
RUSZA JEDNA 
Z NAJWIĘKSZYCH 
GMINNYCH 
INWESTYCJI 

Podpisana została umowa 
i rozpoczęte zostały prace 
przy jednej z najbardziej 
oczekiwanych inwestycji 
w Gminie Lubin - przebudowie 
i rozbudowie oczyszczalni 
ścieków w Raszówce. Koszt 
zadania wyniesie ponad 4 mln 
zł, z czego prawie dwa miliony 
pochodzą z pozyskanych 
środków zewnętrznych.  Str. 7

NOWOCZESNE 
POMOCE 
DYDAKTYCZNE 

Mimo trudnych realiów 
związanych z okresem pandemii 
i zdalnego nauczania, bieżący 
rok kalendarzowy bardzo 
dobrze kończy się dla Szkoły 
Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej  w Krzeczynie 
Wielkim. Zrealizowano trzy 
projekty z do� nansowaniem 
zewnętrznym z dużą korzyścią 
dla uczniów i nauczycieli. Str. 11

RUNDA PEŁNA 
EMOCJI I 
NIESPODZIANEK 

W tym numerze dokonujemy 
podsumowania rundy jesiennej 
drużyn piłkarskich z Gminy 
Lubin. Dla kogo były to udane 
rozgrywki, kto i jakie ma 
nadzieje? Wszystko to na 
 Str. 14-15
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Integracja online 
Z powodu pandemii nie mogliśmy razem przygotowywać się do świąt szykując wspólnie 
stroiki, kartki czy świąteczne potrawy. Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Lubin dwoili się 
i troili, żeby zmotywować mieszkańców do udziału w wielu konkursach online i to z dużym 
sukcesem! W tym numerze wiele takich rozstrzygnięć konkursowych. 
Konkurs na wypieki online to był innowacyjny pomysł aby w waszych domach wcześniej 
zapachniało makiem i świętami. Tym razem walory smakowe nie mogły być oceniane, 
dlatego sposób prezentacji decydował , że przygotowane na konkurs świąteczne cuda 
można było „jeść oczami”. Jury brało pod uwagę nawiązanie do tradycji, estetykę i sposób 
prezentowanego wypieku.  Str. 8-9  

Przed nami wyjątkowe święta, które wszystkim 
kojarzą się z rodzinnym ciepłem, serdecznością, 

życzliwością i miłością.
Mijający rok pokazał nam jak ważne są te 

wartości, jak bardzo potrzebujemy drugiego 
człowieka, dobrych słów i nadziei na przyszłość 

w zdrowiu i szczęściu!
Ostatnie trudne miesiące potwierdziły, że umiemy 

się wspierać, jednoczyć i dostosowywać do 
sytuacji. Niech to poczucie wspólnoty 

towarzyszy nam zawsze.
Życzymy sobie i Wam bliskości, 

radości, zdrowia i szczęścia!
Niech Gwiazda Betlejemska przyniesie dobrą 

nadzieję, a Nowy 2021 Rok niech będzie 
przewidywalny, pełen nowych 

planów i ich realizacji!
Niech Święta będą białe, 

Sylwester radosny, kolejna wiosna pełna 
życia, lato gorące i jesień kolorowa!

Tadeusz Kielan
Wójt Gminy Lubin

Norbert Grabowski
Przewodniczący Rady Gminy Lubin
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PRZYSŁOWIA
NA GRUDZIEŃ

Mroźny grudzień, wiele śniegu, 
żyzny roczek będzie w biegu. 

***
W pierwszym tygodniu grudnia, 

gdy pogoda stała, będzie zima 
długo biała. 

***
Grudzień jaki, czerwiec taki. 

***
Suchy grudzień stoi za to, że 

sucha wiosna i suche lato. 
***

Jeśli w grudniu często dmucha, 
to w marcu wciąż plucha. 

***
Grudzień z grzmotami, rok 

z wiatrami. 
***

Gdy w adwencie szadź na 
drzewach się pokazuje, to rok 

urodzajny nam zwiastuje. 
***

Grudzień zimny, śniegiem 
pokryty, daje rok w zboże obfity. 

***
Czwarty grudzień jaki, cały 

grudzień taki, piąty grudzień - 
stycznia czyni znaki, szósty 
grudzień luty przepowiada, 

siódmy grudzień nam o marcu 
gada
***

Grudzień to miesiąc zawiły, 
czasem srogi, czasem miły.

***
W zimie odkryte ucho, to w lecie 

sucho.
***

Co zima przychłodzi, lato 
wynagrodzi.

***
Gdy w grudniu śnieg pada, 

drugi rok taki sam zapowiada.
***

Gdy w Narodzenie pogodnie, 
będzie tak cztery tygodnie.

***
Jak w Wigilię z dachu ciecze, 

zima długo się przewlecze.

AKTUALNOŚCI

STANISŁAW RYNIEC ZWYCIĘZCĄ PLEBISCYTU 
SOŁTYS ROKU W POWIECIE LUBIŃSKIM
Gospodarze dolnośląskich wsi po raz kolejny oceniani byli w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Sołtys Roku. 
Na szczeblu powiatowym zwycięzcą został Stanisław Ryniec, sołtys Siedlec. Serdecznie gratulujemy!
Głosowanie odbywało się na dwa sposoby: poprzez wysłanie SMS oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na 
stronie internetowej.
W powiecie lubińskim zwyciężył Stanisław Ryniec, który uzyskał 175 głosów. W pierwszej dziesiątce znaleźli 
się także sołtysi Aneta Tutko z Zimnej Wody, Urszula Kwaśna z Gogołowic, Tadeusz Kosturek z Raszówki 
i Adrian Dychała z Dąbrowy Górnej.

Nowe publikacje dzięki za-
angażowaniu i twórczości bi-
bliotekarzy. Dziękujemy!

Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Raszówce oraz jej 
filie, dzięki udziałowi 

w konkursie Biblioteka 
bezglutenowa, wzbogaciły 
swój księgozbiór o publika-
cje dla dzieci i dorosłych na 
temat celiakii i diety bez-
glutenowej.

Projekt powstał z inicja-
tywy Polskiego Stowarzy-
szenia Osób z Celiakią i na 
Diecie Bezglutenowej oraz 
firmy Good Books, we 
współpracy z Justyną Tar-
kowską, autorką książki 
„Co je Jan?” Celem projek-
tu było rozpowszechnianie 
wiedzy na temat celiakii 
i diety bezglutenowej po-

przez bez-
płatne udo-
stępnianie 
bibliotekom 
wydawnictw 
o tej tematy-
ce.

Aby zdobyć 
książki i poradniki 
wydane przez Stowa-
rzyszenie należało wyko-
nać zdjęcie, przepis lub 
wierszyk o tematyce bez-
glutenowej. Każda biblio-
tekarka wykonała popraw-
nie wybrane zadanie i tym 
sposobem pozyskała książ-

ki do swojej biblioteki. 
Zapraszamy do wypoży-

czania i poszerzania wia-
domości na temat celiakii 
i diety bezglutenowej. 

PUNKTU BIBLIOTECZNEGO W ZIMNEJ WODZIE
Bez glutenu można żyć naprawdę normalnie,
tylko trzeba wiedzę mieć, a są jej kopalnie.
Zapytacie skąd ją wziąć, gdzie tkwią te zasoby?
Biblioteki mają moc i znają sposoby!
Więc do filii prędko idź, a wiedzę poszerzysz,
książka sprawi, żebyś mógł życie piękniej prze-
żyć! 

FILIA W CHRÓSTNIKU
Czy zasady żywienia znasz
gdy dietę bezglutenową masz ?
Co jeść możesz, czego unikać
musisz lekarza swego zapytać.
 Lecz zanim z porady lekarskiej skorzystasz
ja ci podpowiem trochę
Unikaj wszystkiego, co gluten zawiera
i produkty z przekreślonym kłosem wybieraj! 

