
DOPŁATY, ULGI 
I ZWOLNIENIA 

W ubiegłym roku prawie 20% 
budżetu przeznaczono na różne 
dopłaty i ulgi dla mieszkańców. 
Pochłonęły one 21 mln 767 
tysięcy złotych. W przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, 
wliczając noworodki i seniorów, 
z gminnej kasy dopłacono do 
każdej osoby 1 376 zł. 
 Str. 4

WAKACJE Z OKGL

Warsztaty malarskie, taneczne, 
rękodzielnicze, fotogra� czne, 
zawody sportowe  czy 
rajdy piesze – znalazły się 
w tegorocznej wakacyjnej 
ofercie Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin. W pełnych niespodzianek 
i wyzwań zajęciach chętnie 
uczestniczyły dzieci, jak również 
młodzież z naszej gminy. 
 Str. 8-9

SOLIDARNI 
Z SENIORAMI 
- RAZEM DAMY 
RADĘ!

Gmina Lubin została partnerem 
ogólnopolskiej kampanii 
„Solidarni z seniorami - Razem 
Damy Radę!”, która ma na 
celu pomoc seniorom w dobie 
pandemii koronawirusa . 
Będziemy teraz jeszcze mocniej 
promować wszystkie inicjatywy 
i działania informacyjno-
edukacyjne kierowane do 
seniorów. 
 Str. 14 
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- Obwinieni są winni zarzucanych im wykroczeń, jednak ze względu na okoliczności sąd odstępuje od wymierzenia 
kary i jednocześnie zwalnia od konieczności uiszczenia kosztów sądowych – ogłosiła Magdalena Bielecka, sędzia 
w procesie 21 mieszkańców Gminy Lubin obwinianych m.in. o tarasowanie torowiska w Raszówce.  Str. 10

Ponad dwa miliony złotych na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne

Promesy rozdane 
Wójt Tadeusz Kielan oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin Wojciech Dziwiński odebrali promesy 
będące potwierdzeniem przyznania dotacji na inwestycje wodno-
-kanalizacyjne. Dokumenty wręczył marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski w obecności wiceprzewodniczące-
go Sejmiku Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego podczas spotkania, 
które odbyło się w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.  Str. 6

Protest w słusznej sprawie 

KARY NIE BĘDZIE!
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PRZYSŁOWIA 

NA WRZESIEŃ

Jaki pierwszy wrzesień, taka 

będzie jesień.

***

Czego lipiec i sierpień nie 

dowarzy, tego wrzesień nie 

dosmaży.

***

Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, 

zwykle przez miesiąc pogoda się 

trzyma.

***

Gdy wrzesień bez deszczów 

będzie, w zimie wiatrów pełno 

wszędzie.

***

Szron wrześniowy i pajęczyny po 

ziemi, są znakiem tęgiej zimy.

***

Wrzeszczy wrzesień, że już 

jesień.

***

Jak we wrześniu krety kopią po 

nizinach, będzie wietrzno, ale 

lekka zima.

***

Gdy grzyby wielkie korzenie 

mają, wielką zimę zapowiadają.

***

Jeśli wrzesień będzie ciepły 

i suchy, pewno październik nie 

oszczędzi pluchy.

***

Im głębiej we wrześniu grzebią 

się robaki, tym srożej się zima 

da ludziom we znaki.

***

Gdy we wrześniu grzybów brak, 

niezawodny zimy znak.

***

Skoro wrzesień, to już jesień, ale 

jabłek pełna kieszeń.

***

Wiele ostu we wrzesień wróży 

pogodną jesień 

AKTUALNOŚCI

W kościele parafialnym 
pw. św. Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych ża-
łobną mszą świętą, po-
żegnaliśmy Ryszarda 
Bubnowskiego, wielolet-
niego sołtysa Szklar Gór-
nych a także radnego 
Gminy Lubin w kadencji 
2006- 2010. 

Funkcję gospodarza 
Szklar Górnych pełnił 
z wielkim zaangażowa-
niem. Będąc już na emery-
turze oddawał się jej bez 
reszty. Doskonale układała 
się współpraca pomiędzy 
sołtysem,  duchownymi, 

strażakami, Radą Gminy 
i Wójtem. 

Ryszard Bubnowski dbał 
o Szklary Górne i swoich 
mieszkańców. Głośno i sta-
nowczo mówił o tym, co 
mu się nie podobało, czego 
oczekuje. Nie zamiatał 
spraw pod dywan, ale się 
z nimi mierzył. Spod jego 
pióra wyszło wiele pism, 
w których wyrażał swoje 
stanowisko. Ostatnie do-
słownie kilka dni przed 
śmiercią. Chciał by Szklary 
Górne objęte zostały moni-
toringiem. Bolały go akty 
wandalizmu i chciał im po-

łożyć kres.  Interweniował 
w wielu sprawach i konse-
kwentnie pilnował ich rea-
lizacji. 

Gmina Lubin żegna oso-
bę głęboko oddaną swojej 

społecznej służ-
bie, wrażliwą na 
problemy społecz-
ne, wierną wyzna-
wanym wartościom 
i poglądom.

Ostatnie pożegnanie Ryszarda 
Bubnowskiego

Od 1 września 
szkoły podstawowe, 
przedszkola, oddziały 
przedszkolne oraz 
punkty przedszkolne 
prowadzone przez 
Gminę Lubin 
działają w formie 
stacjonarnej. 

Rozpoczęcie roku poprzedzone 
zostało szeregiem przygotowań, 
by zminimalizować ryzyko zakaże-
nia koronawirusem. Obecnie 
wszystkie placówki spełniają wy-
tyczne reżimu sanitarnego.  

W związku z pandemią nie od-
były się tradycyjnych uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego. Spot-
kania zaplanowano w klasach. 
Uruchomione zostały dodatkowe 
wejścia do szkół, a przy każdym 
z nich zapewnione są środki de-
zynfekcyjne. 

Do szkoły i przedszkola można 
przyprowadzić wyłącznie zdrowe 
dziecko (bez objawów chorobo-
wych wskazujących na chorobę za-
kaźną). Osoba przyprowadzająca 
i odbierająca również musi być 
zdrowa. 

Do przedszkola wchodzi 
z dzieckiem wyłącznie jeden ro-
dzic. Rodzice oraz uczeń obowią-
zani są przed wejściem zdezynfe-
kować dłonie, założyć rękawiczki 
ochronne oraz zakryć usta i nos.

Do szkoły rodzice przychodzą 
wyłącznie w szczególnych sytua-
cjach, po wcześniejszym umó-
wieniu się w sekretariacie szkoły.

Rodzice przyprowadzający i od-
bierający dzieci do przedszkola 
mogą wchodzić z dziećmi wyłącz-
nie do przestrzeni wspólnej, za-
chowując dystans społeczny w od-
niesieniu do pracowników jed-

nostki, jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący minimum
1,5 m.

Dziecko nie może przynosić do 
przedszkola zabawek oraz innych 
przedmiotów. Ograniczenie to nie 
dotyczy dzieci ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, w szcze-
gólności z niepełnosprawnościami 
(w takim przypadku opiekunowie 
powinni zadbać o regularne 

czyszczenie/pranie/dezynfekcję 
zabawek, a dzieci nie powinny ich 
udostępniać kolegom i koleżan-
kom).  

W każdej z placówek oświato-
wych Gminy Lubin określone zo-
stały sposoby szybkiej komuni-
kacji z rodzicami dzieci na wypa-
dek zachorowania (rodzice zobo-
wiązani są podać  numery telefo-
nów prywatny i do pracy, które bę-
dą przez nich na bieżąco odbiera-
ne, ewentualnie email).

Nie można przyprowadzić do 
szkoły/przedszkola dziecka jeżeli 
w domu przebywa osoba na kwa-
rantannie lub w izolacji w warun-
kach domowych.

Rodzic ma obowiązek zapewnić 
uczniowi przybory i podręczniki, 
które w czasie zajęć będą przecho-
wywane na stoliku szkolnym, 
w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie powinni wymieniać 
się przyborami szkolnymi.

W każdej chwili, w związku z sy-
tuacja epidemiologiczną, która 
może zagrażać zdrowiu uczniów, 
dyrektor szkoły/przedszkola może 
w zależności od stopnia zagroże-
nia zawiesić zajęcia na czas ozna-
czony i wprowadzić mieszaną/hy-
brydową formę kształcenia lub 
przejść na tryb zdalny (kształcenie 
na odległość). Zwieszenie zajęć 
może objąć całą szkołę/przedszko-
le lub wybrane grupy, oddziały, 
klasy lub etapy edukacyjne.

Uprawnienie do ograniczenia 
zajęć w szkołach na terenie całego 
kraju w sytuacji poważnego zagro-
żenia zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów posiada także Minister 
Edukacji Narodowej. 

W każdej jednostce obowiązują 
procedury bezpieczeństwa wydane 
przez dyrektora tej jednostki, 

w której określone zostały zasady 
i tryb postępowania. Wszystkie in-
formacje na bieżąco umieszczane 
są na stronach internetowych po-
szczególnych szkół. 

Dyrektorzy starają się organizo-
wać zajęcia edukacyjne tak, aby 
możliwie ograniczać przemiesz-
czanie się  uczniów po szkole, bez 
zmiany sal, a zajęcia wychowania 
fizycznego przeprowadzać na boi-
skach szkolnych, bądź w innych 
miejscach na świeżym powietrzu. 

Wydawanie posiłków odbywa 
się przy zachowaniu dodatko-
wych środków bezpieczeństwa. 
Korzystanie z biblioteki szkolnej 
oraz świetlicy będzie wymaga do-
stosowania się uczniów do nowych 
wytycznych sanitarno-higienicz-
nych, określonych przez dyrektora 
szkoły, które podane zostały do 
wiadomości rodziców i uczniów. 

Szkoły zostały wyposażone 
w środki pozwalające na zapewnie-
nie bezpieczeństwa sanitarno-hi-
gienicznego, w tym dyspensery, 
płyny do dezynfekcji. Uczniowie 
powinni być uwrażliwieni na czę-
ste dezynfekowanie i mycie rąk 
oraz zachowywanie dystansu, jak 
również unikanie dotykania ust 
i nosa.

Dla uczniów dojeżdżających 
organizowane są dowozy do 
szkół. W trakcie przewozu ucznio-
wie zobowiązani są, zgodnie z za-
sadami poruszania się  komunika-
cją publiczną, do osłony ust i nosa 
(maseczki/przyłbice).

Maseczki obowiązują także 
w przestrzeniach wspólnych szko-
ły np. na korytarzach.

Ograniczona zostaje możliwość 
przebywania w szkołach i przed-
szkolach osób z zewnątrz. Ewentu-
alne kontakty z takimi osobami od-
bywają się przy użyciu środków 
ochrony osobistej (m.in. osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 
zdrowe).

 Gmina Lubin gotowa do rozpoczęcia roku szkolnego  

POWRÓT DO SZKOŁY 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci 

Ryszarda Bubnowskiego 
składa rodzinie, najbliższym i przyjaciołom

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

Daj, Panie, jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija 
się w jego oczach. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.
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Wójt Tadeusz Kielan 
oraz przedstawiciele gmin 
Czernichów, Pyzdry i Sza-
dek podpisali z ministrem 
cyfryzacji porozumienia 
dotyczące współpracy przy 
rozwoju sieci szerokopas-
mowych.

– Naszym celem jest pod-
łączenie każdego gospodar-
stwa domowego w Polsce do 
szerokopasmowego interne-
tu. Podpisane porozumienia 
to kolejny ważny krok, który 
przybliża nas do zrealizowa-
nia tego celu – powiedział 
minister cyfryzacji Marek 
Zagórski.

– Wciąż nie-
stety są miej-
sca na terenie 
naszej gminy, 
gdzie jakość 
internetu po-
zostawia wiele 
do życzenia. 
Dlatego bardzo za-
leżało nam na udziale w 
tym pilotażowym programie, 
dzięki któremu chcemy za-
pewnić wszystkim naszym 
mieszkańcom szybkie i nieza-
wodne usługi mobilne – mó-
wi Tadeusz Kielan.

Zgodnie z treścią podpisa-
nego dokumentu samorzą-
dowcy zobowiązali się do 

współpracy w 
celu wypraco-
wywania me-
chanizmów 
wspierania 
działań na 

rzecz po-
wszechnego do-

stępu do bardzo 
szybkiego internetu 

oraz zapewnienia pokrycia 
nieprzerwanym zasięgiem 
usług mobilnych.

Strony porozumienia zo-
bowiązały się także do 
współpracy we wdrażaniu 
interwencji ze środków Fun-
duszu szerokopasmowego – 
nowego instrumentu opra-

cowywanego przez Minister-
stwo Cyfryzacji, dzięki które-
mu m.in. miejsca nieobjęte 
projektami szerokopasmo-
wymi będą mogły zyskać do-
stęp do szybkiego internetu.

Dodatkowo samorządy zo-
bowiązały się do współpracy 
z przedsiębiorstwami teleko-
munikacyjnymi i sprawnego 
wydawania zgód i zezwoleń 
administracyjnych.

