie za każdym razem kasku. 
Nie są one co prawda obowiązko-
we, jednak dobrze, aby ludzie zdali 
sobie sprawę, że nawet pozornie 
niegroźna wywrotka na rowerze 
i brak kasku, może spowodować 
spory uszczerbek na zdrowiu.

Policjanci apelują do wszyst-
kich kierujących pojazdami o to, 
aby dzielić się pasem jezdni z ro-
werzystami i wyprzedzać ich 
w sposób bezpieczny. Jednocześ-
nie przypominają - kierującego ro-
werem obowiązują takie same 
przepisy ruchu, jak wszystkich in-
nych kierujących pojazdami.

Życzymy bezpiecznych i przy-
jemnych wycieczek rowerowych.

(Sekcja Prasowa KWP we 
Wrocławiu)

Wiosna sprzyja organizowaniu wycieczek rowerowych. Co jednak zrobić, aby 
przejażdżka nie zakończyła się dla nas nieprzyjemnie? przejażdżka nie zakończyła się dla nas nieprzyjemnie? przejażdżka nie zakończyła się dla nas nieprzyjemnie? przejażdżka nie zakończyła się dla nas nieprzyjemnie? przejażdżka nie zakończyła się dla nas nieprzyjemnie? przejażdżka nie zakończyła się dla nas nieprzyjemnie? przejażdżka nie zakończyła się dla nas nieprzyjemnie? 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 
PODCZAS WYCIECZEK ROWEROWYCH
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Mity związane 
z procesem starzenia 

Rada Seniorów pełni rolę łącznika, 
między środowiskiem senioralnym 
a samorządem. O tym jak usprawnić 
tę współpracę – mówił prowadzący 
szkolenie Grzegorz Wala, 
wiceprzewodniczący Legnickiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

– Jednym z pomysłów 
jest stworzenie stałych 
zespołów roboczych 
dwu – trzy osobowych 
spośród członków, do 
zbierania informacji 
o potrzebach seniorów 

oraz zespołów doraź-
nych do organizacji róż-
nych przedsięwzięć uję-
tych między innymi 
w planie pracy. Posie-
dzenia będą wówczas 
uhonorowaniem zaan-

gażowania wszystkich 
członków Rady Senio-
rów – mówił prowadzą-
cy szkolenie.

Podpowiedział, że do-
brym sposobem identy-
fikowania potrzeb se-

niorów jest ankieta, za-
wierająca proste i ot-
warte pytania, dotyczą-
ce różnych miejscowo-
ści. Innym pomysłem 
jest tzw. choinka po-
trzeb seniora, gdzie 
w określonym czasie 
każdy senior może ano-
nimowo zawiesić infor-
mację o swoich potrze-
bach.

W drugiej części spot-
kania przewodnicząca 
Rady Seniorów Gminy 
Lubin Janina Mucha 
przedstawiła przygoto-
wany zarys planu pracy 
na najbliższy okres. 
Ostateczny plan uchwa-
lony zostanie na kolej-
nym posiedzeniu.

(MP)

Uważajmy na oszustów, 
którzy podszywają się pod pracowników różnych instytucji

Coraz częściej osoby starsze 
nie dają się oszukać tzw. 
„wnuczkom”. Niestety oszuści 
zmieniają też swój sposób dzia-
łania. W ostatnim czasie odno-
towuje się sporo prób oszustw, 
gdzie sprawcy podszywają się 
ogólnie pod policjanta, czy też 
funkcjonariusza Centralnego 
Biura Śledczego Policji. Funk-
cjonariusze odnotowują próby 
oszustw także na pracowników 
ZUS, MOPS, spółdzielni miesz-
kaniowych, hydraulików czy też 
inspekcji budowlanej. Pamiętaj-
my – policja NIGDY telefonicz-
nie nie informuje o prowadzo-
nych przez siebie sprawach i ni-
gdy nie prosi o przekazanie pie-
niędzy nieznanej osobie. NI-
GDY nie wpuszczajmy do swo-
ich domów obcych ludzi, dopóki 
nie potwierdzimy, że są przed-
stawicielami podawanej przez 
siebie instytucji. Jeżeli już jest 
taka osoba w naszym domu, nie 
spuszczajmy jej z oczu.

W kwietniu lubińscy policjanci 
przyjęli zawiadomienie o kra-
dzieży pieniędzy z mieszkania 

31-letniego mężczyzny. Po-
krzywdzony zgłosił, iż do jego 
drzwi zapukał mężczyzna poda-
jąc się za pracownika inspekcji 
budowlanej. Będąc już w miesz-
kaniu, wykorzystując nieuwagę 
właściciela, ukradł pieniądze 
w kwocie 2 tys. złotych. Jak wi-
dać na tym przykładzie oszuści 
nie tylko zmieniają metody dzia-
łania ale także wybierają do do-
konania kradzieży osoby w róż-
nym wieku.