A OTO PRZYKŁADOWE ZADANIE WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW:

Bezglutenowa biblioteka 

Placówki skorzystały z bez-
płatnej oferty przejęcia chryzan-
tem skupowanych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

140 kwiatowych doniczek za-
mówiła, przywiozła i w większo-
ści wkomponowała w otoczenie 
Krystyna Żabicka, kierownik go-
spodarczy przedszkola. Żółte, 
wrzosowe, białe kwiatki cieszyły 
oczy przy żywopłotach, drze-
wach i wejściach do placówek.

Chryzantemy to popularny je-
sienny kwiat, który niesłusznie 
kojarzony jest przez wielu tylko 
i wyłącznie ze Świętem Zmar-
łych. Tymczasem np. w Japonii 
chryzantema jest symbolem 
szczęścia i długowieczności, 
a jednocześnie godłem państwa. 
Uwielbiana przez francuskich 
impresjonistów, chryzantema 
była również znakiem elegancji 

na dworze angielskiej królowej 
Wiktorii. 

Chryzantemy pochodzą 
z Chin, gdzie uprawiane były już 
przed 2 tysiącami lat – nie tylko 
dla ich urody, ale także na po-
trzeby lecznicze. Dopiero w XVII 
wieku złocienie pojawiły się 
w Europie, gdzie z racji na porę 
kwitnienia stały się niemal od ra-
zu popularnym kwiatem cmen-
tarnym. 

Przypomnijmy, że w tym roku 
chryzantemy skupowała Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w ramach pomocy 
w związku z potencjalnymi stra-

tami związanymi z zamknięciem 
cmentarzy.  Pomoc przysługiwa-
ła posiadaczom co najmniej 50 
chryzantem doniczkowych lub 
200 sztuk chryzantem ciętych. 
Za jedną chryzantemę doniczko-
wą przedsiębiorca otrzyma 20 zł, 
a za kwiaty cięte – 3 zł za sztukę. 
Wnioski o pomoc można było 
składać do 6 listopada. Podmioty 
i organizacje zainteresowane od-
biorem chryzantem mogły skła-
dać deklaracje ich odbioru do 12 
listopada. Kwiaty należało ode-
brać do 16 listopada.

DONICZKOWE KWIATY UDEKOROWAŁY 
DROGĘ DO PRZEDSZKOLA I KLUBIKU 
Piękne, kolorowe, jesienne chryzantemy mogli podziwiać najmłodsi i ich rodzice w drodze 
do Gminnego Przedszkola w Raszówce i Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim.

Chryzantemy to popularny jesienny 
kwiat, który niesłusznie kojarzony jest 
przez wielu tylko i wyłącznie ze 
Świętem Zmarłych. Tymczasem np. 
w Japonii chryzantema jest symbolem 
szczęścia i długowieczności, 
a jednocześnie godłem państwa.

Fotografie wykonane 
na konkurs.
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Podjęcie decyzji 
o zdalnych 
obradach było 
podyktowane 
troską o zdrowie 
i bezpieczeństwo 
radnych oraz 
pracowników 
biorących udział 
w posiedzeniu. 
Technika nie 
zawiodła i udało 
się podjąć decyzję 
we wszystkich 
planowanych 
sprawach.

W sesji wzięli udział wszy-
scy radni, czyli 15 osób. Pro-
wadzący obrady wiceprzewod-
niczący Andrzej Olek oraz 

radny Krzysztof Lewicki byli 
w siedzibie Urzędu Gminy, po-
zostali członkowie rady oraz 
większość urzędników łączyła 
się ze swoich domów.

Obrady udało się przepro-
wadzić bez większych proble-
mów technicznych, choć właś-
ciwe wypełnienie wszystkich 
procedur związanych na przy-
kład z głosowaniami, znacznie 
wydłużyło wirtualne posiedze-
nie. 

Do proponowanego wcześ-
niej porządku obrad radni do-
łączyli kwestię ostatecznego 
rozliczenia z samorządem 
Województwa Dolnośląskiego 
inwestycji polegającej na bu-
dowie chodnika przy drodze 
w Krzeczynie Wielkim. Porzą-

dek obrad zawierał w sumie 12 
punktów, w tym podjęcie sied-
miu uchwał. 

Oprócz wspomnianego roz-
liczenia inwestycji radni przy-
jęli Roczny program współ-
pracy Gminy Lubin z organi-
zacjami pozarządowymi 
w przyszłym roku. Zmieniono 
także uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół i przedszkoli oraz 
przyjęto uchwałę w sprawie 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Lu-
bin. Było to konieczne ze 
względu na obowiązek dosto-
sowania przepisów prawa 
miejscowego do znowelizowa-
nej ustawy o ochronie praw lo-
katorów i mieszkaniowym za-
sobie gminy.

Radni nie zgodzili się na 

udzielenie pomocy finan-
sowej Województwu Dol-
nośląskiemu na realizację 
opracowania studium wy-
konalności z uwarunkowania-
mi środowiskowymi zadania 
pod nazwą Budowa linii kole-
jowej Lubin –Polkowice -Gło-
gów wraz z rozbudową odcin-
ka Legnica –Lubin -Rudna 
Gwizdanów.    W związku 
z tym nie dokonywano także zmian w Wieloletniej Progno-

zie Finansowej Gminy Lubin.  

Ostatnią podjętą uchwałą 
były zmiany w budżecie zwią-
zane z realizacją funduszu so-
łeckiego. 

24. sesja Rady Gminy Lubin zapisze się w historii gminy, jako pierwsze obrady przeprowadzone w sposób zdalny. 

ZDALNE OBRADY RADY GMINY LUBIN 
– PRZYJĘTO PIĘĆ UCHWAŁ

 Zdalne obrady prowadził wiceprzewodniczący 
Andrzej Olek.

W SESJI WZIĘLI UDZIAŁ WSZYSCY RADNI, CZYLI 15 OSÓB. 
W OBRADACH UCZESTNICZYLI TAKŻE ZDALNIE I NA MIEJ-
SCU PRACOWNICY URZĘDU.

 W wirtualnej dyskusji 
udział wziął także 
Bartosz Chojnacki 
zastępca wójta.

Radny Jerzy Tadla

Odnawialne Źródła Energii 
– choć coraz powszechniejsze 
i niepodważalnie potrzebne 
wciąż rodzą wiele pytań, nie-
rzadko także wątpliwości.

Prawnym, organizacyjnym 
i finansowym aspektom OZE 
poświęcona była konferencja 
„Zielone Zagłębie Miedziowe”, 
która zaowocowała podpisa-
niem przez KGHM i 15 samo-
rządów listu intencyjnego 
w sprawie współpracy w tym za-
kresie. 

- KGHM bada zdolność firmy 
do produkcji w oparciu o zieloną 
energię i aktualnie opiera się 
głównie na fotowoltaice i źród-
łach wiatrowych. Co więcej, 
z powodzeniem realizujemy już 
takie projekty, które sprawią, że 
będziemy jeszcze bardziej efek-
tywni energetycznie. Wszystko 
w oparciu o dobrą współpracę 
z samorządem województwa 
i gminami Zagłębia Miedziowe-
go – mówił podczas konferencji 
Marcin Chludziński, prezes 
KGHM Polska Miedź. 