– Możecie państwo liczyć 
na nasze pełne wsparcie. 
Gwarantujemy zasoby i wie-
dzę – powiedziała obecna 
spotkaniu wiceminister cy-
fryzacji Wanda Buk.  (MG)

POROZUMIENIA Z MINISTREM CYFRYZACJI PODPISALI: TA-
DEUSZ KIELAN – WÓJT GMINY LUBIN, PRZEMYSŁAW DĘB-
SKI – BURMISTRZ PYZDR, EWA LIPOWCZAN – SEKRETARZ 
GMINY CZERNICHÓW I ARTUR ŁAWNICZAK – BURMISTRZ 
GMINY I MIASTA SZADEK.

Podpisane listy intencyjne oficjalnie rozpoczynają współpracę pomiędzy 
Ministerstwem Cyfryzacji a samorządami w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu.

Wójt przedstawiając rapor-
ty podkreślał, że miniony rok 
był trudny ale w efekcie dobry 
dla gminy. Udało się przede 
wszystkim obronić granice te-
rytorialne naszego samorzą-
du, zintegrować mieszkańców 
oraz zrealizować zakładane 
plany i inwestycje. 

Rok 2019 był wyjątkowy dla 
Gminy Lubin, bowiem zaczął 
się walką o utrzymanie granic, 
co w praktyce oznaczało „być 
albo nie być dla gminy”. Dzia-
ło się tak dużo, że planowano 
przygotować kilkusetstroni-
cowy dokument opisujący 
wszystkie ubiegłoroczne 
przedsięwzięcia, jednak w 
związku z epidemią koronawi-
rusa odstąpiono od tego. Wójt 
Tadeusz Kielan przedstawił 
informacje o realizowanych 
strategiach, programach, 
przedsięwzięciach oraz o 
przychodach, dotacjach, do-
płatach i ulgach dla mieszkań-
ców.  

Głosowania nad wotum za-
ufania i udzieleniem absoluto-
rium poprzedziły debaty, w 
których szef gminnego samo-
rządu odpowiadał na pytania 
radnych. W sesji uczestniczyli 
także kierownicy referatów i 
podległych placówek. Ze 
względu na obostrzenia sani-
tarne,  które uniemożliwiały 
skorzystanie z elektronicz-
nych systemów, głosowania 
przeprowadzano imiennie.  
Spośród 12 obecnych na sesji 
radnych, za udzieleniem wo-
tum zaufania i absolutorium 
głosowało 11 radnych, przy 
jednym wstrzymującym się 
głosie. Za ubiegłoroczną pra-
cę podziękowano wójtowi 
gromkimi brawami, kwiatami 
i słowami uznania.

-  Budżet zrealizowano 
zgodnie z prawem, przestrze-
gano przy tym wszystkich pro-
cedur, podobnie jak przy 
wszystkich uchwałach podję-
tych przez Radę Gminy.  Z ro-

ku na rok mieszkańcom na-
szej gminy żyje się coraz le-
piej. Realizowanych jest wiele 
inwestycji, przede wszystkim 
drogowych i infrastruktural-
nych. Jesteśmy rozwojową 
gminą i przybywa nam ciągle 
mieszkańców. Miniony rok był 
pełen wyzwań, jednak udało 

się bardzo wiele  osiągnąć, za 
co jesteśmy niezmiernie  
wdzięczni. Gratulujemy suk-
cesów, życzymy wiele siły i 
zdrowia w kolejnych miesią-
cach i latach – mówiła radna 
Zofia Marcinkiewicz.

- To dla mnie niezwykłe wy-
darzenie i wielki dzień, który 
stanowi podsumowanie rocz-
nej pracy. To jednak nie tylko 
mój sukces bo pracowaliśmy 
na niego wszyscy – mówił wójt 
Tadeusz Kielan. – Dziękuję 
radnym za akceptowanie na-
szych pomysłów na rozwój 
gminy. Za ciężką codzienną 

pracę dziękuję swoim najbliż-
szym współpracownikom, 
skarbnik gminy, kierownikom 
referatów, wszystkim pracow-
nikom samorządowym i pod-
ległych placówek gminnych 
oraz sołtysom. Będziemy kon-
tynuować naszą politykę roz-
woju Gminy Lubin. Ten rok, 
ze względu na epidemię koro-
nawirusa także nie jest łatwy, 
ale już wiemy,  że udało nam 

się pozyskać dwa razy więcej 
niż w roku ubiegłym zewnętrz-
nych pieniędzy na inwestycje, 
a może będzie jeszcze lepiej.

W 2019 roku dochody
 przekroczyły 111 mln 913 
tys., co stanowiło 
100, 46% zakładanego planu.  
Wydatki tego roku to 113 mln 
573, co stanowiło 94,52% pla-
nowanych środków. 

 (SR)

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA 
DLA WÓJTA TADEUSZA KIELANA
Raport o stanie gminy za rok 2019, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za miniony rok oraz pozytywne 
opinie komisji rewizyjnej Rady Gminy Lubin i Regionalnej Izby Obrachunkowej stały się podstawą do udzielenia 
kolejnego wotum zaufania oraz absolutorium Tadeuszowi Kielanowi, wójtowi Gminy Lubin.   

GŁOSOWANIA NAD WOTUM ZAUFANIA I UDZIELENIEM AB-
SOLUTORIUM POPRZEDZIŁY DEBATY, W KTÓRYCH SZEF 
GMINNEGO SAMORZĄDU ODPOWIADAŁ NA PYTANIA RAD-
NYCH. W SESJI UCZESTNICZYLI TAKŻE KIEROWNICY REFE-
RATÓW I PODLEGŁYCH PLACÓWEK. 

- Miniony rok był pełen wyzwań, jednak udało się 
bardzo wiele  osiągnąć, za co jesteśmy niezmiernie  
wdzięczni. Gratulujemy sukcesów, życzymy wiele 
siły i zdrowia w kolejnych miesiącach i latach 
– mówiła radna Zofia Marcinkiewicz.

Porozumienie w sprawie rozwoju 
sieci szerokopasmowych 

- To dla mnie niezwykłe wydarzenie i wielki dzień, 
który stanowi podsumowanie rocznej pracy. To 
jednak nie tylko mój sukces bo pracowaliśmy 
na niego wszyscy – mówił wójt Tadeusz 
Kielan. – Dziękuję radnym za akceptowanie 
naszych pomysłów na rozwój gminy. Za ciężką 
codzienną pracę dziękuję swoim najbliższym 
współpracownikom, skarbnik gminy, kierownikom 
referatów, wszystkim pracownikom samorządowym 
i podległych placówek gminnych oraz sołtysom.



⁴ BUDŻET 2019

W 2019 roku wpływy do-
chodów przekroczyły 111 
mln 913 tys. zł , co stanowiło 
100,46% zakładanego planu. 

Najistotniejsze dochody 
własne gminy Lubin to:
 udziały w podatku docho-
dowym od osób fizycz-
nych, które sięgnęły 29 
mln 246 tys. zł,
 podatek od nieruchomości 
zrealizowany w kwocie 23 

mln 53 tys. zł,
 opłata eksploatacyjna – 8 
mln 901 tys. zł,
 wpływy z dzierżawy w wy-
sokości 4 mln 37 tys. zł.
Część oświatowa subwen-

cji ogólnej  to kwota 8 mln 
731 tys. zł. Dotacje na zada-
nia zlecone wyniosły  niemal 
5 mln 530 tys. zł,  a środki na 
realizację programu 500+ to  
14 mln 534 tys. zł.

W roku 2019 Gmina Lu-
bin dysponowała dotacjami 
ze środków Unii Europej-
skiej na realizację następują-
cych zadań:
 „Rozwój umiejętności ma-
tematyczno–przyrodni-
czych i językowych w szko-
łach podstawowych Gminy 
Lubin” – 187 tys. zł (zada-
nie zakończone w roku 
2019),
 „Budowa dwóch Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
na terenie gminy Lubin” – 
1 mln. 424 tys. zł (rozlicze-
nie zadania  z roku 2018),
 „Krok w stronę Europy” – 
122 tys. zł.
Ponadto pozyskano dota-

cje z samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego  na reali-
zację dwóch zadań majątko-
wych:
 „Niemstów – Pieszków 

droga dojazdowa do grun-
tów rolnych” kwota otrzy-
mana 315 tys. zł, koszt za-
dania 1 mln zł,
 „Niemstów droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych” 
kwota otrzymana 60 tys. zł, 
koszt zadania 211 mln zł,
oraz 
 dotację z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wyso-
kości 177 tys. zł na realiza-
cję zadania „Rozbudowa 
drogi gminnej nr 103051d 
Miroszowice – Kłopotów 
(III etap)”.
Wydatki 2019 roku to 

kwota 113 mln 573 tys. zł, co 
stanowiło 94,52% planowa-
nych środków.

Wydatki bieżące wyniosły 
94 mln 219 tys. zł, wydatki 
majątkowe 19 mln 354 tys. zł 
i stanowiły one 17% wydat-
ków ogółem.

Niemal 1/4 wydanych 

środków przeznaczona zo-
stała na oświatę - 26 mln 255 
tys. zł. Wydatki w zakresie 
gospodarki komunalnej sta-
nowiły  16,4 % wydatków 
ogółem, a na drogi i komuni-
kację wydano 12,7%. Wydat-
ki na obsługę długu (odsetki) 
to 0,86% poniesionych  
w 2019 roku wydatków.

W zakresie wydatków  ma-
jątkowych, czyli inwestycje 
najwięcej wydano na:
 drogi 7 mln 240 tys. zł, 
w tym drogi wewnętrze 
3 mln 659 tys. zł,
 gospodarkę komunalną 
7 mln 12 tys. zł, w tym 
wniesienie wkładu do 
PGKGL 4 mln 924 tys. zł, 
rozbudowa oświetlenia 
1 mln 51 tys. zł,
 oświata 2 mln 40 tys. zł, 
w tym rozbudowa szkoły 
w Szklarach Górnych 1 
mln 147 tys. zł, boisko 

przy SP w Siedlcach 704 
tys. zł,
 kulturę 1 mln 834 tys. zł, 
w tym ponoszono nakłady 
na remont świetlicy w Go-
gołowicach, budowę świet-
lic w Buczynce i Krzeczy-
nie Wielkim,

Rok 2019 zakończył się 
niższym od planowanego  
deficytem, który wyniósł 1 
mln. 660 tys. zł. Nadwyżka 
operacyjna liczona jako róż-
nica pomiędzy dochodami 
bieżącymi i wydatkami wy-
niosła niecałe 11 mln 273 
tys. zł.

Przychody i  rozchody wy-
konano zgodnie z założenia-
mi. Stan zadłużenia z tytułu 
kredytów, pożyczek i obligacji 
na koniec 2019 wynosił 35 
mln 214 tys. zł. W roku 2019 
nie zaciągano nowego długu. 

REALIZACJA 
UBIEGŁOROCZNEGO BUDŻETU 
Na ostatniej sesji Rady Gminy 
Lubin wójt Tadeusz Kielan 
przedstawiał sprawozdanie 
z realizacji ubiegłorocznego budżetu. 
Rozpatrywali go i zatwierdzali 
później radni. Wszyscy obecni na 
sesji zagłosowali za przyjęciem tego 
dokumentu. 

W ubiegłym roku prawie 20% budżetu przeznaczono na różne dopłaty i ulgi dla mieszkańców. 
Pochłonęły one 21 mln 767 tysięcy złotych.

Dopłaty, ulgi i zwolnienia dla mieszkańców
W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, wliczając noworodki 
i seniorów, z gminnej kasy 
dopłacono do każdej osoby 
1 376 zł. 
Na 21 mln 767 tysięcy złotych 
składa się wiele pozycji, które 

odrębnie wrażenia mogą nie 
robić, jednak zsumowane 
pokazują skalę w jakiej Gmina 
Lubin wspiera swoich 
mieszkańców. 
- Robimy to dla ludzi, żeby żyło 
im się w Gminie Lubin lepiej. 

Dlatego na przykład, jak mało 
który samorząd, mamy bardzo 
mocno rozwiniętą bezpłatną 
komunikację, która nic nie 
kosztuje mieszkańców, bo jest 
opłacana z gminnego budżetu – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 

Gminy Lubin. – Będziemy 
kontynuować taką politykę, 
warto jednak, żeby mieszkańcy 
zdawali sobie sprawę ze skali 
tych różnych dopłat.  
W ubiegłym roku wpływy 
z opłat za gospodarowanie 

odpadami wynoszące 2 mln 437 
tys. zł pokryły jedynie  połowę 
poniesionych wydatków. 
Dopłata z budżetu gminy do 
tego systemu wyniosła 2 mln 
340 tys. zł.
W celu odciążenia mieszkańców, 
w roku 2019 wydano kolejne  6 
mln 671 tys. zł na dopłaty do 
ceny wody i ścieków.
3 mln 150 tys. zł przekazano do 
miasta Lubina na pokrycie 
kosztów ponoszonych przez 
miasto na dzieci z terenu gminy 
uczęszczające do szkół 
w Lubinie. Na pokrycie kosztów 
uczęszczania przedszkolaków do 
przedszkoli w innych gminach 
(głównie w Lubinie)  wydano 1 
mln 530 tys. zł.