Mimo działań prowadzonych 
przez policję, skutkujących za-
trzymaniami osób oszukujących 
w ten sposób osoby, nadal poja-
wiają się kolejni oszuści. Dlate-
go w celu uniknięcia przestęp-
stwa, tak ważna jest postawa 
i czujność samego potencjalne-
go pokrzywdzonego.

Dlatego radzimy:
 bezwzględnie stosować zasadę 
ograniczonego zaufania, 
szczególnie w sytuacjach wy-
magających naszej pomocy fi-
nansowej,
  informować Policję o każdej 
próbie oszustwa,

 konsultować się z najbliższymi 
w przypadku kontaktu osoby 
potrzebującej naszych pienię-
dzy,
 nie przekazywać osobom po-
dającym się za funkcjonariu-
szy służb mundurowych żad-
nych środków pieniężnych 
i kosztowności,
 prosić o wylegitymowanie się 
osoby podającej się za funkcjo-
nariusza– do czego ma obo-
wiązek– ze stopnia, imienia 
i nazwiska, miejsca pełnienia 
służby czy też identyfikatora 
kadrowego. Podane dane ra-
dzimy zapisać, aby następnie 
potwierdzić, czy dana osoba to 
faktycznie funkcjonariusz.

Potwierdzać dane każdej oso-
by, którą wpuszczamy do nasze-
go mieszkania, przypadkowo 
pukającej do naszych drzwi.

Jeżeli już wpuściliśmy osobę 
do naszego mieszkania, nie 
spuszczajmy jej z oczu. Oszuści 
tylko czekają na chwilę naszej 
nieuwagi.

(lubin.policja.gov.pl)

1. Czy starzenie oznacza niepełnosprawność?
Faktem jest, że zdrowie w miarę upływu czasu 
pogarsza się. To nie oznacza, że nie jesteśmy 
w stanie zachować niezłej, dobrej lub bardzo dobrej 
kondycji fizycznej w wieku 70 lat i wiecej! Jaki jest 
na to sposób? Codzienna aktywność fizyczna, 
spożywanie zdrowych, naturalnych 
i nieprzetworzonych produktów spożywczych, 
unikanie używek (alkohol, papierosy) i czerpanie 
radości z życia. 

2. Problemy z pamięcią i zmniejszenie 
zdolności poznawczych – czy to nieodzowne 
elementy starzenia się?
Na trening mózgu nigdy nie jest za późno. 
Codziennie można wzmacniać komórki nerwowe 
w prosty sposób! Grajmy w szachy lub karty, 
rozwiązujmy krzyżówki, quizy czy sudoku. 
A ponadto dostarczajmy razem z dietą odpowiednie 
ilości kwasów tłuszczowych omega-3. Dobrym ich 
źródłem są ryby, orzechy, oleje roślinne a także 
w mniejszej ilości jagody, szpinak. Lekki napar 
z kawy także zwiększa aktywność komórek 
nerwowych, usprawnia pamięć i koncentrację, 
a słuchanie muzyki klasycznej poprawia wrażliwość 
pnia mózgu na dźwięk mowy ludzkiej.

(źródło: www.ncez.pl)

Szkolenie z metod i możliwości działania Rady Seniorów oraz plan pracy na rok 2019 – były tematami ostatniego, 
drugiego w tej kadencji posiedzenia Rady Seniorów Gminy Lubin. 

DRUGIE POSIEDZENIE W DRUGIEJ 
KADENCJI RADY SENIORÓW
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W czterech szkołach pod-
stawowych i jednej szkole fi-
lialnej realizowano już przez 
dwa lata szkolne ponad 2 ty-
siące godzin dodatkowych za-
jęć rozwijających i dydaktycz-
no-wyrównawczych z zakresu 
nauk przyrodniczych, mate-

matyki, języków obcych oraz 
zajęć dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 
Wzięło w nich udział  łącznie 
300 uczniów z klas I-VIII, któ-
rzy mieli możliwość również 
doskonalenia swoich kompe-
tencji kluczowych na warszta-

tach edukacyjnych w różnych 
placówkach na terenie nasze-
go województwa. Pracownie 
szkolne szkół biorących udział 
w projekcie zostały doposażo-
ne w stosowne sprzęty, meble 
i materiały min.:  tablice inter-
aktywne, laptopy, urządzenia 

sieciowe, roboty, sprzęt op-
tyczny, sprzęt laboratoryjny, 
zestawy edukacyjne do róż-
nych doświadczeń, filmy edu-
kacyjne, atlasy itp. Natomiast 
nauczyciele tych szkół zostali 
objęci szkoleniami podnoszą-
cymi ich kompetencje m.in. 

w zakresie stosowania metod 
eksperymentu w edukacji czy 
prowadzenie procesu indywi-
dualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi.