List intencyjny dotyczący 
wzajemnej współpracy na rzecz 
rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii na terenie Zagłębia Mie-

dziowego podpisany został 
przez KGHM i piętnaście samo-
rządów: Prochowice, gminę 
Głogów, Żukowice, Jerzmano-
wą, Kotlę, Radwanice, Gaworzy-
ce, Przemków, gminę Lubin, 
Rudną, Polkowice, Legnicę, 
miasto Głogów oraz powiaty: 
legnicki i polkowicki 

- Podpisany list intencyjny  
to pierwszy duży krok do tego, 
byśmy jako region stali się li-
derem OZE w skali kraju. 
Ekologiczna świadomość sa-
morządów Zagłębia Miedzio-
wego jest bardzo ważna, znaj-
dujemy się w doskonałym mo-
mencie, by ją wykorzystać, 
tym bardziej gdy możemy li-
czyć na wsparcie i współpracę 
takiego partnera jak KGHM. 
To ten moment i ten czas. Albo 
zajmiemy miejsce w czołówce, 
albo nigdy jej nie dogonimy – 
mówi Michał Kielan, wicepre-
zes Związku Pracodawców 
Polska Miedź. 

Konferencja odbyła się w try-
bie on-line, zorganizowana zo-
stała przez Związek Pracodaw-
ców Polska Miedź we współpra-
cy z KGHM. Objęta została pa-
tronatem honorowym wicemini-
stra klimatu Ireneusza Zyska. 

Zielone uderzenie w Zagłębie Miedziowe 
– podpisano list intencyjny 

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY 
NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
NA TERENIE ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PODPISANY 
ZOSTAŁ PRZEZ KGHM I PIĘTNAŚCIE SAMORZĄDÓW
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Uczniowie uczcili Święto Niepodległości
11 listopada 1918 – marzenia o wolności spełniły 
się! Pamiętamy! Pamiętają także najmłodsze 
pokolenia. Piosenką, tańcem i wierszem pamięć 
bohaterom walczącym o niepodległą Polskę oddali 
najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.  Na www.ug.
lubin.pl w zakładce aktualności z dnia 11 listopada 
można obejrzeć  filmik, który powstał przy tej 
okazji.
Uczniowie, których imion nie ma na obrazkach
– to zerówkowicze: Konrad Głuszek, Laura Stępka, 
Gracjan Poprawa, Wiktoria Kaptur, Aleksandra 
Kowal, Tamara Lewicka, Julian Poczynek, Tomasz 

Semczuk, Maciej Staroń, Joanna Stępień. 
W programie artystycznym wystąpili także Julia 
Fijałkowska, Lena Kapusta, Maja Pacholska, Alicja 
Ryniec i Julia Pacyniak z klasy III. Uczniów 
przygotowały nauczycielki Anna Cieleń i Beata 
Oczyńska-Stettler. Dziękujemy! Już od 

najmłodszych lat 
wychowawcy 
Przedszkola 
Gminnego w Ra-
szówce i jego od-
działu zamiejsco-
wego w Lubinie 
uczą dzieci trady-
cji i kształtują po-
stawy patriotycz-
ne. W tym roku 
w  przededniu 
Święta Niepodle-
głości zorganizo-
wano uroczyste 
obchody 102. 
Rocznicy odzy-
skania niepodle-
głości. Dzieci 
z radością śpie-
wały pieśni pa-
triotyczne i recy-
towały wiersze 
o Ojczyźnie. Nie 
zabrakło również 
tańców i insceni-
zacji.  

Z radością, tańcem 
i śpiewem  

Inaczej niż 
zwykle uczczono 
w tym roku 
w Gminie Lubin 
kolejną rocznicę 
odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości. 
Nie zabrakło 
jednak wspólnej 
modlitwy i słów 
ku pokrzepieniu, 
których tak 
bardzo w tym 
trudnym czasie 
potrzebujemy.

Msza św. za Ojczyznę trady-
cyjnie odbyła się w Kościele Pa-
rafialnym pod wezwaniem św. 
Piotra i Pawła w Szklarach 
Górnych. Przewodniczył jej 
ksiądz proboszcz Paweł Kajl. 
W Eucharystii uczestniczyło 
36 wiernych – maksymalna 
liczba osób, które zgodnie 
z nowymi wytycznymi mogła 
znajdować się w tej wielkości 
świątyni. Nabożeństwo trans-
mitowane było przez Internet.

Po Mszy św. złożone zostały 

kwiaty pod tablicą marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W delega-
cji znaleźli się wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan, przewod-
niczący Rady Gminy Norbert 
Grabowski, ksiądz proboszcz 
Paweł Kajl i sołtys Szklar Gór-
nych Alina Majewska.

Wspólną modlitwą rozpo-
częło się spotkanie przy Zbio-
rowej Mogile Żołnierzy Pol-
skich, uczestników Kampanii 

Wrześniowej 1939 r. w Siedl-
cach.  Poprowadził ją pro-

boszcz siedleckiej pa-
rafii pw. Św. Michała 

Archanioła ksiądz 
Tadeusz Żurek. Za 
udział w uroczy-
stościach podzię-
kował wójt Gminy 

Lubin Tadeusz Kie-
lan.
– Izolacja wielu 

osób i nowe, restrykcyj-
ne zasady bezpieczeństwa 

nie pozwoliły nam, tak jak 
zwykle uczcić polskiego święta 
narodowego. Tym bardziej 
dziękuje za udział w naszych 
uroczystościach, które swoją 
skromnością nadają temu dniu 
wyjątkowej symboliki. Żyjąc 
w wolnym kraju, nie możemy 

się spotkać w szerszym gronie, 
nie możemy wspólnie święto-
wać. Jak bardzo dziś docenia-
my, to co wolno nam było robić 
jeszcze parę miesięcy? Wierzę 
jednak, że wyjdziemy z pande-
mii wzmocnieni, lepsi , bar-
dziej solidarni i bardziej wyro-
zumiali – mówił Tadeusz Kie-

lan, wójt Gminy Lubin.
Oprócz wójta i przewodni-

czącego w delegacji składającej 
symboliczne wiązanki przy 
mogile w Siedlcach znaleźli się 
sołtys Stanisław Ryniec i Ag-
nieszka Szumlańska z Przed-
siębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Gminy Lubin. 

Z twarzami przysłoniętymi maskami, z zachowaniem społecznego dystansu i z uroczystą Eucharystią
w intencji Ojczyzny za po pośrednictwem Internetu. 

GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI W SZKLARACH GÓRNYCH I SIEDLCACH

- Nasze uroczystości swoją skromnością nadają temu dniu wyjątkowej 
symboliki. Żyjąc w wolnym kraju, nie możemy się spotkać w szerszym 
gronie, nie możemy wspólnie świętować. Jak bardzo dziś doceniamy, 
to co wolno nam było robić jeszcze parę miesięcy? Wierzę jednak, że 
wyjdziemy z pandemii wzmocnieni, lepsi , bardziej solidarni i bardziej 
wyrozumiali – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Wspólną modlitwą 
rozpoczęło się spot-
kanie przy Zbiorowej 
Mogile Żołnierzy 
Polskich, uczestników 
Kampanii Wrześniowej 
1939 r. w Siedlcach.  Po-
prowadził ją proboszcz 
siedleckiej para� i pw. 
Św. Michała Archanioła 
ksiądz Tadeusz Żurek.

W Szklarach Górnych w delegacji znaleźli się wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, 
przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski, ksiądz proboszcz Paweł Kajl 
i sołtys Szklar Górnych Alina Majewska.

Oprócz wójta i przewodniczącego kwiaty 
w Siedlcach złożył sołtys Stanisław Ryniec 
i Agnieszka Szumlańska z Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Wrzosowa Kraina” na przestrzeni lat 2016-
2020 rozdysponowało środki z funduszy 

unijnych na łączną kwotę 12 200 000,00 
PLN.  Środki finansowe pochodziły z działa-
nia Leader w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokal-
ny kierowany przez społeczność (RLKS). Z 

dofinansowania skorzystało 83 beneficjen-
tów. Utworzono 61 miejsc pracy. 