Zapewnienie mieszkańcom 
bezpłatnej komunikacji na 
terenie Gminy  Lubin kosztowało 
łącznie 3 mln 515 tys. zł, 
dodatkowo wydano ok. 1 mln 
700 tys. zł na bilety komunikacji 
powiatowej dla dzieci 
i młodzieży  z Gminy Lubin 
w ramach realizacji programu 
wyrównywania szans 
edukacyjnych.
Skutki obniżonych stawek oraz 
udzielonych ulg i zwolnień 
w podatkach wyniosły 
w ubiegłorocznym budżecie aż 
2 mln 861 tys. zł. To kwota, która 
mogłaby wpłynąć do budżetu 
gdyby zastosowano maksymalne 
stawki podatków i zrezygnowano 
z zastosowania ulg.   (SR)

składa się wiele pozycji, które im się w Gminie Lubin lepiej. mówi Tadeusz Kielan, wójt z opłat za gospodarowanie W celu odciążenia mieszkańców, 
w roku 2019 wydano kolejne  6 
mln 671 tys. zł na dopłaty do 
ceny wody i ścieków.
3 mln 150 tys. zł przekazano do 
miasta Lubina na pokrycie 
kosztów ponoszonych przez 
miasto na dzieci z terenu gminy 
uczęszczające do szkół 
w Lubinie. Na pokrycie kosztów 
uczęszczania przedszkolaków do 
przedszkoli w innych gminach 
(głównie w Lubinie)  wydano 1 
mln 530 tys. zł.

powiatowej dla dzieci 
i młodzieży  z Gminy Lubin 
w ramach realizacji programu 
wyrównywania szans 
edukacyjnych.
Skutki obniżonych stawek oraz 
udzielonych ulg i zwolnień 
w podatkach wyniosły 
w ubiegłorocznym budżecie aż 
2 mln 861 tys. zł. To kwota, która 
mogłaby wpłynąć do budżetu 
gdyby zastosowano maksymalne 
stawki podatków i zrezygnowano 
z zastosowania ulg.   (SR)

1 376 zł
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Nowe stawki opłat 
za wodę i ścieki

Od 8 sierpnia 2020 r. w Gminie Lubin obowiązują nowe 
stawki opłat za wodę i ścieki, wynikające z taryf zatwierdzo-
nych w 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie” we Wrocławiu.  Na lipowej sesji Rady Gmi-
ny Lubin radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości dopłat.

Koszty wody i odprowadzania ścieków wzrosną, ale dzięki 
uchwalonym przez Radę Gminy Lubin dopłatom nie będę to 
drastyczne podwyżki.

Od 8 sierpnia gminna dopłata do 1 m³ wody dostarczonej do 
gospodarstw domowych wyniesie 7,5 zł, co oznacza, że miesz-
kańcy zapłacą 6,76 zł za metr sześcienny wody.

Dopłata do ścieków, odprowadzanych z gospodarstw domo-
wych uchwalona została na poziomie 10,06 zł, co oznacza, że 
koszt 1 m³ ścieków kosztować będzie 7,61.

Dopłaty uchwalone zostały także dla drugiej grupy taryfowej 
czyli pozostałych odbiorców  – 4,26 zł do metra sześciennego 
wody i 5,35 zł do ścieków. Ceny wyniosą odpowiednio 9,55 zł 
1 m³ wody i 12,32 za m³ ścieków.

Dopłaty  Gminy Lubin do wody i ścieków w skali roku wynio-
są ok. 5,5 mln zł. 

 
Taryfa brutto 
za 1 m³ od 8 

sierpnia 2020

Dopłata Gminy 
Lubin (brutto)

Cena po 
dopłacie

Gospodarstwa 
domowe – woda 13,81 zł 7,05 zł 6,76 zł

Gospodarstwa 
domowe – ścieki 17,67 zł 10,06 zł 7,61 zł

Pozostali 
odbiorcy – woda 13,81 zł 4,26 zł 9,55 zł

Pozostali 
odbiorcy – ścieki 17,67 5,35 zł 12,32 zł

Stowarzyszenie „Nasz Niemstów” we współpracy ze 
stowarzyszeniem „Wrzosowa Kraina” przygotowało 
grę terenową, tzw. quest. To już druga tego typu eduka-
cyjna zabawa dla mieszkańców, pierwszy Quest uru-
chomiono rok temu w Szklarach Górnych. Wszystko 
wskazuje na to, że kolejne sołectwa także będą w ten 
sposób promowały swoje walory turystyczne, przyrod-
nicze i historyczne.

„Witaj w Niemstowie, 
w tym pięknym zakątku, 
zabawa dziś nawiązywać 
będzie do historycznego 
wątku. Niemstów przed la-
ty Książęcym Uroczyskiem 

był zwany, dziś jego histo-
rię z radością Ci przedsta-
wiamy….” Takim wstępem  
zaczyna się opowieść i za-
bawa edukacyjno-tereno-
wa w Niemstowie pod tytu-
łem Quest „Tajemnice 

Książęcego Uroczyska”. 
Wyprawa przedstawia 
dawne dzieje pałacu, który 
przez wiekami stał w Nie-
mstowie,  jest z nim zwią-
zana legenda o śpiewaczce 
operowej i nieszczęśliwej 
miłości.

Zadaniem uczestników 
zabawy jest uważne czyta-
nie wskazówek, zebrane 
liczby przydadzą się do 
znalezienia skarbu wypra-
wy. Czas przejścia całej tra-
sy szacowany jest na pół 

godziny. Quest jest dostęp-
ny w aplikacji mobilnej 
i więcej szczegółowych in-
formacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.
questy.com.pl. 

Opiekunem Questu jest 
Beata Moroch ze Stowa-
rzyszenia Nasz Niemstów, 
gra powstała przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Lokalna Grupa Działania 
‘Wrzosowa Kraina”, której 
gmina jest członkiem.

   (SR)

Kolejna gra terenowa 
w Gminie Lubin 

Mimo, że porządek obrad zawierał 
aż kilkanaście punktów, to obrady 
przebiegły bardzo sprawnie i trwały 
niewiele ponad godzinę. W sesji 
uczestniczyło 12 z 15 radnych. 

Nadano dwie nowe nazwy 
ulic i w Krzeczynie Wielkim bę-
dzie teraz ulica Borówkowa, 
a we wsi Obora ulica Liliowa. 
Ustalono także lokalizację 
dwóch nowych przystanków 
komunikacyjnych w miejsco-
wości Raszowa.

Zmieniono także uchwałę 
dotyczącą szczegółowych za-
sad odbierania odpadów. Ma-
jąc na uwadze konieczność za-
gwarantowania mieszkańcom 
kompostującym bioodpady 
w przydomowym kompostow-

niku pozbywania się wszyst-
kich tych odpadów, w uchwale 
doprecyzowano  zapis poprzez 
uzupełnienie możliwości odda-
nia do PSZOK bioodpadów 
kuchennych, zużytych olejów 
i tłuszczy jadalnych oraz drew-
na. Tak więc osoby kompostu-
jące będą miały nadal możli-
wość przekazania do PSZOK-
ów np. roślin porażonych przez 
choroby i szkodniki, grubych 
gałęzi, igliwia, choinek. 

Ustalono także średnią cenę 
paliwa na terenie naszej gminy 

w nadchodzącym roku szkol-
nym, na podstawie ceny ze sta-
cji w Miłosnej, bowiem to jedy-
na stacja paliw w gminie. Usta-
lenie tej ceny jest konieczne do 
wyliczenia zwrotu kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży 
i uczniów, co wynika z przepi-
sów Prawa oświatowego. 
Zmieniono także regulamin 
wsparcia materialnego ucz-
niów w ramach lokalnego pro-
gramu wyrównywania szans 
edukacyjnych, wprowadzając 
do niego zapisy o sytuacjach 

nadzwyczajnych, tj. epi-
demii czy klęski żywioło-
wej. 

Przyjęto także ob-
wieszczenia w sprawie 
ogłoszenia jednolitych 
tekstów trzech uchwał 
w sprawie:  określenia za-
sad i trybu udzielania dota-
cji na prace konserwatorskie 
zabytków, przyznawania i wy-
płacania niektórych składni-
ków oraz nagród nauczycie-
lom oraz utworzenia i statutu 
Klubu Dziecięcego w Krzeczy-

nie 
Wielkim. 

Oficjalnie 
Gmina Lubin przystąpiła także 
do prac nad Strategią Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych Legnicko-Głogow-
skiego Obszaru Funkcjonalne-
go na lata 2020-2027., Na po-
czątku tego roku w Legnicy 

wójt 
Tade-

usz Kielan 
podpisywał się 

wraz z 30 innymi sa-
morządowcami na deklaracji 
nawiązania takiej współpracy . 
Ma to pomóc we wspólnym 
zdobywaniu pieniędzy na stra-
tegiczne dla regionu inwesty-
cje. 

(SR)

Przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, na lipcowej sesji zebrali się radni Gminy Lubin. 

NOWE ULICE, ZMIENIONE 
I UJEDNOLICONE UCHWAŁY

 OSOBY KOMPOSTUJĄCE BĘDĄ MIAŁY 
NADAL MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA DO 
PSZOK-ÓW NP. ROŚLIN PORAŻONYCH 
PRZEZ CHOROBY I SZKODNIKI, GRU-
BYCH GAŁĘZI, IGLIWIA, CHOINEK.  



⁶ INWESTYCJE

NOWE SKRZYŻOWANIE I NOWY CHODNIK 
W KRZECZYNIE WIELKIM 

Zakończyła się przebudowa 
skrzyżowania u zbiegu dróg wo-
jewódzkiej i powiatowej w Krze-
czynie Wielkim. To drugi etap 
inwestycji, której realizacja roz-
poczęła się w 2018 r. 

Zakres obecnie realizowanego 
zadania obejmował między innymi 
przebudowę geometrii skrzyżowa-
nia drogi wojewódzkiej nr 335 
z drogą powiatową nr 1224D, wy-
konanie bitumicznej nawierzchni 
w obrębie krzyżówki oraz budowę 
chodnika prowadzącego do tzw. 

osiedla nauczycielskiego (w pierw-
szym etapie wykonano chodnik 
prowadzący do Alei Kasztanowej, 
która łączy się z ulicą Przemysło-
wą w Lubinie). Inwestycja objęła 
ponadto budowę sieci kanalizacji 
deszczowej oraz doświetlenie 
przejścia dla pieszych wraz z wy-
konaniem przyłącza energetycz-
nego.

Wartość drugiego etapu inwe-
stycji wyniosła ponad 506 tys. zł, 
całość zadania kosztowała prawie 
1 mln złotych. 

Łączna dotacja przyznana 
Gminie Lubin na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne wynosi 
2 mln 130 tys. zł.

1 mln 751 tys. 508 zł otrzy-
mało Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej Gminy 
Lubin na modernizację i roz-
budowę oczyszczalni ście-
ków w Raszówce oraz budo-
wę sieci w tej miejscowości. 

To jedna z najwyższych na 
Dolnym Śląsku dotacji przy-
znanych samorządowym 
podmiotom komunalnym 
w ramach programu „Gospo-

darka wodno-ściekowa”. Sta-
nowi ona blisko połowę kosz-
tów, które pochłonie zadanie. 

Gmina Lubin otrzymała 
dotację w wysokości 406 tys. 
623 zł,  które wydatkowane będzie na  przebudowę prze-

pompowni ścieków w Ra-
szówce i Gogołowicach. 
W tym przypadku stanowi 
ona 63,63 proc. kosztów rea-
lizacji operacji.

Wykonawcy poszczególnych 
zadań wyłonieni zostaną w po-
stępowaniach przetargowych. 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ma się zakoń-
czyć w ciągu 24 miesięcy, 
a przebudowa przepompow-
ni do końca bieżącego roku. 

Zadania dofinansowane 
zostały z projektu  „Gospo-
darka wodno-ściekowa” w ra-
mach poddziałania „Wspar-

cie inwestycji  związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktu-
ry, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Ponad dwa miliony złotych na inwestycje wodno-kanalizacyjne 

PROMESY 
ROZDANE  

Wójt Tadeusz Kielan oraz prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Gminy Lubin Wojciech Dziwiński odebrali 
promesy będące potwierdzeniem przyznania 
dotacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 
Dokumenty wręczył marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski 
w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego podczas 
spotkania, które odbyło się w Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. 