Całkowita wartość projek-
tu wynosi 506 835,00 zł 

z czego 95% stanowi dotację 
ze środków zewnętrznych 
(w tym 85% tj. 430 809,75 zł 
ze środków europejskich 
i 10% z budżetu państwa).  
Wkład własny Gminy Lubin 
stanowi 5% tj. wartość 
25 341,75 zł.  (DP)

W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN

Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych  i językowych w szkołach 
podstawowych Gminy Lubin” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 10 
Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej. 

SP Niemstów

SP Raszówka

SP Krzeczyn Wielki

SP Siedlce
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Bezpłatne 
zajęcia tenisowe
Radny Gminy Lubin Marcin Nyklewicz oraz 
zawodnik Jan Janiszak zapraszają na bezpłatne 
zajęcia tenisa ziemnego.
– Tenis ziemny, to dyscyplina łącząca zręczność, 
szybkość, siłę i wytrwałość. Jest to sport 
bezpieczny, powszechnie uważany za mało 
kontuzyjny, dlatego dziecko nie jest narażone na 
nieprzyjemne urazy. Niestety jest to drogi sport, 
nie wszystkich stać na uprawianie tej dyscypliny, 
dlatego dzięki współpracy z Janem Janiszakiem 
oferujemy bezpłatne zajęcia. Być może pozwolą 
nam one wyłowić w naszym regionie tenisową 
perłę – mówi Marcin Nyklewicz, radny Gminy 
Lubin,  z zawodu nauczyciel wychowania 
fizycznego.
Zajęcie odbywać się będą w piątki o godz. 16.00 
na kortach ziemnych w Karczowiskach. Tenisowy 
projekt ruszył w piątek 17 maja. – Zapraszamy 
dzieci ze wszystkich szkół podstawowych Gminy 
Lubin. Gwarantujemy sportowy rozwój, ale także 
doskonałą zabawę – dodaje radny Marcin 
Nyklewicz.  (MG)

SPORT

Siedmioosobowa reprezenta-
cja ministrantów z Parafii Nie-
pokalanego Serca Najświętszej 
Marii Panny reprezentowała po 
raz pierwszy Gminę Lubin ma 
ogólnopolskim turnieju i udało 
się jej dostać do rozgrywek fina-
łowych w swojej kategorii wieko-
wej. Tym samym znaleźli się w 
gronie 16 najlepszych drużyn. 
Wcześniej młodzi piłkarze zdo-
byli pierwsze miejsce w rozgryw-
kach Diecezji Legnickiej i tym 
samym reprezentowali nie tylko 
naszą gminę ale i całą diecezję.

Były to XIV Mistrzostwa Polski 
Liturgicznej Służby Ołtarza w 
Piłce Nożnej Halowej o Puchar 
„KnC”, które w tym roku odby-
wały się w Diecezji Łowickiej, 
gdzie po raz pierwszy dwa miasta 
– Skierniewice i Sochaczew –wy-
stępowały w charakterze gospo-

darzy mistrzostw.   
Mistrzostwa rozgrywane są w 
trzech kategoriach wiekowych: 
ministrant (roczniki 2007 – 
2011), lektor młodszy (roczniki 
2003 – 2006) oraz  lektor starszy 
(roczniki 1998 – 2002).  Nasi re-
prezentanci grali w grupie lekto-
rów młodszych, w każdej katego-
rii było po 40 drużyn, w sumie na 
całym turnieju zagrało ich 120. 

Nasi reprezentanci po raz 
pierwszy wzięli udział w roz-
grywkach tej rangi, do tej pory z 
sukcesami grali w turniejach or-
ganizowanych przez Salezjan. 
Ten wyjazd współfinansowała 
Gmina Lubin wyposażając mło-
dych piłkarzy w reprezentacyjne 
koszulki. O swoich sukcesach 
opowiadali z pasją wójtowi Ta-
deuszowi Kielanowi, który za-
prosił młodych piłkarzy do siebie 

by im pogratulować. W mistrzo-
stwach grali systemem pucharo-
wym, ich opiekunem był ksiądz 
proboszcz Stanisław Buchta.

 - Piłka nożna to nasza pasja, 
przyjemność, sposób na życie. 
Nie gramy na co dzień ze sobą 
jako drużyna, ale kochamy piłkę 
– mówią zgodnie młodzi zawod-
nicy.