Poddziałanie 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

CHOCIANÓW LUBIN PRZEMKÓW CHOJNÓW
MIASTO 

CHOJNÓW
BOLESŁA-

WIEC
MIŁKOWICE KUNICE GROMADKA

Tworzenie nowego 
przedsiębiorstwa 400 000,00 400 000,00 100 000,00 500 000,00 200 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00

Rozwój istniejącego 
przedsiębiorstwa 1 105 192,82 389 130,00 57 186,00 915 495,00 0,00 357 368,00 200 000,00 0,00 0,00

Samorządy Lokalne 533 363,79 631 044,03 528 978,47 516 335,06 470 796,79 529 508,10 437 882,60 558 091,79 543 336,48

Projekty Grantowe 108 996,00 42 510,17 42 902,92 41 624,00 42 415,76 42 600,00 42 490,00 42 351,00 41 063,62

1 042 359,79 1 462 684,20 729 067,39 1 973 454,06 713 212,55 1 529 476,10 880 372,60 800 442,79 684 400,10

         

 Chocianów Lubin Przemków Chojnów M. Chojnów Bolesławiec Miłkowice Kunice Gromadka

Miejsca Pracy 16 11 3 10 3 12 2 2 2

Ilość Projektów 16 11 6 13 5 12 5 6 5

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego  w ramach inicjatywy Leader,  poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizację 

12,2 MLN ZŁ ROZDYSPONOWANE PRZEZ LGD „WRZOSOWA KRAINA”  

Wideodomofon 
w Przedszkolu im. 
Jana Pawła II 
w Raszówce 

W Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce 
został zamontowany wideodomofon, który ma 
cztery  monitory umieszczone  w każdej sali 
dydaktycznej.  Urządzenie to poprawia 
i gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa 
w placówce.
Wideodomofon stanowi  barierę, która sprawia, że 
osoby niepożądane nie dostaną się do obiektu i nie 
zagrożą dzieciom oraz personelowi.  
- Jest to wysoki poziom troski o bezpieczeństwo  
dzieci w przedszkolu, gdyż personel widząc na 
ekranie, kto dzwoni do drzwi, zyskuje możliwość 
niewpuszczenia nieznanej sobie osoby i tym 
samym ochronienia dzieci – mówi Katarzyna 
Foryś, dyrektor Gminnego Przedszkola.
Urządzenie znacznie ułatwi także kontakty 
pracowników przedszkola z rodzicami dzieci 
w czasie pandemii i podwyższonych norm 
sanitarnych.  

INFORMACJA 
O ZAKOŃCZENIU PRAC 
ZWIĄZANYCH 
Z USUWANIEM AZBESTU 
Z MIEJSCOWOŚCI NA 
TERENIE GMINY LUBIN 
W 2020 R.

Informujemy, że w ramach 
przedsięwzięcia związanego 
z realizacją Gminnego programu 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest w 2020 
Gmina Lubin zrealizowała we 
własnym zakresie zadanie pn. 
„Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubin”.
W wyniku realizacji ww. zadania 
wykonano demontaż i całkowite 
usunięcie wyrobów zawierających 
azbest z 24 posesji w 13 
miejscowościach położonych 
na terenie Gminy Lubin 
w ilości 42,49 Mg
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 37.373,67 zł i poniesiony 
został ze środków własnych 
gminy Lubin. 

ZA KWOTĘ 16 930,00 ZŁOTYCH
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

REALIZACJA GRANTU 
NA RZECZ MŁODZIEŻY 

GMINY LUBIN 
Stowarzyszenie „Kwiaty Obory” z siedzibą w Oborze 

zakupiło na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 4 
instrumenty dęte (2 trąbki i 2 saksofony oraz 2 ustniki)  

w ramach realizowanego projektu pod nazwą:  
SIŁA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W GMINIE LUBIN 



⁶ INWESTYCJE

Rokrocznie Gmina Lubin dofinansowuje remonty za-
bytkowych kościołów. To wysokonakładowe prace renowa-
cyjne, które najczęściej dzielone są na roczne etapy. Bę-
dziemy od teraz pokazywać wymierne efekty tych prac, bo-
wiem każda dotacja wymaga specjalnego rozliczenia i jest 
to doskonała okazja do podsumowania efektów.

Zaczynamy od  Parafii Rzym-
sko – Katolickiej pw. Trójcy 
Świętej w Zimnej Wodzie, która 
realizuje projekt pod nazwą re-
nowacja fasad kościoła wraz 
z pracami odtworzeniowymi 

i konserwatorskimi kamien-
nych detali architektonicznych. 
W tym roku finansowany był 
etap VII i Gmina Lubin przeka-
zała 97% kosztów wykonanego 
zadania, czyli 50 000 zł.

Przypomnijmy 
że rok temu Para-
fia Rzymsko – Ka-
tolicka pw. Trójcy 
Świętej w Zimnej 
Wodzie otrzymała 
wsparcie w wysokości 
30 000 zł na wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowej 
fundamentów, remont ele-
mentów dachu i renowację 
fasad kościoła. Natomiast 
w 2018 r. sfinansowano  re-

nowację  strony północnej 
elewacji tego kościoła prze-
kazując dotację w wysokości  
50.000 zł

Pięknieje kościół w Zimnej Wodzie 
– zakończyły się prace planowane na ten rok

 Prace przy kościele w roku 2019 i 2020

Trzy nowe wiaty przy 
terenach rekreacyjnych

W Chróstniku, Pieszko-
wie i Księginicach postawio-
no duże, drewniane  zada-
szone wiaty. Jeszcze w tym 
roku będą utwardzone kost-
ką betonową, więc wiosną 
jeśli pandemia odpuści, 
można będzie spędzać 
w grupie czas na świeżym 
powietrzu  

Wszystkie wiaty mają wy-
miary 5 x7m i są zadaszone 
blachodachówką. Każda 
kosztowała  14 760 zł.

W Chróstniku z uwagi na lo-
kalizację wiata wykorzystywa-
na będzie głównie przez 
mieszkańców przy okazji im-
prez rekreacyjnych i sporto-
wych organizowanych w są-
siedztwie boiska wielofunkcyj-
nego. Sfinansowano ją z fun-
duszu sołeckiego Chróstnika.

W Pieszkowie obiekt po-
wstał przy świetlicy wiejskiej 
i także ma służyć aktywizacji 
lokalnej społeczności i stać 
się miejscem spotkań, organi-
zacji imprez kulturalno-re-
kreacyjnych. Pieniądze rów-
nież pochodziły z funduszu 
sołeckiego.

Natomiast przy boisku 
sportowym w Księginicach 
wykonano wiatę, w celu po-
prawienia komfortu korzysta-
nia z obiektu sportowego. 
Wiata przeznaczona jest dla 
zawodników klubu sportowe-
go oraz mieszkańców wsi 
Księginice. Tę inwestycję sfi-
nansowano ze środków po-
chodzących z budżetu gminy.

Dodatkowo w tym roku 
wiaty zostaną utwardzone 
kostką betonową. 

Wiata 
w Księgini-
cach

Wiata 
w Chróstniku

Wiata 
w Pieszkowie

MIROSZOWICE – KŁOPOTÓW  
Udało się pozyskać pieniądze z li-

sty rezerwowej Funduszu Dróg Sa-
morządowych i tym samym urucho-
miono procedura wyłonienia wyko-
nawcy remontu środkowego odcinka 
drogi łączącej Miroszowice i Kłopo-
tów. Remont tej drogi podzielony był 
na trzy etapy. 

Przypomnijmy, że pierwszy etap tej 
drogi, czyli 700 m powstał w roku 
2017 przy zewnętrznym współfinan-
sowaniu z rządowego programu roz-
woju gminnej i powiatowej infra-
struktury. We wrześniu ubiegłego ro-
ku złożono wniosek do Funduszu 
Dróg Samorządowych na III etap bu-
dowy tej drogi o długości 237m i 
otrzymaliśmy wówczas połowę kosz-
tów. 