Promesy wręczył marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski 
w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego. 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI MA SIĘ ZAKOŃCZYĆ 
W CIĄGU 24 MIESIĘCY, A PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI 
JESZCZE W TYM ROKU.   
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Kolejne wnioski 
w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych
Każda jednostka samorządowa mogła złożyć 
maksymalnie trzy wnioski i Gmina Lubin 
zawnioskowała o dofinansowanie budowy dróg 
w Krzeczynie Wielkim, Księginicach oraz trasy 
Miroszowice-Kłopotów. 
Do Wojewody Dolnośląskiego można było złożyć 
wnioski o dofinansowanie  budowy gminnych 
i powiatowych dróg w ramach rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021.  
Dofinansowaniem ze środków funduszu mogą 
być objęte jedynie inwestycje rozpoczynające się 
w 2021 roku.  Dolny Śląsk otrzymał na ten cel 
ponad 129 mln zł., jednak w pierwszej kolejności 
ponad 19 mln przeznaczono już na pokrycie 
zobowiązań dla zadań wieloletnich rozpoczętych 
w roku 2020, więc w praktyce do podziału na rok 
2021 jest 110 mln zł. Pieniądze te rozdzielono na 
gminy, które w sumie będą miały do dyspozycji 
ponad 66 mln i powiaty, którym do podziału 
zostało 44 mln zł.
Gmina Lubin zawnioskowała o trzy dotacje:   
  Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Krzeczynie Wielkim, to 
odcinek o długości ok. 700 m, łączący ulice 
Brzozową i Makową. Planowany koszt 
inwestycji wynosi ponad 2 mln 889 tys. zł, 
czas realizacji: lata 2021-2022
  Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 

Miroszowice-Kłopotów- etap II. Tę drogę 
przebudowano już z rządowych funduszy 
pozyskanych w roku 2017 i 2020, rozbudowy 
wymaga jeszcze odcinek prawie 400 m, 
szacowany koszt to ponad 1 mln 280 tys. zł, 
czas realizacji rok 2021
  Rozbudowa drogi gminnej w Księginicach, to 

dziś droga gruntowa, która po rozbudowie 
połączy Księginice z drogą w kierunku 
Ścinawy. Chodzi o ponad 1,5 kilometrowy 
odcinek, z szacowanym kosztem realizacji na 
poziomie ponad 3 mln 320 tys. zł i terminem 
realizacji na lata 2021-2020

Także Powiat Lubiński złożył  wnioski do 
funduszu i jeden z trzech dotyczy Gminy Lubin- 
konkretnie drogi w Raszówce.
Przypomnijmy, że w tym roku Gmina Lubin  
otrzymała już  4 miliony z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dotację otrzymały dwie 
planowane inwestycje: trasa Chróstnik - Osiek 
oraz Gorzelin – Raszówka. Na budowę drogi 
gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek  gmina 
otrzymała  70% wartości inwestycji oraz na 
remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy 
miejscowościami Gorzelin – Raszówka 50% 
wartości inwestycji.  (SR)  

Przy budynkach wielorodzinnych 
w Szklarach Górnych powstanie nowa 
droga i miejsca parkingowe. Wybudowa-
ne zostanie także oświetlenie.

Zakres zadania obejmuje wykonanie 
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 
o powierzchni ok. 3 tys. m², budowę chod-
ników i dojść do posesji oraz miejsc posto-
jowych. Powstanie także sieć oświetlenia 
ulicznego o długości ok. 285 metrów, obej-
mująca 13 słupów oświetleniowych wraz 

z oprawami typu LED. W ramach zadania 
wybudowana zostanie również nowa sieć 
wodociągowa wraz z przyłączami do budyn-
ków wielorodzinnych.

Obecnie trwają prace polegające na wy-
konaniu podbudowy jezdni, które prowa-
dzone są jednocześnie przy obydwu blokach. 
Realizacja zadania ma się zakończyć jeszcze 
w tym roku. Koszt wykonania prac budowla-
nych oszacowany został na 741 tys. zł.

  (MG)

Nowa droga i miejsca parkingowe 
w Szklarach Górnych 

Zakończono przebudowę 
drogi wewnętrznej 
w miejscowości Gola i tym 
samym zrealizowano  I i II 
etap inwestycji. 

Zakres zamówienia obejmował  komplekso-
wą przebudowę dróg wewnętrznych biegną-
cych śladem działek nr 130/2 i 130/1,  w tym 
wykonanie następujących elementów: kon-
strukcji jezdni o nawierzchni z kostki betono-
wej o szerokości 3m i długości ok 250m oraz 
nawierzchni z kostki betonowej „eko” o szero-
kości zmiennej i długości 190m. Zbudowano 
także odwodnienie drogowe poprzez wykona-
nie systemu rozsączającego (wpusty uliczne, 
studnie chłonne) oraz  pobocze z kruszywa ła-
manego. To pobocze o zwiększonej retencji. 
Powstała też kablowa linia oświetlenia ulicz-
nego o długości ok 225m, czyli 
9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami 
typu LED. Wykonano także zjazdy indywidu-
alne  oraz uporządkowano już tereny przyległe 
po wykonanych pracach. Wartość inwestycji 
to 562 tys. zł.

NOWA DROGA 
W GOLI 

Remiza już stoi, wkrótce w jej sąsiedztwie pojawi 
się budynek świetlicy. Rozpoczął się trzeci etap za-
dania realizowanego pod nazwą „Budowa świetlicy 
wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczy-
nie Wielkim”.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie stanu su-
rowego zamkniętego budynku w części obejmującej 
pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Wykonane zosta-
ną zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne, 
ściany działowe oraz dach, którego konstrukcja po-
kryta zostanie blachą i izolacją termiczną. Zamon-
towane zostaną także drzwi zewnętrzne i okna.

Koszt wykonania robót wynosi 585 tys. zł.
Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie listo-
pada b.r. 

Ruszyła budowa świetlicy 
w Krzeczynie Wielkim 
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Świat piosenki online - konkurs rozstrzygnięty
W tegorocznej edycji konkursu, który 
po raz pierwszy realizowano online,  do 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin 
wpłynęło 51 utworów  poświęconych 
różnym gatunkom muzycznym – od 
klasyki, folkloru przez jazz po muzykę 
popularną. To rekordowa ilość 
zgłoszeń. 
Członkowie jury, byli pod dużym 
wrażeniem kreatywności 
i umiejętności uczestników.
Ocenie podlegał dobór repertuaru, 
umiejętności wokalne, ogólny wyraz 
artystyczny oraz poprawność 
językowa, dlatego w trakcie obrad 
zdecydowano o przyznaniu nie tylko 
nagród regulaminowych, ale też kilku 
wyróżnień. 

W skład  jury weszli: Alicja Sroka, 
laureatka nagrody Anioł Kultury Gminy 
Lubin w kategorii muzyka, studentka 
wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej, 
Maciej Stefaniak z wykształcenia muzyk, 
nauczyciel i instruktor warsztatów 
bębniarskich, które odbywały się 
w Ośrodku Kultury Gminy Lubin, 
Wojciech Wojtałowicz, muzyk, 
instruktor w Ośrodku Kultury Gminy 
Lubin. Nowością tegorocznego 
konkursu była nagroda publiczności, 
która wywołała wiele emocji i ogromną 
aktywność na facebooku OKGL. 
W kategoriach indywidualnych jury 
wyłoniło 6 laureatów, natomiast 
w duetach dodatkowo przyznano 
równorzędną trzecią nagrodę. 

W kategorii zespoły, po burzliwych 
obradach zdecydowano o przyznaniu 
równorzędnej 1 nagrody wszystkim 
czterem zespołom, które wyróżniły się 
pięknymi strojami, trafnym doborem 
repertuaru oraz profesjonalnym 
przygotowaniem teledysków. 
Dodatkowo przyznano kilka wyróżnień.
Gratulujemy zwycięzcom talentu, 

zaangażowania oraz wyobraźni!  
Laureaci konkursu otrzymają m.in.  
głośniki i słuchawki , karty 
podarunkowe do salonu księgarsko-
muzycznego oraz pamiątkowe dyplomy. 
O wręczeniu i wysyłce nagród 
pracownicy Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin będą informować zwycięzców 
drogą elektroniczną.

LATO 2020

LAUREACI:
Dzieci: Oliwia Stefanowska, Ewelina 
Matejko, Maja Zaborska
Młodzież i dorośli: Magdalena 
Stefanowska, Zuzanna Lemantowicz, 
Lena Sikora
Duety: Agnieszka i Norbert Jackowscy, 

Knopers Band, Martyna i Emilia 
Buchowskie, Inga i Marcin Dąbscy
Zespoły: Leśne Echo, Lubin, Osieczanki, 
Zachęta
Nagroda publiczności: Maja Mitrut
Wyróżnienia: Alicja Maćkowiak, Ignacy 
Witek, Liliana Sowizdrzał

W pełnych 
niespodzianek 
i wyzwań 
zajęciach chętnie 
uczestniczyły 
dzieci, jak 
również młodzież 
z naszej gminy.

Uczestnicząc w zajęciach 
można było poczuć się praw-
dziwym artystą, projektując 
własną koszulkę, tworząc 
obraz przy sztaludze czy 

ucząc się wyrażać emocje po-
przez taniec i muzykę. Bar-
dziej dociekliwi uczyli się jak 
robić zdjęcia, wykorzystując 
odpowiednie światło i pozna-
jąc różne techniki utrwalania 
w obiektywie otaczających 
nas przedmiotów.

Atmosfera na zajęciach 
była wyjątkowa, powstało 
mnóstwo ciekawych prac, 
a co najważniejsze zawiązały 
się nowe przyjaźnie.

Wakacyjne warsztaty od-
bywały się na świetlicach 
wiejskich w różnych miejsco-
wościach na terenie Gminy 
Lubin i trwały przez cały li-

piec.  W sierpniu OKGL 
zaprosił do udziału 
w rozgrywkach sporto-
wych. 

Sportowa rywalizacja 
w duchu fair-play, a przy 
okazji świetna zabawa – 
towarzyszyły Gminnemu 
Turniejowi „Dzikich Dru-
żyn”, który rozegrany został 
w Krzeczynie Wielkim. No-
woczesny obiekt przy miej-
scowej szkole podstawowej 
był areną arcyciekawych  pił-
karskich zmagań.

W turnieju piłki nożnej 
chłopców wzięły udział czte-
ry drużyny, po dwie ekipy 

z Niemstowa i Krzeczyna 
Wielkiego. Grano systemem 
,,każdy z każdym”, a następ-
nie dwie najlepsze reprezen-
tacje rozegrały mecz finało-

wy, a ekipy z trzeciego 
i czwartego miejsca mecz 
o trzecie miejsce.

Po rundzie zasadniczej 
prowadzenie objęła druży-
na Polonii Krzeczyn I, któ-
ra zwycięstwa nie oddała 

już do końca, pokonując 
w meczu finałowym Polo-
nię Krzeczyn II – 2:0. 
W meczu o trzecie miejsce 
Victoria Niemstów I prze-

Warsztaty malarskie, taneczne, rękodzielnicze, fotograficzne, zawody sportowe  czy rajdy piesze – znalazły się w tegorocznej wakacyjnej ofercie Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

WAKACJE Z OKGL
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W Pieszkowie zorganizo-
wano wernisaż prac po-
wstałych podczas warszta-
tów malarstwa prowadzo-
nych przez Ośrodek Kultu-
ry Gminy Lubin. Mamy 
w gminie wiele utalentowa-
nych artystycznie osób i już 
wiadomo, że ich talenty bę-
dą rozwijane na kolejnych 
warsztatach, które powró-
cą po wakacjach. 

W świetlicy w Pieszkowie 
spotkali się uczestnicy zajęć 
z Pieszkowa i Chróstnika. 
Ekspozycja wszystkich po-
wstałych w tym czasie obra-
zów dała imponujący efekt. 
Zarówno prowadząca war-

sztaty Agnieszka Byszkowska, 
jak i dyrektor OKGL Magdale-
na Dubińska, dziękowały 
wszystkim twórcom za uczest-

nictwo, kreatywność 
i tworzenie wspaniałych 

prac. Wystawa była pod-
sumowaniem całorocznej  

pracy i wieńczyła dotychcza-
sowe zmagania uczestników 
spotkań z kolorem, światłocie-
niem, fakturą… 

OKGL serdecznie dziękuje 
organizatorkom tego spot-
kania za zaproszenie, m.in. 
Renacie Jędrak, sołtys Piesz-
kowa i Elżbiecie Białosiewicz 
sołtys Chróstnika oraz 
uczestniczkom warsztatów, 
a były nimi: Patrycja Kita, 
Leokadia Gimel, Grażyna 
Pęciak, Małgorzata Leleń, 
Maria Galuba, Teresa Kot, 
Joanna Chmielewska, Joan-
na Pietruszka, Agnieszka Ci-
choszewska, Natalia Cicho-
szewsa, Aleksandra Sieradz-
ka, Hanna Sieradzka. 

Warsztaty malarstwa wró-
cą po wakacjach, chętnych 
zachęcamy do uczestnictwa. 
Zapisy w OKGL. 