- Na boisku była pełna mobili-
zacja i duża koncentracja. Cza-
sem życzyłbym sobie takiej kon-
centracji w trakcie mszy – opo-
wiada ze śmiechem ksiądz 
Buchta.Z dumą jednak wspomi-
na waleczność naszej drużyny, 
która po raz pierwszy doszła tak 
wysoko w ogólnopolskich kwali-
fikacjach, plasując się wśród 
najlepszych 16 drużyn. 

W skład naszej reprezentacji 
wchodzili: Dawid Krukowski 

(kapitan), Adam Krukowski, 
Damian Pyszkowski, Karol Ko-
sturek, Szymon Kosturek, Łu-
kasz Ickiewicz oraz Gabriel Jan-
kowski.

(SR) 

Nasi ministranci na mistrzostwach Polski 

W tegorocznej edycji za-
wodów wzięli udział także 
łucznicy z Rudy Śląskiej, któ-
rzy okazali się zwycięzcami 
praktycznie we wszystkich 

konkurencjach dzieci star-
szych.

Wszyscy startujący za-
wodnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a najlepsi 
odebrali  medale i puchary, 
które w imieniu Wójta Gmi-
ny Lubin wręczyli Alfred 
Pilch, zastępca kierownika 
Referatu Oświaty, Kultury, 

Kultury Fizycznej i Zdrowia 
Urzędu Gminy w Lubinie 
oraz Dariusz Sędzikowski, 
sołtys Karczowisk.

Najlepsze miejsca zawod-
ników LZS SKS Raszówka:
 I miejsce Julii Bugajskiej 
w kategorii Pierwszy Krok
   I miejsce Hanny Kożewni-
kow w kategorii Apacz

   III miej-
sce Deny-
sa 
Schmidt 
w kate-
gorii Or-
lik chłop-
ców
   V miejsce 
miejsce Kuby 
Wójcika w ka-
tegorii Młodzik
 VIII miejsce Zuzi 
Miedziak w kategorii Or-
lik dziewcząt
 IV miejsce drużyny Mło-
dzików i V miejsce druży-
ny Młodziczek.
Zawody zorganizowane 

zostały przez LZS SKS Ra-

szówka, Gminę Lubin, Dol-
nośląski Związek Łuczni-
czy oraz sołtysa i Radę Sołe-
cką Karczowisk.

(JD/MG) 

Kolejny Turniej Łuczniczy w Karczowiskach zgromadził prawie setkę zawodników i prawie tyle samo kibiców. 

STRZELALI 
W KARCZOWISKACH 
Po raz czwarty najlepsi młodzi adepci łucznictwa 
z Dolnego i Górnego Śląska spotkali się w Karczowiskach, 
by rywalizować w ukochanej przez nich dyscyplinie sportu.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  3/2019 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„OKAZJA RAZ STRACONA RZADKO WRACA”. Nagrodę otrzymuje Aleksander Kosior 
z Miroszowic. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 
nr 3, pokój nr 3 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, 
a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd Gminy 
w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 7 czerwca. Spośród osób, 
które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody,
po czym zostaną niezwłocznie usunięte. 

Przychodzi policjant do sklepu 
papierniczego. 
- Poproszę długopis. 
- Jaki? 
- Nooo... Taki do wypisywania 
mandatów!

***
Grupa turystów zwiedza ruiny 
średniowiecznego zamku. Mały 
chłopiec przygląda się tym resztkom 
muru i pyta: 

- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się 
jeździć naszym samochodem?

***
Pacjent u stomatologa:
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, 
które pan mi wstawił!
Na to lekarz:
- A nie mówiłem, że będą jak 
prawdziwe?!

***
Wpada facet do sklepu:
- Dzień dobry! Jest cukier 

w kostkach?
- Niestety nie ma.
- A jakaś inna skromna bombonierka 
dla teściowej?

***
Przychodzi Baba do Lekarza :
- Panie doktorze wyrostek mi dokucza
- A w mordę gówniarza to się zaraz 
odczepi.

***
- Czemu w Wąchocku, w kościele są 
takie dziury w posadzce?

- Ksiądz im kazał szukać korzeni 
wiary.

***
Szef do pracowników:
- Nie chcę żadnych przytakiwaczy 
dookoła siebie. Niech każdy 
pracownik mówi mi to co myśli, nawet 
jeśli ma go to kosztować utratę pracy!

***
Komendant policji zwołał zebranie 
swoich podwładnych i oznajmia:

- Krąży o nas wiele dowcipów, ale nie 
przejmujcie się tym. I tak 99 proc. 
tych dowcipów jest niezrozumiałych.

***
Nauczyciel napisał na tablicy wzór 
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu 
języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi 
nauczyciel. - To kwas siarkowy...

ROZRYWKA