Środkowy odcinek tej trasy ze 
względu na wąski pas drogowy wy-
magał wywłaszczeń działek, więc fi-
nalizowanie dokumentacji technicz-
nej było czasochłonne. Na początku 
tego roku gmina ubiegała się o współ-
finansowanie tego projektu w ra-

mach Funduszu Dróg Sa-
morządowych lecz trafił on 
na listę rezerwową. 

Teraz już trafił na listę 
główną i jest pewne, że Fun-
dusz dofinansuje 50% wartości 
inwestycji. Radni dokonali już nie-
zbędnych zmian w budżecie i ogło-
szono przetarg na tę inwestycję. Po-
wstanie droga o długości 386 m, któ-
ra połączy dwa wcześniej wyremon-
towane odcinki.     

CHRÓSTNIK - OSIEK
Gmina Lubin pozyskała także 70% 

kosztów planowanej budowy drogi 
Chróstnik-Osiek. To droga publicz-
na, jednak do tej pory służyła raczej 
pieszym, rowerzystom i pojazdom 
rolniczym. Teraz będzie na niej na-
wierzchnia bitumiczna, co znacznie 
ułatwi komunikację i pozwoli szybko 
omijać miasto Lubin. 

Do tej pory mieszkańcy m.in. Osie-
ka, Pieszkowa, Kłopotowa żeby sko-
rzystać z szybkiego dojazdu na przy-
kład do Legnicy, czy też na szybki po-

ciąg do Wrocławia  musieli przeje-
chać przez Lubin. Niedługo będzie to 
znacznie prostsze i do zmodernizo-
wanej stacji kolejowej i szybkiego 
transportu kolejowego można będzie 
się dostać nowym odcinkiem, który 
prowadzi do Chróstnika, nowej stacji 
kolejowej i węzła S3.

Ta droga jest swoistą granicą admi-
nistracyjną pomiędzy gminą a mia-
stem. Z jednej strony są ogrody dział-
kowe, z drugiej powstaje wiele do-
mów jednorodzinnych. 

Przeprowadzany przetarg przewi-
duje budowę drogi o nawierzchni bi-
tumicznej o długości ok. 2,1 km o 
szerokości jezdni 5,5 m wraz z utwar-
dzonymi poboczami z kruszywa ka-
miennego.   

Trwa rozstrzyganie procedury przetargowej dwóch inwestycji drogowych 

BĘDĄ DWIE 
NOWE DROGI

Do tej pory mieszkańcy m.in. Osieka, Pieszkowa, 
Kłopotowa żeby skorzystać z szybkiego dojazdu na 
przykład do Legnicy, czy też na szybki pociąg do 
Wrocławia  musieli przejechać przez Lubin.



⁷INWESTYCJE

Raszówka, Karczowiska, 
Gorzelin, Raszowa, Raszowa 
Mała, Miłoradzice, Miłosna, 
i Gogołowice – to miejsco-
wości, z których ścieki trafia-
ją do oczyszczalni w Raszów-
ce. Od wielu lat pracowała 
ona na granicy swoich możli-
wości. Nie zabezpieczała 
w sposób należyty potrzeb 
obecnych mieszkańców, nie 
mówiąc o nowych, którzy 
chcieliby w tej części gminy 
zamieszkać. Stan techniczny 
urządzeń wymagał pilnych 
prac modernizacyjnych.

Procedury związane z przy-
gotowanie projektu przebu-
dowy i rozbudowy oczysz-
czalni okazały się skompliko-
wane i czasochłonne. 

- W związku z zamiarem 
rozpoczęcia rozbudowy 

oczyszczalni oraz noweliza-
cją Ustawy Prawo wodne 
i przekazaniem kompetencji 
w zakresie wydania decyzji 
wodoprawnej do Wód Pol-
skich, we wrześniu 2017 ro-
ku, jeszcze jako GZUKiM, 
wystąpiliśmy o wydanie no-
wego pozwolenia. Otrzyma-

liśmy je od Wód Polskich 
w maju 2019 roku. W związ-
ku z przedłużającą się proce-

durą, w sierpniu 2018 roku 
czyli przed otrzymaniem 
ostatecznej decyzji admini-
stracyjnej, zleciliśmy wyko-
nanie projektu. Ostatecznie 
pozwolenie na budowę uzy-
skaliśmy 30 sierpnia 2019 
roku. Dwa tygodnie później, 
we wrześniu 2019 r. złożyli-

śmy wniosek o dofinansowa-
nie tego zadania. Zawarcie 
umowy z Urzędem Marszał-

kowskim nastąpiło w czerw-
cu 2020 r. Już w sierpniu 
2020 roku ogłoszony został 
przetarg na wykonanie inwe-
stycji. Wpłynęła tylko jedna 
oferta w wysokości 5 mln 
930 tys. zł, co znacznie prze-
kraczało szacowane przez 
nas koszty wykonania zamó-
wienia. W związku z tym 
podjąłem decyzję o powtó-
rzeniu przetargu. W wyniku 
kolejnego postępowania 
przeprowadzonego we 
wrześniu 2020 roku wyło-
niono wykonawcę i 6 listopa-
da 2020 podpisaliśmy umo-
wę. Koszt realizacji inwesty-
cji wyniesie netto 4 mln 208 
tys. 700 zł – mówi Wojciech 
Dziwiński, prezes Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komu-
nalnej Gminy Lubin. 

Uzyskane dofinansowanie 
wynosi 1 mln 751 tys. 508 zł.  
To jedna z najwyższych na 
Dolnym Śląsku dotacji przy-
znanych samorządowym 
podmiotom komunalnym 
w ramach programu „Go-
spodarka wodno-ściekowa” 
w 2020 r. 

- Będzie to największa 

gminna inwestycja, nie tylko 
w skali roku, ale ostatnich 
kilku lat i jednocześnie jedna 
z najbardziej oczekiwanych 
przez mieszkańców. Para-
metry zakładane w projekcie 
przebudowy i rozbudowy 

oczyszczalni uwzględniają 
intensywny rozwój gminy, 

z jakim mamy do czynie-
nia od kilku lat – mówi 

Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Dofinansowanie 
pochodzi z Progra-
mu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” 
w 2020 r.  poddzia-

łanie „Wsparcie in-
westycji  związanych 

z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudo-

wą wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020.

Planowana inwestycja po-
zwoli dostosować istniejącą 
oczyszczalnię do przyjęcia 
większej ilości ścieków ko-
munalnych zgodnie z obo-
wiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym, jak rów-
nież zapewni wymagane pa-
rametry ścieków oczyszczo-
nych. Realizacja inwestycji 
przyczyni się do poprawy ja-
kości środowiska, jak rów-
nież względów ekonomicz-
nych, np. poprzez ograni-
czenie zużycia energii elek-
trycznej urządzeń. Zmniej-
sza się również ryzyko awarii 
urządzeń oczyszczalni, które 
obecnie są wyeksploatowa-
ne. Inwestycja ma zostać 
zrealizowana w ciągu 18 
miesięcy.  

Rusza jedna z największych gminnych inwestycji 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RASZÓWCE  
Podpisana została umowa i rozpoczęte zostały prace przy jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Gminie 
Lubin - przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Raszówce. Koszt zadania wyniesie ponad 4 mln zł, z czego 
prawie dwa miliony pochodzą z pozyskanych środków zewnętrznych.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce przeprowa-
dzona zostanie dwuetapowo. 
Etap I obejmujący przebudowę węzła oczyszczania mechanicznego 
oraz remont reaktora SUPERBOSS:
- wykonanie nowego punktu zlewnego, wyposażonego w sito spiralne,
-  wykonanie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych oraz remont 

zbiornika retencyjnego,
-  renowacja istniejącego zbiornika pompowni ścieków wraz z wymianą 

pomp,
- zabudowa sita pionowego na rurociągu dopływowym do oczyszczalni, 
-  prace instalacyjne w zakresie m.in. rurociągu dopływowego ścieków, 

przelewu burzowego,
-  renowacja istniejącego zbiornika reaktora SUPERBOSS wraz z wymianą 

urządzeń i armatury, wymianą dmuchaw,
- przebudowa poletek osadowych,
- remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym,
-  prace w zakresie zagospodarowania terenu, oświetlenia, dróg dojazdo-

wych,
Etap II polegać będzie na budowie nowego reaktora biologicznego 
oczyszczania ścieków wraz z budową nowego osadnika wtórnego, 
instalacją piaskownika na dopływie ścieków oraz instalacją wody 
technologicznej. 