Malowane farbą i sercem 

Warsztaty malarskie, taneczne, rękodzielnicze, fotograficzne, zawody sportowe  czy rajdy piesze – znalazły się w tegorocznej wakacyjnej ofercie Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

WAKACJE Z OKGL

grała z Victorią Niemstów 
II – 0:3

Najlepszym strzelcem 
turnieju został Mateusz 
Włodarczyk z Polonii, któ-
ry zdobył pięć  bramek, za 
najlepszego zawodnika 
uznany został Olaf Goli-
szewski z Victorii, a tytuł 
najlepszego bramkarza 
przypadł Alanowi Jamro-
zowi z Polonii.

Wybrano również najlep-
szych zawodników poszcze-
gólnych drużyn. Zostali nimi 
Marcin Skupień z Victorii 
Niemstów I, Antoni Moroch 
z Victorii Niemstów II, Da-

wid Ślipko z Polonii Krze-
czyn Wielki I oraz Igor Ba-
usch z Polonii Krzeczyn 
Wielki II.

Na zakończenie rozegrano 
konkurs ,,Strzał w poprzecz-
kę”, którego zwycięzcą zo-
stał zawodnik Polonii Mate-
usz Ślipko.

Nagrody i wyróżnienia 
w postaci słodyczy i sprzętu 
sportowego wręczali Jerzy 
Tadla i Wojciech Wojtało-
wicz. 

Foto-galerię z wszystkich 
zajęć można obejrzeć na stro-
nie  www.okgminalubin.pl 
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Społeczny 
protest, który 
zorganizowano 
w czerwcu 
ubiegłego 
roku przyniósł 
błyskawiczne 
rozwiązanie 
i tym samym 
mieszkańcy 
wywalczyli 
przystanki 
dla pociągów 
przejeżdżających 
przez Chróstnik, 
Gorzelin 
i Raszówkę.   

- Sąd potwierdził, że działali-
śmy w słusznej sprawie. Dzięki 
nam pociągi wróciły na właści-
we tory! – mówił tuż po ogło-
szeniu wyroku Tadeusz Kostu-
rek, sołtys Raszówki i jeden 

z obwinionych. – Ten wyrok po-
kazuje, że warto walczyć i że nie 
jesteśmy bezsilni wobec władzy. 
Sami wybieramy radnych z wo-
jewództwa i do tej pory nam się 
wydawało, ze zajmują się odle-
głymi dla nas sprawami, a tym-
czasem tak nas potraktowali. 

Będziemy o tym pamiętać przy 
kolejnych wyborach. 

- Warto było walczyć. Prze-
słuchania i proces były uciążli-

we, ale pokazaliśmy, że w słusz-
nej sprawie trzeba protestować 
– dodawał Mieczysław Dorosz-
kiewicz z Raszówki.

Z wyroku zadowolony był 
także mecenas Łukasz Mika, 
obrońca obwinianych: - Jeste-
śmy usatysfakcjonowani i nie 
będziemy wnioskować o pi-
semne uzasadnienie wyroku, 
ani się od niego odwoływać. 
Szkoda tylko, że to tak długo 
trwało.

Proces rozpoczął się 
w grudniu ubiegłego roku. 
21 osób obwiniono o to, że 8 
czerwca 2019 r. w rejonie 
przejazdu kolejowego za-
trzymywali się na torowisku 
bez uzasadnionej przyczyny, 
tym samym tarasując prze-
jazd i nie opuścili zbiegowi-
ska mimo wezwań policji. 

Ogłoszenie wyroku plano-
wane było na początku mar-
ca, jednak nie doszło do tego 
z powodu pandemii korona-

wirusa. Przekroczono tym sa-
mym termin wyznaczony do 
publikacji wyroku. Proces ru-
szył od początku, a wszyscy 
obwinieni i świadkowie pod-
trzymali złożone wcześniej 
wyjaśnienia. 

- Zachowanie obwinionych 
było pokojowe, nie było żad-
nej agresji. Protest przyniósł 
rezultat, bezpośrednio po 
tym zdarzeniu Koleje Dolno-
śląskie przywróciły przystan-
ki do rozkładu jazdy. Charak-
ter  i okoliczności tej sprawy  
spełniają wszystkie przesłan-
ki do tego, by mimo uznania  
za winnych zarzucanych wy-
kroczeń, odstąpić od wymie-
rzenia kary i uiszczenia kosz-
tów sądowych – mówiła 
w uzasadnieniu sędzia Mag-
dalena Bielecka, dodając: – 
Obwiniani cieszą się niepo-
szlakowaną opinią, to zdarze-
nie miało charakter incyden-
talny w ich życiu i samo po-

stępowanie sądowe stanowiło 
dla nich dużą uciążliwość 
i było swego rodzaju karą. 

Protestowi w Raszówce to-
warzyszyło kilkanaście poli-
cyjnych radiowozów i kilku-
dziesięciu policjantów, włącz-
nie z grupą szturmową. Jed-
nak zeznający policjanci tak-
że podkreślali pokojowy cha-
rakter manifestacji.

- Na torach było około 60 
osób, ale wokół nawet trzy ra-
zy tyle, dziękujemy wszyst-
kim za wsparcie i nasz wspól-
ny sukces. Dziś z Raszówki 
możemy dojechać nie tylko 
do Wrocławia ale i do War-
szawy, i nad morze – mówił 
sołtys Tadeusz Kosturek. - 
Dziękujemy także dziennika-
rzom, którzy  od momentu 
protestu nagłaśniali w całej 
Polsce tę sprawę i towarzy-
szyli nam na rozprawach są-
dowych. To pokazuje, że war-
to walczyć o swoje. 

Pisma, prośby i żądania przez trzy miesiące odbijały 
się od ścian Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 
Dopiero protest mieszkańców Raszówki, Gorzelina, Karczowisk, Bukownej, Liśca, Wiercienia Zimnej Wody, 
Chróstnika i wielu innych miejscowości Gminy Lubin przyniósł oczekiwany skutek. 8 czerwca 2019 r., grupa 
około 150 osób zgromadzona na i w pobliżu przejazdu kolejowego w Raszówce uniemożliwiła przejazd pierw-
szego, historycznego pociągu do Lubina, gdzie odbywał się wielki festyn z tej okazji. Na miejscu oprócz kilku-
nastu radiowozów i rzeszy policjantów pojawiła się grupa szturmowa, uzbrojona w tarcze i pałki. Rozkaz uży-

cia siły ostatecznie jednak nie padł. Informacja o proteście rozlała się po kraju niczym fala tsunami. Głośno 
było o nim m.in. w TVN 24, TVP, Polsacie czy Fakcie i Gazecie Wyborczej. Temat na bieżąco relacjonowały lo-
kalne media. W nagłośnieniu sprawy pomógł prezydent Lubina Robert Raczyński, który publicznie stwierdził, 
że tych, którzy ukradli pociąg trzeba, znaleźć, solidnie wybatożyć i obciążyć kosztami tego koncertu.  
Kiedy słowa włodarza Lubina padały ze sceny, rozmów z protestującymi mieszkańcami Gminy Lubin podjął się 
członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda. Zadeklarował, że pociągi w Raszówce zatrzy-
mywać się będą od września. To była pierwsza złożona obietnica, która z minuty na minutę ewoluowała. Osta-
tecznie stanęło na tym, że wszystkie pociągi z wyjątkiem ekspresowego „Jana Wyżykowskiego” stawać będą w 
Raszówce, a rozważona zostanie również możliwość postojów w Gorzelinie i Chróstniku. Już tydzień później oka-
zało się, że wszystkie przystanki Gminy Lubin powróciły do rozkładu jazdy i pozostają w nim do dziś.  

POLITYCZNY ODWET 

- Obwinieni są winni zarzucanych im wykroczeń, jednak ze względu na okoliczności sąd odstępuje od wymierzenia 
kary i jednocześnie zwalnia od konieczności uiszczenia kosztów sądowych – ogłosiła Magdalena Bielecka, sędzia 
w procesie 21 mieszkańców Gminy Lubin obwinianych m.in. o tarasowanie torowiska w Raszówce. 

PROTEST W SŁUSZNEJ SPRAWIE 
– KARY NIE BĘDZIE!

Co do zasady ukaranie za 
wykroczenie nie oznacza 
uznania za osobę karaną, ani 
też wpisaną do KRK. W takim 
przypadku zaświadczenie 
z KRK na ogół będzie 
opatrzone pieczęcią „Nie 
figuruje w kartotece karnej 
Krajowego Rejestru Karnego”, 
co jest równoznaczne 
z potocznie rozumianą 
niekaralnością. Taka osoba 
może spokojnie ubiegać się 
o stanowiska wymagające 
niekaralności, jak najbardziej 
może również składać pisemne 
oświadczenia, iż nie była 
karana za przestępstwa, ale nie 
za wykroczenia. Wyjątek jest 
tylko jeden – do KRK trafiają 
osoby, które zostały ukarane 
za wykroczenie na karę 
aresztu, co wynika wprost 
z ustawy o Krajowym Rejestrze 
Karnym.

mecenas Łukasz Mika

- Zachowanie obwinionych było pokojowe, nie było żadnej agresji. Protest 
przyniósł rezultat, bezpośrednio po tym zdarzeniu KD przywróciły przystanki 
do rozkładu jazdy – mówiła w uzasadnieniu sędzia Magdalena Bielecka

- Dziękujemy także dziennikarzom, którzy  od momentu protestu nagłaśniali 
w całej Polsce tę sprawę i towarzyszyli nam na rozprawach sądowych. To 
pokazuje, że warto walczyć o swoje mówił sołtys Tadeusz Kosturek. 
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Już drugi rok z rzędu, pod-
czas absolutoryjnej sesji 
przedstawiany jest Raport 
o stanie gminy. Przedstawia 
go Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin. Opisuje on wyda-
rzenia i zmiany, które miały 
miejsce w poprzednim roku. 
Poniżej publikujemy  najważ-
niejsze wydarzenia roku 2019.

Zrealizowane w 2019 roku 
dochody przekroczyły  111 
mln 913 tys.  zł , wydatki  113 
mln 573 tys. zł. Zadłużenie na 
koniec  roku  wyniosło 35 mln 
214 tys zł. W roku 2019 nie 
zaciągano nowego długu. Do-
konano spłat kredytów i poży-
czek na łączna kwotę 1 mln 
371 tys. zł.

GMINA W LICZBACH:
 powierzchnia 28 982 ha.
 liczba mieszkańców na ko-
niec  roku 2019 wyniosła  15 
833 osoby tj. o 384 osoby 
więcej niż na początku roku.
W 2019 roku w zasobie  ko-

munalnym stan gruntów 
zmniejszył się o 1,7591 ha, na 
co złożyło się:
 zbycie 26 działek o łącznej 
powierzchni 10 2954 ha
 nabycie 26 działek o łącznej 
powierzchni  8 7113 ha
 zmniejszeniem powierzchni 
w 13 działkach łącznie 
o 0,1750 ha (zmiany w ewi-
dencji gruntów i budynków 
w starostwie).
Z posiadanych na początku 

roku 234 budynków sprzeda-
no  jeden budynek tj.  dawną 
siedzibę gminy przy ulicy Ło-
kietka.

Łączna długość dróg o na-
wierzchniach twardych i ulep-
szonych na koniec roku 2019 
wynosiła 139 642 km, z czego 
drogi publiczne gminne to 43 
696 km,  drogi wewnętrzne 95 
946 km.

W ROKU 2019 REALIZOWANO 
NASTĘPUJĄCE STRATEGIE 
I PROGRAMY:

Strategia rozwoju gminy , 
która przyjęta została na lata 
2015-2030 i ma przyczynić się 
do:
 zrównoważonego wykorzy-
stania zasobów przyrodni-

czych, środowiskowych 
i kulturowych,
 rozwoju  gospodarczego, 
 włączenia obywateli w roz-
wój gminy,
Lokalny program rewitali-

zacji dla Gminy Lubin  w za-
kresie rewitalizacji w progra-
mach operacyjny na lata 
2014-2020 

To  dokument niezbędny  do 
ubiegania się o środki  euro-
pejskie.  Z trzech złożonych 
w latach poprzednich wnio-
sków dofinansowanie otrzy-
mało zadanie „Rewitalizacja 
zabytkowego parku w Nie-
mstowie” realizowane w roku 
2019.

Wieloletni program gospo-
darowania mieszkaniowym 
zasobem  Gminy Lubin na lata 
2017-2021. 

W roku 2019 wykonano ad-
aptację pomieszczeń po byłej 
przychodni zdrowia w Siedl-
cach na dwa lokale mieszkal-
ne. Na koniec roku gmina dys-
ponowała 68 lokalami miesz-
kalnymi i  3 lokalami socjalny-
mi.

Gminny Program opieki 
nad zabytkami Gminy Lubin 
na lata 2016-2019 

W ramach programu 
w 2019 roku utrzymywano za-
bytkowe parki,  prowadzono 
prace w zakresie zagospoda-
rowania zabytkowego terenu 
pocmentarnego w Osieku 
w kierunku parkowym,  udzie-
lono dotacji na prace restaura-
torskie i konserwatorskie za-
bytków wpisanych do rejestru 
zabytków . 