Z NOWYM REAKTOREM! 

PARAMETRY ZAKŁADANE W PROJEK-
CIE PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
OCZYSZCZALNI UWZGLĘDNIAJĄ IN-
TENSYWNY ROZWÓJ GMINY, Z JAKIM 
MAMY DO CZYNIENIA OD KILKU LAT 
– MÓWI TADEUSZ KIELAN, WÓJT 
GMINY LUBIN.

Dofinansowanie inwestycji pochodzi z Programu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w 2020 r.   

Prezes Wojciech Dziwiński (z lewej) na początku listopada podpisał 
umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Raszówce. 



⁸ INTEGRACJA ONLINE

Na trwający aż dwa miesiące konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie” do Ośrod-
ka Kultury Gminy Lubin nadesłano kilkadziesiąt jesiennych fotografii, ukazujących wa-
lory przyrodnicze nie tylko gminy Lubin ale także różnych regionów Polski. 

Nie zabrakło ciekawych pomysłów i form 
wyrazu artystycznego. Wybór był trudny ale 

udało się. Pracownicy ośrodka serdecznie 
dziękują wszystkim za udział w zabawie. 

Mamy nadzieję, że była to doskonała 
okazja do tworzenia i odkrywania cieka-
wych zakątków przyrody. 

Przedstawiamy wszystkich nagrodzo-
nych autorów niezwykłych fotografii:
 I miejsca ex aequo:  Marcin Ziomek, Ka-

mila Jarzębowska, Magdalena Dziur-
man
 II miejsce Andrzej Prajsnar 
 III miejsca ex aequo : Andrzej Rytwiń-
ski,  Łukasz Knop
 Wyróżnienia: Karolina Tuszyńska – 

Kluzek, Justyna Jeżak, Emilia Sypniew-
ska, Franciszek Andrzejewski, Ignacy 
Witek, Martyna Kot, Zuzanna Kot, Ma-
ciej Kot 
 Nagroda publiczności: Karina Moroch 
Z nagrodzonymi OKGL skontaktuje się 

JESIEŃ W OBIEKTYWIE – rozstrzygnięcie konkursy fotograficznego 

Bukowna Magdalena Dziurman Marcin Ziomek Lublin Kamila Jarzębowska

Konkurs na wypieki online to był innowacyjny po-
mysł aby w waszych domach wcześniej zapachniało 
makiem i świętami. Tym razem walory smakowe nie 
mogły być oceniane, dlatego sposób prezentacji decy-
dował , że przygotowane na konkurs świąteczne cuda 
można było „jeść oczami”. Jury brało pod uwagę na-
wiązanie do tradycji, estetykę i sposób prezentowanego 
wypieku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwa-
nia i zechcieli zaprezentować swoje cukiernicze talenty. 
Mamy nadzieję, że chociaż w ten sposób przywołaliśmy 
magię Tradycji Bożonarodzeniowych.

ŚWIĄTECZNE, PYSZNE SŁODKOŚCI 
Z powodu pandemii nie mogliśmy razem przygotowywać się do świąt szykując wspólnie stroiki, kartki czy świąteczne potrawy. 
Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Lubin dwoili się i troili, żeby zmotywować mieszkańców do udziału w wielu konkursach 
online i to z dużym sukcesem!

Nagroda główna

– rozstrzygnięcie konkursy fotograficznego 

I miejsca ex aequo
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Ziemniak w roli głównej 
- pomysłowość i kunszt kulinarny naszych mieszkańców

Święto Pieczonego 
Ziemniaka to coroczna im-
preza odbywająca się 
w Siedlcach przy współpra-
cy Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin z Zespołem Siedle-
cka Nuta i sołtysem. Tego-
roczna edycja odbyła się 
online i kilka takich wcześ-
niejszych konkursów poka-
zało, że choć mieszkańcy 
Gminy Lubin uwielbiają  
spotykać się, to ta forma 
aktywności też przypadła 
im do gustu. 

Debaty na temat roz-
strzygnięcia konkursu kuli-
narnego online „Ziemnia-
czane Historie” trochę trwa-
ły ale jak zawsze mieszkańcy 
zaskoczyli organizatorów, 
czyli pracowników Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin pomy-
słowością. Zdecydowano 
więc, że wszyscy uczestnicy 
konkursu zostaną nagrodze-
ni!

Serdecznie gratulujemy 
uczestnikom, poniżej ich 
pełna lista wraz z nagrodzo-
nymi potrawami:
 Bogumiła Malik za zapie-
kankę ziemniaczaną 
z kiełbasą
 Anna Wyraz za pierogi 
z ziemniakami
 Ewa i Waldemar Domo-
wicz za placki ziemniacza-
ne
 Wanda Zasada za placki 
ziemniaczane z ogórkiem
 Grażyna Bachnik za pla-
cki ziemniaczane z papry-
ką
 Zespół Siedlecka Nuta za 
pieczone ziemniaki na og-
nisku
 Małgorzata Gałka za kot-
lety z ziemniaków
 Jolanta Fijałkowska za ro-
zetki i róże ziemniaczane 
z boczkiem oraz ziemniaki 
w waflu
 Urszula i Stanisław Ry-

niec za pieczone ziemnia-
ki z dodatkami
 Sołectwo Składowice za 
placki ziemniaczane z kur-
czakiem oraz placki 
z szynką i groszkiem
 Koło Gospodyń Krzeczyn 
Wielki za kartoflane 
hamburgery
Wszystkie przepisy 

oraz zdjęcia potraw bę-
dzie można już niedłu-
go zobaczyć w kolejnej 
części przepiśnika. Ma-
my nadzieję, że 
w przyszłym 
roku upie-
czemy 
ziemnia-
ki na 

wspólnym gminnym ogni-
sku organizowanym w ra-
mach Święta Pieczonego 
Ziemniaka w Siedlcach.

Kluzek, Justyna Jeżak, Emilia Sypniew-
ska, Franciszek Andrzejewski, Ignacy 
Witek, Martyna Kot, Zuzanna Kot, Ma-
ciej Kot 
 Nagroda publiczności: Karina Moroch 
Z nagrodzonymi OKGL skontaktuje się 

w sprawie odbioru i wysyłki nagród. 
Wszystkim uczestnikom życzymy deter-
minacji w rozwijaniu swojej pasji, wielu 
ciekawych kadrów, sukcesów i nieograni-
czonej wyobraźni w tworzeniu pięknych 
kolejnych zdjęć! 

JESIEŃ W OBIEKTYWIE – rozstrzygnięcie konkursy fotograficznego 

Kamila Jarzębowska

ŚWIĄTECZNA KARTKA
Mimo zdalnej działalności szkół, natłoku codziennych obowiązków 
i grudniowej gonitwy udało się zrealizować  pomysł 
na konkurs online „Świąteczna Kartka”. 
Do OKGL nadesłano mnóstwo 
pięknych, ręcznie wykonanych prac za 
co serdecznie dziękujemy. 
Mamy również nadzieję, że wykonanie 
kartek przybliżyło Was duchem do Świąt 
i pozwoliło spędzić czas w gronie rodzinnym 
przy wykonywaniu prac wraz z dziećmi. 
Konkurs podzieliliśmy na dwie kategorie 
dorośli powyżej 13 lat oraz dzieci.
Laureaci konkursu:
DZIECI 
  I  miejsca ex aequo:  Szymon Kołodziejczyk, 

Katarzyna Szymańska, Martyna Buchowska, Kornelia Chyc
  II miejsca ex aequo:Piotr Noga, Paulina Hryńko, Ignacy Witek 
  III miejsca ex aequo: Tomasz Semczuk, Zuzanna Kot, Maja Kościelna 
  Wyróżnienia: Piotr Wiktor Pary, Jagoda Herba, Kaja Drążek, Bartosz Chyc, Konrad Wojtowicz, Maja 

Hudzik, Aleksandra Kostanowicz, Fabian Wojtowicz, Julia Noga, Julia i Jakub Kęcińscy, Kornel 
Adamczewski

DOROŚLI
  I miejsca ex aequo: Janina Mucha, Marta Kęcińska
  II miejsca ex aequo: Joanna Pietruszka, Teresa Kot 
  III miejsce Klaudia Jędrak
  Wyróżnienia: Renata Jędrak, Oliwia Kapusta, Angelika Koza, Brygida Lubaska, Grażyna Balewicz, 

Emilia Herba, Honorata Dębniak, Julia Werbna
 

i pozwoliło spędzić czas w gronie rodzinnym 

ŚWIĄTECZNE, PYSZNE SŁODKOŚCI 
Z powodu pandemii nie mogliśmy razem przygotowywać się do świąt szykując wspólnie stroiki, kartki czy świąteczne potrawy. 
Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Lubin dwoili się i troili, żeby zmotywować mieszkańców do udziału w wielu konkursach 
online i to z dużym sukcesem!

– rozstrzygnięcie konkursy fotograficznego 

LAUREACI KONKURSU:
Nagroda główna - Justyna Noga
 I miejsca ex  aequo - Joanna Pietruszka, Jolanta 
Fijałkowska,  Aneta Tutko

 II miejsca ex aequo -  Pelagia Plichta, Wioletta 
Pawlik, Ewa Domowicz, Sylwia Adamczewska 

   III miejsca ex aequo - KGW Krzeczyn Wielki, 
Wanda Zasada

 Wyróżnienia: Teresa Kot, Dominika Adamowicz, 
Martyna Kot, Agnieszka Hudzik, Lucyna Fran-
czak, Grażyna Balewicz, Małgorzata Kotula 
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wyrazy uznania
21 LISTOPADA PRACOWNICY SOCJALNI MAJĄ SWOJE OFICJALNE  ŚWIĘTO I JEST TO DOSKONAŁA OKAZJA DO TEGO BY TYM RAZEM TO ICH WESPRZEĆ DOBRYM SŁOWEM, UZNANIEM I PODZIĘKOWANIEM. 

Na co dzień zajmują się 
wspieraniem osób wymaga-
jących pomocy. To nie tylko 
pomoc  finansowa, ale także 
materialna, porady i zwykłe 
ludzkie rozmowy. 

W Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej pracuje 31 
osób, oprócz administracji 
i osób zajmujących się wypła-
tą różnych świadczeń rodzin-
nych, są to pracownicy socjal-
ni i opiekunki w terenie. Z da-
nych wynika, że pomocy so-
cjalnej wymaga w naszej gmi-
nie od 3 do 5 procent spośród 
ponad 15 tysięcy wszystkich 
mieszkańców. 

-To bardzo szeroki wa-
chlarz pomocy oferowanej 
zarówno u nas w ośrodku jak 
i w terenie. Pracownicy so-
cjalni wspierają podopiecz-
nych w bardzo wielu spra-
wach począwszy od rozmo-
wy poprzez porady, organi-
zację wsparcia materialnego 
na  wizytach u lekarza koń-
cząc. Opiekunowie w terenie 
troszczą się o osoby starsze, 
schorowane – mówi Broni-
sława Dul, dyrektor GOPS 
w Lubinie.

Bronisława Dul zaczęła 
pracę w pomocy społecznej 
w 1979 roku w Szklarach 

Górnych, jeszcze w struktu-
rach Zakładu Opieki Zdro-
wotnej i od ponad 40 lat zaj-
muje się pomocą w Gminie 
Lubin. Została za to w ubie-
głym roku odznaczona Zło-
tym medalem za długoletnią 
służbę  nadanym przez Pre-
zydenta RP. 

W imieniu wójta Tadeu-
sza Kielana i swoim, kwiaty 
oraz życzenia dla wszystkich 
Pracowników Socjalnych na 
ręce dyrektor GOPS-u złożył 
Bartosz Chojnacki, zastępca 
wójta Gminy Lubin.

- To bardzo ciężka, odpo-
wiedzialna praca wymagają-

ca wiele osobistego zaanga-
żowania. Dziękujemy Wam 
i w tych trudnych pande-
micznych czasach życzymy 
przede wszystkim dużo 
zdrowia. Niech Wasza życz-
liwość wraca do Was na co 
dzień, życzymy dużo osobi-
stej satysfakcji i codzienne-
go szczęścia – mówił Bar-
tosz Chojnacki. 

W okresie pandemii pra-
sownicy GOPS-u dodatko-
wo współpracują z sanepi-
dem i policją koordynując 
kwarantanny. Osób na kwa-
rantannie jest dziś w gminie 
około 350. 

W imieniu wójta Tadeusza Kielana i swoim, 
kwiaty oraz życzenia dla wszystkich Pracowników 
Socjalnych na ręce dyrektor GOPS-u złożył 
Bartosz Chojnacki, zastępca wójta Gminy Lubin.

Maluchy wysłały listy do 
Mikołaja i z radością witały 
oczekiwanego gościa

W grudniowy mroźny pora-
nek milusińskich z Przed-
szkola w Raszówce, od-
działu zamiejscowego 
w Lubinie oraz Klubu 
Dziecięcego  Krzeczy-
nie Wielkim odwie-
dził wyjątkowy gość. 
Każdego roku wszyst-
kie dzieci, duże i małe 
czekają na niego z nie-
cierpliwością…

Dzieci pisały, rysowały listy 
do Mikołaja opowiadając o swo-
ich małych marzeniach. Chcia-
ły być pewnie, że list dotrze 
o właściwej porze do właściwe-
go adresata, więc wybrały się 
nawet na pocztę po instrukcje 
jak wysłać listy. Niektóre nawet 
się sięgały do skrzynki poczto-
wej, ale z pomocą dorosłych 
wszystko się udało!   

Maluchy wyczekiwały goś-
cia w oknie i doczekały się! 
Św. Mikołaj z workiem peł-
nym prezentów zapukał w ok-
na przedszkoli i klubu. Miko-
łaj obdarował najmłodszych 

wspa-
niałymi po-
darunkami. Wśród prezen-
tów znalazły się klocki, tory 
samochodowe, a nawet ku-
chenka. Dzieci były prze-
szczęśliwe. W ramach po-
dziękowania przedszkolaki 
przygotowały dla wyjątkowe-
go przybysza niespodzianki 
w postaci wierszy, piosenek 
oraz własnoręcznie wykona-
nych rysunków.

Spotkanie z Mikołajem ob-
fitowało w wiele emocji, 
dzieciom towarzyszył szero-
ki uśmiech i radość z wizyty 
niecodziennego gościa. Były 
wspólne zabawy, tańce, roz-
mowy ze św. Mikołajem. 
Wszystkie maluchy obiecały, 
że będą grzeczne… Już nie 
możemy się doczekać po-
nownego spotkania z Miko-
łajem!

Tegoroczne spotkania warsztatowe przebiegały dwutorowo: stacjonarnie 
i online. Mimo trudności pandemicznych udało się zorganizować sześć 
spotkań edukacji teatralnej online z aktorami Teatru Polskiego we 
Wrocławiu: Agatą Skowrońską i Marcinem Piejasiem oraz spotkanie 
z aktorem teatralnym i filmowym Zbigniewem Zamachowskim. 