Plan gospodarki niskoemi-
syjnej  (PGN) 

W ramach programu  uzy-
skano dofinansowanie  ze 
środków UE projektu pn. „Re-
gionalny program energetyki 
prosumenckiej – mikroinsta-
lacje fotowoltaiczne w budyn-
kach jednorodzinnych na te-
renie wybranych gmin Dolne-
go Śląska” . Z programu sko-
rzystało 41 mieszkańców gmi-
ny.  Otrzymali oni  dofinanso-
wanie w łącznej wysokości po-
nad 1,315 mln zł. W ramach 
zadania pn. „Ograniczenie ni-
skiej emisji na terenie gminy 

Lubin” zlikwidowano 46 nie-
efektywnych źródeł na węgiel 
kamienny.

Program Ochrony Środo-
wiska dla Gminy Lubin 

W 2019r. w ramach progra-
mu prowadzono przede 
wszystkim zadania w zakresie:
 remontów i modernizacji 
dróg,
 poprawy gospodarki wodno 
– ściekowej,
 minimalizacji ilości odpa-
dów przekazywanych do 
składowania,
 usuwania wyrobów zawie-
rających azbest,
 kontynuacji bezpłatnego 
transportu zbiorowego 
 wykorzystywania odnawial-
nych źródeł energii,
 wymiany systemów ogrze-
wania opartych na paliwie 
stałym, 
 ochrony, uzupełniania i roz-
budowy terenów zielonych, 
Program usuwania wyro-

bów zawierających azbest z te-
renu Gminy Lubin 

W 2019 r. usunięto wyroby 
zawierające azbest z 37 pose-
sji. W wyniku realizacji pro-
gramu w latach 2015 – 2019 
usunięto azbest z ok. 240 po-
sesji w ilości łącznej 540,58 
ton,  pozostało do unieszkod-
liwienia  ok. 1 105 ton.

Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lu-
bin na 2019 rok. 

Zapewniano opiekę dla bez-
domnych zwierząt ujawnio-
nych na terenie gminy, opiekę 
dla kotów wolnożyjących, 
opiekę weterynaryjną w przy-
padku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, co do 
których nie ustalono właści-
ciela (zwierzęta bezdomne, 
zwierzęta leśne).

Wieloletni  plan  rozwoju  
i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyj-
nych PGKGL na lata 2019-
2023. 

Z przewidzianych w planie 
na 2019 r. zadań zrealizowa-
no:
 modernizację przepompow-
ni ścieków na terenie gminy 

Lubin ,
 modernizację stacji uzdat-
niania wody w miejscowości 
Lisiec dz. nr 224/3,
 przebudowę, budowę i roz-
budowę sieci i urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyj-
nych 
 przeprowadzono moderni-
zację zewnętrznych urzą-
dzeń przeciwpożarowych 
 opracowano dokumentację 
projektowo kosztorysową 
obejmującą budowę sieci 
i urządzeń wodociągowych 
oraz kanalizacyjnych.
 Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych  na 
lata 2018 – 2023

Realizacja zadań w ramach 
strategii ma na celu między in-
nymi przeciwdziałanie ubó-
stwu,  wsparcie rodzin, osób 
starszych i niepełnospraw-
nych. Zadania określone  
w Strategii realizowane były 
w ramach przyjętych działań 
przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w  Lubinie.

Gminny Program  Przeciw-
działania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na lata 
2016-2019.   

Otrzymano 47 zawiado-
mień o występowaniu prze-
mocy domowej. Procedurę 
wszczęto wobec 38 rodzin. 
Niebieska Karta została spo-
rządzona w przypadku 38 ko-
biet, 5 mężczyzn i 8 osób ma-
łoletnich. Podjęto działania  
wobec 68 rodzin dotkniętych 
przemocą. Procedurę Niebie-
skiej Karty zakończono w 47 
przypadkach. Prowadzono 
działanie edukacyjne poprzez 
kampanię ulotkową  oraz war-
sztaty w szkołach podstawo-
wych, w których udział wzięło 
155 uczniów.

Program  Wspierania Ro-
dziny w Gminie Lubin 

Pomocą asystenta rodziny 
w 2019r. objętych było 21 ro-
dzin, w których wychowywało 
się 35 dzieci. Funkcjonowała 
jedna rodzina wspierająca, 
która pomagała dwóm rodzi-
nom.  Objęto dożywianiem 55 
dzieci.

Program Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alko-
holowych 

W ramach programu funk-
cjonowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, finansowano 
funkcjonowanie świetlic so-
cjoterapeutycznych oraz 
Punktu Konsultacyjno-Diag-
nostycznego. Prowadzono 
kampanie profilaktyczne, 
konkursy szkolne oraz kolonie 
profilaktyczne. W kampa-
niach i warsztatach uczestni-
czyło 2 882 dzieci, 2 312 ro-
dziców i 180 nauczycieli.  

Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019  

W ramach programu prze-
prowadzono badanie opinii 
publicznej,  na podstawie któ-
rej sporządzono raport „Diag-
noza Lokalnych Problemów 
Społecznych Gminy Lubin”. 
Zrealizowano działania profi-
laktyczne poprzez kampanie 
profilaktyczne.

Program Działań na rzecz 
Osób Starszych w Gminie Lu-
bin 

Program przyjęty został 
w grudniu 2019 roku. Celem 
programu jest realizacja za-
dań na rzecz podnoszenia ja-
kości usług społecznych skie-
rowanych do seniorów.

Program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi 

Prowadzono współpracę 
z organizacjami pozarządo-
wymi poprzez  wsparcie finan-
sowe, realizację zadań czy też  
pomoc pozafinansową (uży-
czanie/udostępnianie, współ-
organizacja, informowanie). 

Lokalny program wyrówny-
wania szans edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Lubin 

W ramach programu zaku-
piono 22 207 biletów mie-
sięcznych na kwotę 1,7 mln zł 
obejmując wsparciem 1 852 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych.

INNE DZIAŁANIA
W 2019 roku rozpoczęła  

działanie nowa jednostka bu-
dżetowa  - Klub Dziecięcy 
w Krzeczynie Wielkim, prze-

znaczona do świadczenia 
opieki nad dziećmi do lat 3. 
Dzięki wsparciu ze środków 
europejskich pobyt i wyżywie-
nie dzieci przez pierwszy rok 
od otwarcia był bezpłatne.

 Rok 2019 rozpoczął  się 
szeregiem działań  związa-
nych  z obroną Gminy Lubin 
przed zmianą granic polegają-
cą na włączeniu  obszaru so-
łectw Chróstnik, Krzeczyn 
Wielki, Miroszowice, Osiek, 
Obora, Szklary Górne oraz 
Kłopotów do terytorium Gmi-
ny Miejskiej Lubin.  W dniach 
od 21 stycznia 2019 r. do 
8 marca 2019 r. przeprowa-
dzone zostały z mieszkańcami 
Gminy Lubin konsultacje spo-
łeczne w sprawie zmiany gra-
nic. Konsultacje przeprowa-
dzone zostały w trybie zapytań 
ankietowych w formie papie-
rowej. Przeciwko wyłączeniu 
z Gminy Lubin obszaru przed-
miotowych sołectw i włącze-
niu ich do miasta Lubina opo-
wiedziało się 10 301 miesz-
kańców Gminy Lubin biorą-
cych udział w konsultacjach 
społecznych, co stanowi 
98,23% wszystkich osób bio-
rących udział w konsulta-
cjach, przy wyjątkowo wyso-
kiej frekwencji wynoszącej   
62,98%. W konsekwencji 
podjętych w gminie  działań, 
a także wątpliwości co do le-
galności konsultacji społecz-
nych przeprowadzonych 
przez prezydenta Miasta Lu-
bina, Rada Ministrów nie 
wprowadziła zmiany granic 
proponowanej przez miasto. 

- W działania na rzecz obro-
ny granic zaangażowaniu byli 
radni Gminy Lubin, miejscy 
i powiatowi radni Prawa 
i Sprawiedliwości, sołtysi gmi-
ny oraz nasi   mieszkańcy.  Ne-
gatywne  stanowisko w spra-
wie podziału Gminy Lubin za-
jął również poseł  na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej  
Krzysztof  Kubów. Jeszcze raz 
wszystkim za to dziękuję- mó-
wił Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin, przedstawiając Ra-
port o stanie Gminy Lubin 
w roku 2019. 

Jaka jest powierzchnia Gminy Lubin? Ilu przybyło jej mieszkańców w roku ubiegłym? Jakie realizowano strategie
i programy? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w Raporcie o stanie gminy w roku 2019

RAPORT O STANIE GMINY 

KOLEJNE 90 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA LUBIŃSKIEJ POLICJI
Podpisano porozumienie, zgodnie 
z którym Gmina Lubin przekaże Policji 
Powiatowej w Lubinie w tym roku 90 tys. 
złotych. Taka pomoc finansowa jest 
udzielana policjantom rokrocznie od 12 lat. 
Tym samym na dodatkowy sprzęt, 
samochody, premie i nagrody z budżetu 
Gminy Lubin przeznaczono w tym okresie 
ponad 778 tysięcy złotych. 
W tym roku Gmina Lubin przeznaczyła dla 
KPP w Lubinie kwotę 90 tys. zł. w tym:

 40.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu służbowego 
samochodu osobowego typu SUV  
w wersji oznakowanej dla Komendy 
Powiatowej Policji w Lubinie w ramach 
akcji „Sponsoring 2020”.
 6.400 zł z przeznaczeniem na 
nagrody za osiągnięcia w służbie dla 
policjantów zatrudnionych w Komendzie 
Powiatowej Policji w Lubinie pełniących 
służbę na terenie Gminy Lubin.

 33.600 zł  na rekompensatę pieniężną 
za czas służby pełnionej na terenie 
Gminy Lubin i przekraczającej normę 
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy 
o Policji.
 10.000 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu 
kwaterunkowego oraz materiałów 
i wyposażenia niezbędnego do 
funkcjonowania jednostki dla Komendy 
Powiatowej Policji w Lubinie.

W latach 2009-2020 łączna kwota 
dotacji wyniosła 778 171,92 zł. Kupiono 
za to m.in. zestawy komputerowe, 
sprzęt teleinformatyczny 
i kwaterunkowy na terenie Gminy Lubin 
ponad 66 tysięcy złotych. Prawie 260 
tysięcy przeznaczono na rekompensaty 
pieniężne za czas służby na terenie 
gminy, za ponad 80 tys. sfinansowano 
paliwo na patrole gminne, ponad 106 
tysięcy przeznaczono na nagrody dla 
policjantów pełniących służbę na 
terenie Gminy Lubin. Nasz samorząd 
współfinansował zakupy pięciu 

samochodów na łączną kwotę ponad 
260 tysięcy złotych. 
-  Zależy nam bardzo na utrzymaniu 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Lubin. Jesteśmy bardzo 
rozległą gminą i rozumiemy, że policja 
potrzebuje wsparcia finansowego,  
dlatego dofinansowujemy patrole 
kierowane na nasz teren, nagradzamy 
policjantów i współfinansujemy  zakupy 
samochodów – mówi Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin.   

(SR)  
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300+ na dobry start
W ubiegłym roku, z tej formy wsparcia 

skorzystało 2383 dzieci z Gminy Lubin.

Od 1 lipca można składać elektroniczne 
wnioski w sprawie przyznania 300 złotych na 
wyprawkę szkolną. Od sierpnia przyjmowane 
są także wnioski w formie papierowej. 

300 PLUS to świadczenie w ramach rządo-
wego programu Dobry Start. Jest to wypłaca-
ne raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup 
wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każ-
de dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny , 
bez względu na dochód. Od 1 lipca można zło-
żyć wniosek przez portal Emp@tia lub banko-
wość elektroniczną, od 1 sierpnia w formie pa-
pierowej  w GOPS. Wnioski można składać 30 
listopada.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni do GOPS-
u wpłynęło 600 wniosków do świadczenia Dobry 
Start. Do 14 lipca rozpatrzono ich 337 przyznając 
w sumie już 476 świadczeń. Jeden wniosek może bo-
wiem dotyczyć więcej niż jednego dziecka w wieku 
szkolnym.   (SR)

Nowi sołtysi 
W lipcu w dwóch sołectwach odbyły się wybory. W Miłosnej powołano nową radę sołecką i sołtysa,  
wcześniej dotychczasowi reprezentanci sołectwa złożyli rezygnację. Także w Gorzelinie konieczne były 
nowe wybory, bowiem sołtys zmieniła miejsce zamieszkania i zgodnie z prawem trzeba było wybrać nową 
osobę.
W miejscowości Miłosna został wybrany nowy sołtys i został nim Eugeniusz Wawryk, który w minionych 
kadencjach  pełnił już tę funkcję wielokrotnie. Dokonano również wyboru członków rady sołeckiej i w jej 
skład weszli: Edward Gretkierewicz, Jadwiga Kolasa, Elżbieta Kuca i Roman Rozmus.
W miejscowości Gorzelin także wybrano nowego sołtysa i jest nim od teraz Robert Borzych.  

Instytut Pamięci Na-
rodowej w ramach pro-
jektu “Biblioteka na to 
czeka” przekazał 
Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Raszówce 
nieodpłatnie swoje 
publikacje. 

Celem projektu jest 
rozpowszechnianie wie-
dzy z zakresu najnow-
szej historii Polski po-
przez udostępnienie czy-
telnikom bibliotek do-
robku wydawniczego In-
stytutu Pamięci Narodo-
wej.

Do Biblioteki w Ra-
szówce przekazano 29 
książek, które można już 
wypożyczać. ZAPRA-
SZAMY! 

Zachęcamy jedno-
cześnie do korzystania 
z katalogu online biblio-
teki, w którym znaleźć 
można informacje o ca-
łym księgozbiorze oraz 
zamawiać i rezerwować 
dostępne pozycje.  

WIĘCEJ HISTORII W BIBLIOTECE 

Oprócz życzeń i podzięko-
wań, były także łzy wzrusze-
nia, zapłakało nawet niebo 
nad Miłoradzicami...

Ksiądz Antosik jest sale-
zjaninem, a w tym zgroma-
dzeniu posługa kapłańska  
w jednej parafii trwa zwykle 
dziewięć lat.  

Ksiądz Krzysztof urodził się 
w 1960 roku w Bukowinie Sy-
cowskiej. Święcenia przyjął 
w 1990 roku w Krakowie, choć 
jak sam mówi nigdy nie plano-
wał zostać księdzem, bardziej 
pociągało go wojsko. Powoła-

nie wzięło jednak górę nad ży-
ciowymi planami. W czasie 
trzydziestoletniej posługi ka-
płan związany był z siedmio-
ma parafiami, drugą już ka-
dencję jako proboszcz. 

Podczas uroczystej Eucha-
rystii w Kościele Parafialnym 
Świętej Trójcy w Miłoradzi-
cach księdza proboszcza 
żegnali nie tylko wierni. 

- Dziękujemy Panu Bogu 
za to, że postawił na naszej 
drodze wspaniałego duszpa-
sterza, oddanego kapłana, 
życzliwego ludziom, ener-

gicznego w działaniu, otwar-
tego na potrzeby innych 
i służącego pomocą. Praw-
dziwego Ojca i Pasterza Pa-
rafii – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Specjalne życzenia i podzię-
kowania złożyła także Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy 

i mieszkanka Miłoradzic.  
Za wyjątkową współpracę 

podziękowali także mini-
stranci. 

- Kochany księże probosz-
czu, cały czas byłeś przy nas, 
niejednemu z nas udzielałeś 
sakramentu chrztu, towarzy-
szyłeś nam w dobrych i złych 
chwilach, a te ostatnie osła-

dzałeś cukierkami. Dziś 
przyjmij od nas cukierki i pa-
miętaj nas tak, jak my bę-
dziemy pamiętali o Tobie - 
mówił jeden z ministrantów.

-To ja dziękuję wam, za to, 
że byliście ze mną cały czas, 
dziękuję, że mogłem na was 
liczyć w każdej sprawie, że ni-
gdy się na was nie zawiod-
łem… - mówił bardzo wzru-
szony ksiądz Krzysztof. 

Historia także w tym przy-
padku zatoczyło koło. Nowa 
parafia księdza Krzysztofa 
znajduje w Bukowicach 
Trzebnickich,  bliskim są-
siedztwie rodzinnej Bukowi-
ny Sycowskiej. Nowym pro-
boszczem miłoradzickiej pa-
rafii został ksiądz Jan Niczy-
por, dotychczasowy pro-
boszcz parafii pw. Św. Józefa 
Robotnika w Międzyborzu.  

Zmiany w miłoradzickiej parafii  

HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO… 
Odprawiona w ostatnią niedzielę 
lipca msza święta w Miłoradzicach 
była wyjątkowa dla wiernych 
i proboszcza Krzysztofa Antosika. Po 
dziewięciu latach kapłan pożegnał 
się z parafią i mieszkańcami.  

OPRÓCZ ŻYCZEŃ I PODZIĘKOWAŃ, 
BYŁY TAKŻE ŁZY WZRUSZENIA, ZA-
PŁAKAŁO NAWET NIEBO NAD MIŁO-
RADZICAMI... 
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W hołdzie poległym w obronie Ojczyzny złożono wieńce przy symbolicznej mogile w Siedlcach.

Święto Wojska Polskiego
Na pamiątkę bitwy war-

szawskiej z 1920 roku, 
zwanej również „cudem 
nad Wisłą”, kiedy to woj-
ska polskie rozgromiły bol-
szewików, zatrzymując ich 
ekspansję na zachód, 15 
sierpnia obchodzimy Świę-
to Wojska Polskiego. 

Zwycięstwo nad Armią 
Czerwoną w roku 1920 po-
zwoliło zachować uzyskaną 
w 1918 roku niepodległość. 
W czasach II Rzeczpospoli-
tej 15 sierpnia obchodzono 
Dzień Żołnierza, następnie 

w PRL-u ustanowiono 12 
października Dzień Wojska 
Polskiego, w celu upamięt-
nienia bitwy pod Lenino. 
Dopiero po upadku komuni-
zmu rząd polski oficjalnie 
ustanowił Święto Wojska 
Polskiego 15 sierpnia. Jest 
to dzień ustawowo wolny od 
pracy, jako że zbiega się 
z kościelnym świętem Wnie-
bowzięcia Matki Bożej.

Z okazji przypadającego 
święta, pod pomnikiem 
w Siedlcach uroczyście zło-
żono wieńce. Z zachowa-
niem wszelkich zasad bez-

pieczeństwa związanych 
z koronawirusem, hołd tym 
którzy zginęli w obronie na-
szej wolności, złożył Tade-

usz Kielan wójt Gminy Lu-
bin, Norbert Grabowski 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin, Stanisław Ryniec 

sołtys Siedlec oraz Kazi-
mierz Tomczyszyn z Urzędu 
Gminy Lubin.

Co roku, właśnie w Siedl-
cach gdzie jest symboliczna 
„Zbiorowa mogiła zmarłych 
żołnierzy polskich II wojny 
światowej z kampanii wrześ-
niowej”, składane są wieńce 

i zebrani modlą się w inten-
cji ofiar wojennych. Pod po-
mnikiem w Siedlcach rok-
rocznie zbierali się m.in. 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Siedlcach, urzędnicy, 
parafianie oraz przedstawi-
ciele sołectw Czerniec 
i Siedlce. Były to wspaniałe 
lekcje patriotyzmu, ale stała 
się nią także dzisiejsza sym-
boliczna uroczystość, w któ-
rej ze względu na zagrożenie 
epidemiologicznie wzięło 
udział tylko kilka osób.

(SR)

Zainstaluj, 
zainspiruj się, 
odkrywaj - KGHM 
Polska Miedź S.A. 
oraz samorządy 
Dolnego Śląska 
w tym  Gmina 
Lubin,  zapraszają 
mieszkańców 
i turystów do 
zwiedzania 
nieznanych 
miejsc 
w Zagłębiu 
Miedziowym. 

- Mamy poczucie odpo-
wiedzialności za lokalną 
społeczność, za środowisko 
naturalne, ale także za to, by 
promować dziedzictwo kul-
turowe Zagłębia Miedziowe-
go. Aplikacja naMIEDZI 
w nowatorski sposób pomo-

że mieszkańcom i turystom 
odkryć ten piękny i ciekawy 
region. Uruchomienie na-
MIEDZI to efekt naszego in-
tensywnego dialogu z samo-

rządami i realizacja wspól-
nych długofalowych celów – 
powiedział Marcin Chlu-
dziński, prezes KGHM Pol-
ska Miedź S.A.

Bezpłatna aplikacja na te-
lefony startuje z ponad 20 
trasami między Legnicą 
a Głogowem.  250 punktów 
związanych z lokalną histo-
rią, zabytkami i ciekawostka-
mi z regionu opisano krótki-
mi tekstami oraz zilustrowa-
no zdjęciami i materiałami 
filmowymi.

-Trasa Gmina Lubin liczy 
na starcie 26 zabytków , są to 
najczęściej kościoły i pałace. 
Będziemy na bieżąco uzupeł-
niać aplikacje o kolejne atrak-
cyjne miejsca i promować 
w ten sposób gminne przed-
sięwzięcia oraz ludzi związa-
nych z kulturą, sztuką i spor-
tem – mówi Bartosz Chojna-
cki wicewójt Gminy Lubin 

Aplikacja naMIEDZI słu-
ży całemu regionowi. Pięć 
ścieżek tematycznych po-
święcono polskiej miedzi, od 
której pochodzi zwyczajowa 
nazwa Zagłębie Miedziowe. 
Użytkownicy aplikacji będą 
mieli okazję m.in. dowie-
dzieć się, w jakim celu używa 
się dronów pod ziemią i jaką 
drogę musi przebyć szara ru-
da miedzi, aby zamieniła się 
w rdzawo pomarańczową ka-
todę o zawartości 99,99% 
Cu. Aplikacja dostarczy rów-
nież informacji o aktualnych 

wydarzeniach w regionie.
Do skorzystania z aplikacji 

naMIEDZI wystarczy tele-
fon komórkowy lub tablet 
z dostępem do Internetu, 
funkcją lokalizacji i Blueto-
oth. Aplikacja powstała dzię-
ki współpracy KGHM Polska 
Miedź S.A. i samorządów 
Zagłębia Miedziowego. 
Atrakcja będzie na bieżąco 
uzupełniana o kolejne miej-
sca, zdjęcia i filmiki. Więcej 
na temat aplikacji na stronie: 
https://namiedzi.com/. 

 (SR)

Darmowa aplikacja na telefony komórkowe naMIEDZI, zabierze użytkowników w intrygującą podróż po regionie. 

Z APLIKACJĄ NAMIEDZI 
ODKRYJ ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE 

- Uruchomienie naMIEDZI to efekt naszego 
intensywnego dialogu z samorządami i realizacja 
wspólnych długofalowych celów – powiedział 
Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A 

250 punktów związanych z lokalną historią, zabytkami i ciekawostkami z regionu 
opisano krótkimi tekstami oraz zilustrowano zdjęciami i materiałami � lmowymi.
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Osoby w trudnej sytuacji 
mogą znaleźć nieodpłatną, 
profesjonalną pomoc w jed-
nym z 1500 punktów w całej 
Polsce. Ich  pełna lista znaj-
duje się na stronie: darmo-
wapomocprawna.ms.gov.pl

Na terenie całej Polski 
funkcjonuje ponad 1500 
punktów darmowej pomocy 
i poradnictwa. Jest to rezultat 
wejścia w życie ustawy o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej przygotowanej w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości.

Pomoc może otrzymać każ-
da osoba w trudnej sytuacji 
życiowej w każdej życiowej 
sprawie, w tym między inny-
mi w sprawach 

majątkowych,socjalnych, 
mieszkaniowych, konsumen-
ckich, rodzinnych, czy pra-
cowniczych. Osoby samoza-
trudnione, czyli prowadzą-
ce jednoosobową działalność 
gospodarczą (niezatrudnia-
jące pracowników przez mi-
nimum 12 miesięcy) mogą li-
czyć na pomoc również 
z wnioskami do ZUS, Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Pracy.
CO MOŻNA OTRZYMAĆ 
ZGŁASZAJĄC SIĘ DO PUNKTU? 
 Profesjonalną pomoc 
prawnika, wykwalifikowa-
nego doradcy, mediatora
 Informację o twoich pra-
wach i obowiązkach w da-
nej sytuacji
 Wskazanie sposobu roz-
wiązania twojego problemu 
prawnego

 Pomoc w sporządze-
niu pism i wniosków

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Przez internet: na stro-

nie www.darmowapomoc-

prawna.ms.gov.pl;
Przez telefon: numer telefo-

nu najbliższego punktu po-
mocy znajdziesz na stronie 
internetowej www.bip.ug-lu-
bin.dolnyslask.pl w zakładce 

„nieodpłatna pomoc praw-
na”. 

Bezpłatna pomoc jest skie-
rowana do osób, które nie są 
w stanie ponieść kosztów po-
mocy odpłatnej.

Darmowa pomoc prawna 
– poradnictwo obywatelskie 

Będziemy teraz jesz-
cze mocniej promować 
wszystkie inicjatywy 
i działania informacyj-
no-edukacyjne kierowa-
ne do seniorów. 

Na stronie www.glos-

seniora.pl Stowarzysze-
nie MANKO prowadzi 
szereg kampanii i publi-
kuje wiele materiałów in-
formacyjnych. Zachęca-
my seniorów do regular-
nych wizyt na tej stronie, 

wiele z tych akcji będzie-
my także sami promo-
wać.

Jednym z pierwszych 
efektów kampanii są pa-
kiety edukacyjno-akty-
wizujące. Izolacja spo-

łeczna i odcięcie od świa-
ta jest olbrzymim zagro-
żeniem dla życia i zdro-
wia seniorów, dlatego  
w ramach kampanii, 26 
seniorów z Gminy Lubin 
otrzyma tzw. pakiety 
wsparcia. To osoby, któ-
re wskaże Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
jako zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. 
Taki pakiet zawiera m.
in.: Ogólnopolski Maga-
zyn Głos Seniora, książ-
kę ambasadora Mistrza 
Sobiesława Zasady, ma-
seczkę ochronną, środki 
higieniczne SENI oraz 
materiały edukacyjne 
m.in. Niezbędnik Senio-
ra od Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, czy też in-
formator dotyczący 

praw pacjenta oraz 
ostrzeżenia przed oszu-
stwami.   

Przypomnijmy,  że w ra-
mach wsparcia seniorów 
Gmina Lubin zakupiła 
i przekazała najstarszym 
mieszkańcom m.in.  ma-
seczki, rękawiczki i płyny 
do dezynfekcji.

W ramach aktywizacji 
i wsparcia seniorów pro-
wadzona będzie też m.in. 
akcja szycia maseczek, 
kampanie Stop Korona – 
Oszustwom, Zwierzak 
Lekiem na samotność 
oraz akcje promocji po-
mocy sąsiedzkiej i mię-
dzypokoleniowej.   (SR) 

Gmina Lubin została partnerem ogólnopolskiej kampanii „ Solidarni z seniorami - Razem Damy Radę!”, która ma na 
celu pomoc seniorom w dobie pandemii koronawirusa . 

Solidarni z Seniorami 
- RAZEM DAMY RADĘ! 
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Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży Łuczników

Olimpiada była zarazem 
Mistrzostwami Polski Ju-
niorów Młodszych i jedno-
cześnie była to najważniej-
sza impreza dla grupy wie-
kowej  urodzonej w latach 
2005-2003. Zawodnicy i za-
wodniczki reprezentowali 
nie tylko swój klub, lecz tak-
że województwo. 

Zawody  trwały aż trzy dni. 
LZS SKS Raszówka zajął 17. 
miejsce w Polsce i 2. wśród 
zespołów z Dolnego Śląska. 

Najlepiej spisała się Magda 
Sieradzka, która indywidual-
nie zajęła: 7. miejsce (po poje-
dynkach), 4. miejsce na odle-
głości krótkie (40 + 30m), 4. 

miejsce na odległość 40m i 8. 
miejsce na odległość 60m.

Drużyna chłopców w skła-
dzie: Kuba Wójcik vel Jawor-
ski, Mateusz Musiatowicz, 
Bartek Fabrowicz i Maciek 
Smardz po pojedynkach zaję-
ła 8. Miejsce.

Mikst Kuba Wójcik vel Ja-
worski i Magda Sieradzka po 
pojedynkach był 12. 

Drużyna dziewcząt w skła-
dzie: Magda Sieradzka, Iza 
Kożewnikow, Natalka Czen-
czek i Eliza Rapalska po poje-
dynkach zajęła 14. miejsce.

Zawody odbyły się przy za-
chowaniu zasad bezpieczeń-
stwa spowodowanych CO-
VID.  

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
NA BOISKACH LIGOWYCH

 W Miłoradzicach, Księ-
ginicach, Oborze i Ra-
szówce naprawiano mura-
wy. Mając na uwadze za-
równo odpowiednią pielęg-
nację oraz zachowanie naj-
wyższej jakości boiska pił-
karskiego wykonanie za-
biegów powierzono firmie, 
która dostosowała prace 
dla danego obiektu sporto-
wego.

Zabiegi specjalistyczne 
przeprowadzono przy 
udziale klubów, któ-
re partycypowały 
w kosztach za-
biegów oraz 
naprawy mu-
rawy. Z uwa-
gi na wstrzy-
mane roz-
grywki rundy 
wiosennej 
można było za-
równo czas jak i 
pieniądze poświę-

cić na wykonanie prac na 
rzecz poprawy stanu mura-
wy, tak aby były one jak naj-
lepiej przygotowane do 
rozgrywek ligowych rundy 
jesiennej.

Na pozostałych boiskach 
wykorzystywanych w roz-
grywkach ligowych zasto-
sowano nawożenie. 

(RED)

Kolejne derby 
drużyn naszej 
gminy w klasie 
B dostarczyły 
wielkich emocji. 
Spotkanie 
wydawało 
się nie mieć 
zdecydowanego 
faworyta. Obie 
drużyny miały 
swoje atuty, 
aby pokusić się 
o wygraną. 

Na początku meczu lekką 
przewagę miała ekipa z Ra-
szówki, lecz piękną bramkę 
zdobył w 18. minucie świet-
nie dyspo-

nowany tego dnia Sebastian 
Ozimek (Victoria). Do za-
kończenia pierwszej 

połowy zarówno gospodarze 
jak i goście mimo dogodnych 

sytuacji nie pokusi-

li się o zdobycze bramkowe. 
Po przerwie zaczęły się 
prawdziwe emocje. Sytuacja 
zmieniała się jak w kalejdo-
skopie i w 55. minucie Tade-
usz Bolek zdobył wyrównu-
jącą bramkę. Goście przez 
dwie minuty cieszyli się re-

misem i po strzale z 16 me-
trów najlepszego w drużynie 
Victorii Sebastiana Ozimka 
szala zwycięstwa zaczęła 

przechylać się na stronę pił-
karzy z Niemstowa. Huzar 
walczył bardzo ambitnie 
i w 66. oraz 68. minucie zdo-
był dwa gole, których strzel-
cami byli Kamil Czubek i Ta-
deusz Bolek. Jeszcze raz 
sprawdziła się stara prawda, 
iż mecz trwa 90 minut i am-
bitnie grający gospodarze 
zdobyli bramkę po strzale 
Krzysztofa Bukowskiego 
(karny) w ostatnich sekun-
dach meczu. Ogromne bra-
wa należą się dla obu drużyn 
za stworzenie ciekawego 
sportowego widowiska. 

W przerwie meczu odbył 
się konkurs rzutów karnych 
którego zwycięzcą okazał się 
Konrad Jugo (Czerniec). 
Najlepszymi zawodnikami 
meczu zostali wybrani Seba-
stian Ozimek (Victoria) 
i Mariusz Lefek (Huzar). Na-
grody i wyróżnienia w imie-
niu wójta Gminy wręczyli 
radni Marcin Nyklewicz i Je-
rzy Tadla.

 Victoria Niemstów- Huzar Raszówka 3:3 (1:0) 

EMOCJE DO OSTATNICH SEKUND MECZU 

Iskra Księginice - Gwardia Białołęka  4:1 
KS Kłopotów-Osiek - Korona Czernina  3:4
LZS Ostaszów – Unia Szklary Górne  1:3
Sparta Przedmoście – Fortuna Obora  11:0
Unia Miłoradzice – Orzeł Mikołajowice  5:1 
Iskra II Księginice-LZS Komorniki  4:1
Victoria Niemstów – Huzar Raszówka  3:3
Platan Siedlce   PAUZA

POZOSTAŁE MECZE NASZYCH DRUŻYN:

Najlepszymi zawodnikami 
meczu zostali wybrani 
Sebastian Ozimek (Victoria) 
i Mariusz Lefek (Huzar). 
Nagrody i wyróżnienia 
w imieniu wójta Gminy 
wręczyli radni Marcin 
Nyklewicz i Jerzy Tadla.
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Hasło krzyżówki z numeru  4/2020 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Letnia frajda”. Nagrodę otrzymuje  Bogusława Suchanicz z Goli. 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 15 września. Spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie 
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu.  Dane teleadresowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czym zostaną niezwłocznie usunięte. 

Pracownik banku próbuje wytłumaczyć klientowi 
zasady płacenia na raty.
Proszę pana najpierw płaci pan niewielką sumę 
a potem przez 3 miesiące nie płaci pan nic.
Na to klient:
- To pan mnie zna?

***
- Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień 
urlopu, aby pomóc teściowej przy przeprowadzce?
- Wykluczone!!!!!
- Bardzo dziękuje, wiedziałem że mogę na pana 
liczyć!

***
Przychodzi pracownik do dyrektora: 
- Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, 
ponieważ interesują się mną trzy firmy. 
- A mogę wiedzieć jakie to firmy? - pyta dyrektor. 
- Elektrownia, gazownia i wodociągi miejskie.

***
Pani od biologii pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio: -Dwie małpy i trzy słonie.

***
Młody rolnik ogląda i poucza właściciela: 
- Pan ciągle pracuje starymi metodami, sąsiedzie. 

Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu 
zebrać chociaż 10 kg jabłek. 
- Ja też będę zdziwiony, bo zawsze zbieram z niego 
gruszki.

***
Chodzą dwaj robotnicy po terenie zakładu. 
Nagle jeden z nich rozdeptał ślimaka. 
- Czemu go rozdeptałeś? - pyta kolega. 
- Nie wytrzymałem! Cały dzień za mną chodził!

***
Drogówka przeprowadza pobieżną kontrolę 
pojazdu pewnej nie najmłodszej już blondyny.
- Ma pani już mocno zdarty profil - stwierdza 

sprawdzając ogumienie policjant.
- A z pana też żaden Brad Pitt... - odcina się 
blondyna.

***
Facet pisze z blondynką na czacie. 
- Piszemy do siebie już od 2 tygodni, moglibyśmy 
spotkać się w realu? - pyta mężczyzna 
- Ale u mnie nie ma Reala, moglibyśmy się spotkać 
w Biedronce?

***
Idzie Jasiu do bacy i mówi powiedzcie: Chrząszcz 
brzmi w trzcinie a baca na to :chrobok burcy 
w trowie

  1  2 3  4  5  6 7 8  9  10  

11  12       13 14 15      16  

 17    18   19 20     21 22    

23    24   25            

26     27    28   29       30 

 31   32    33     34 35   36 37  

38    39   40     41   42  43    

 44           45 46    47    

 48      49 50 51       52    

53  54     55  56      57  58   

59      60     61    62      

 63         64    65 66    67  

68    69    70  71          

 72     73     74   75     

           

 

Krzyżówka Wiadomości Gminnych

POZIOMO:
11. Tekst skierowany do obdarowanego przez ofiarodawcę; 13. Droga na szczyt; 17. Jedna z form modlitwy; 19. Imię żeńskie; 21. 
Starożytny kapłan celtycki; 23. Leśny drapieżnik; 24. Część twarzy; 25. Zubożenie; 26. Pierwiastek promieniotwórczy; 27. 
Obstawa, straż; 29. Inaczej kabaczek; 31. Część nosa; 33. Duża nakrętka; 34. Hiszpańskie auto; 36. Okres w dziejach; 38. 
Odprawiana w kościele; 39. Nauka o ochronie przyrody; 41. Film Alana Pakuli; 43. Morda psa; 44. Robienie przerw; 45. Odmiana 
buszu, charakterystyczna dla Australii; 47. Żydowski prozaik, dramaturg i eseista piszący w języku jidysz; 48. Wielki pies; 49. 
Pseudonim Salomona Rabinowicza; 52. Indyjskie bóstwo; 53. Uszkodzenie materiału; 56. Region na Honsiu; 57. Przeciwieństwo 
zenitu; 59. Z niego bimber; Rodzaj nadwozia samochodu osobowego; 61. Modne imię żeńskie; 62. Prowadzący, przodujący; 63. 
Zespół cech wyróżniających dany przedmiot, zjawisko, osobę; 64. Imię Mann, gitarzystki; 66. Francuski tenisista; 68. Niemieckie 
miasto z zakładami optycznymi; 69. Znane we wszystkich religiach miejsce składania ofiar; 71. Zupa kapuściana; 72. Do kompletu 
z igła; 73. Męska lub żeńska; 74. Dawniej smoła; 75. Do zębów lub BHP;

PIONOWO 1. Z niej papier lub… Pamiątka; 2. Twardy metal;  3. Przekształca fotografie w pliki komputerowe;  4. Tłok; 5. Postać 
energii; 6. Weteran; 7. Ptak z koralami; 8. Mała Magdalena;  9. Wrażliwość na dotyk;  10. Gminy, powiatu, województwa; 11. 
Ujawnienie, wyjawienie; 12. Pradawny gad; 14. Dążenie do wyodrębnienia się jakiejś grupy z całości; 15. Turystyczna „walizka”; 
16. Ma dwa końce; 18. Sanitariuszka z noszami; 20. Termin muzyczny wskazujący na udział wszystkich wykonawców w 
określonym dla danego utworu zespole orkiestrowym; 22. Stolarz artysta; 25. Rzymska bogini sadów, ogrodów i drzew 
owocowych; 28. Usuwanie chłopów z uprawianej przez nich ziemi w Królestwie Polskim; 30. Materiał lub stan w Indiach;  32. 
Poemat autorstwa Maxa Ehrmanna; 35. Okrzyk Archimedesa; 37. Wada powierzchni; 40. Zasłona; 42. Dawniej: hałas, 
zamieszanie; 43. Twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków; 45. Szkic, plan; 46. Choroba 
zakaźna; 48, Chleba; 50. Szekspirowski król; 51. Sycylijski wulkan; 54. Np. ogniem przez smoka; 55. Bez skazy; 58. Zmarły nagłą 
śmiercią; 60. Opału lub drewna; 65. George, brytyjski wokalista; 67. Lód z nieba; 70. Matka bogów olimpijskich;

LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.