Zrealizowano przeglądy teatralne 
i kabaretowe online. Amatorskie grupy 
teatralne OKGL przygotowały nowe 
spektakle, które będą zaprezentowane 
w sieci. Zobaczymy w ich wykonaniu: 

 „Sen Zuzi” - TEATR TAŃCA  Gru-
pa dziecięca z Raszówki, 
 „Pin-up and Twist” - WENA  Gru-
pa dziecięca z Raszówki, 
 „Wehikuł czasu” - PASJA Grupa 
dziecięca z Raszówki, 
 „Łysa śpiewaczka” - Grupa Teatral-

na z Krzeczyna Małego, 
 „Świąteczna przemiana” - ZWY-
KLI LUDZIE Grupa teatralna 
z Zimnej Wody,
   „Mała uliczna piłka zrobiona ze 
skarpetek” - TEATR WIECZORO-
WĄ PORĄ z Chróstnika.  

DUŻYMI KROKAMI ZBLIŻA SIĘ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 
PROJEKTU WYBIERAM TEATR 2020 REALIZOWANEGO PRZEZ 
OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN. 

WYBIERAM TEATR 2020 

 TEATR TAŃCA  z Raszówki WENA  z Raszówki

PASJA z Raszówki ALE BABY z Krzeczyna Małego

ZWYKLI LUDZIE z Zimnej Wody TEATR WIECZOROWĄ PORĄ z Chróstnika
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W Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia dzieci 
spotkała ogromna niespodzianka. Odwiedził je ogromny 
pluszak sprawiając tym samym dużo radości i zabawy. Po-
mimo obostrzeń sanitarnych i braku możliwości przynie-
sienia do przedszkola swoich ulubionych misiów dzieci 
bawiły się wyśmienicie.

- W trudnym czasie pande-
mii, gdy najmłodsi rzadziej 
mają możliwość korzystania 
z atrakcji i przyjemności kul-
turalnych spotkanie z mi-
siem było dla nich nie lada 
przygodą. Sprawiło, że na 
twarzach dzieci zagościł sze-
roki uśmiech, a postać weso-
łego niedźwiadka na długo 
pozostanie w ich pamięci. 
Nauczycielki wykazały wiele 

zaangażowania i kreatywno-
ści, aby ten dzień był dla 
najmłodszych niezapomnia-
ny – mówi Katarzyna Foryś, 
dyrektor Gminnego Przed-
szkola.

A w skrócie było to tak: 
Podczas spaceru przedszko-
laki z oddziału zamiejscowe-
go w Lubinie zupełnie przy-
padkiem natknęły się na nie-
dźwiedzia. Miś zgubił się 

w mieście, dzieci przywitały 
go serdecznie i wskazały mu 
ścieżkę wiodącą do lasu. Nie-
dźwiadek ruszył, niestety 
znów zabłądził...  Z daleka wy-
patrzył wystające  misiowe 
uszka i był przekonany, że to 
jego rodzina. Niestety pomylił 

się. To dzieci z Klubu Dziecię-
cego w Krzeczynie Wielkim 
miały na główkach misiowe 
czapeczki. Maluszki poczęsto-
wały go miodem i pokazały 
mu drogę do domu. Miś szedł 
długo aż dotarł do ogrodu 
Przedszkola w Raszówce. 

Przedszkolaki skierowały go 
do lasu i na pożegnanie poda-
rowały mu mięciutka podusz-
kę. Teraz miś będzie smacznie 
spał przez całą zimę.

Poza spotkaniem z misiem 
w przedszkolu w Raszówce 
i oddziale zamiejscowym 

w Lubinie, Klubie Dziecię-
cym w Krzeczynie Wielkim 
odbyły się z okazji Dnia Plu-
szowego Misia liczne atrak-
cje. Były konkursy, quizy, za-
bawy taneczne, a nawet kar-
mienie głodnego niedźwie-
dzia.  

Wędrówka pluszowego misia, 
który odwiedził dzieci w Raszówce, Lubinie i Krzeczynie Wielkim 

W Krzeczynie misiu myślał, że spotkał swoją 
rodzinę, tak go zmyliły czapeczki.

Pożegnanie z misiem w przedszkolu w Raszówce.

Dzieci spotkały zagubionego misia w Lubinie 
i pokierowały go do lasu

W wyniku bardzo dobrej 
współpracy szkoły i Gminy 
Lubin  oraz  wspólnego 
wnioskowania o dodatkowe 
środki zewnętrzne szkoła 
otrzymała dotacje w ramach 

tzw. rezerwy oświatowej  
subwencji budżetowej 
w kwocie  ponad 68 tys. zł. 
Kupiono za to pomoce dy-
daktyczne do nauki fizyki, 
chemii, biologii i geografii, ponadto 

szkoła wyposa-
żyła przedmiotowe klasy 
w monitory multimedialne.

Drugi  
wspólnie zreali-

zowany projekt, 
dzięki  któremu  po-

zyskano środki pieniężne 
to realizacja „Narodowego 
programu rozwoju czytelni-
ctwa”. Za 5 tysięcy złotych 

kupiono książki do 
biblioteki, z czego 

tysiąc złotych było 
wkładem włas-
nym do projektu. 
Dzięki temu pro-

jektowi uczniowie 
mają do dyspozycji 

mnóstwo książek 
i lektur, które mocno za-

siliły zasoby szkolnej biblio-
teki. 

Kolejnym wspólnym pro-
jektem szkoły i Gminy Lubin 
było pozyskanie pieniędzy 
w ramach rządowego pro-
gramu „Aktywna tablica”.  
Placówka oświatowa w Krze-
czynie Wielkim uzyskała 
maksymalną kwotę możliwą 
do pozyskania, czyli 14 tys. 
złotych. Po dodaniu wkładu 
własnego w postaci 3,5 tys. zł 
szkoła zakupi trzy kolejne 
monitory interaktywne. 

Trzy projekty z dofinansowaniem zewnętrznym z dużą korzyścią dla uczniów i nauczycieli 

Mimo trudnych realiów związanych 
z okresem pandemii i zdalnego 
nauczania, bieżący rok kalendarzowy 
bardzo dobrze kończy się dla Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Krzeczynie Wielkim.  

Dzięki tym inwestycjom i pozyskanym środkom wszystkie sale 
lekcyjne w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim  będą 
wyposażone w nowoczesne narzędzia multimedialne pozwalające 
korzystać z szeroko pojętej technologii informacyjno – 
komunikacyjnej. 

KUPIONO WIELE POMOCY DYDAK-
TYCZNYCH, KSIĄŻEK I WYPOSAŻENIA.  

NOWOCZESNE POMOCE DYDAKTYCZNE W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM 
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Powiatowy 
Lekarz 
Weterynarii 
ostrzega 

Wydano ostrzeżenie dotyczące wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. Odkryto nowe ogniska ptasiej 
grypy na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region 
ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego 
ptactwa wodnego do Europy co sprzyja ryzyku 
wystąpienia nowych ognisk ptasiej grypy w Europie, 
w tym w Polsce. 
Pierwsze ostrzeżenie wydał Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności i analiza przeprowadzona 
przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach 
potwierdziła, ze ryzyko wystąpienia ptasiej grypy 
w Polsce w najbliższym czasie należy uznać za wysokie. 
W sierpniu i we wrześniu w Kazachstanie stwierdzono 
siedem ognisk ptasiej grypy u drobiu a w Rosji aż 46.  
Kiedy w 2005 i 2016 roku odnotowywano ptasią grypę 
w tych samych obszarach, to w niedługim czasie 
ogniska choroby pojawiały się także na terenie 
północnej i wschodniej Europy. 
W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Lubinie przypomina wszystkim hodowcom drobiu 
o konieczności zachowania szczególnej ostrożności 
i przestrzegania zasad bioaskuracji.  

2, 5 tysiąca kalendarzy przekażą 
jednostki OSP mieszkańcom gminy 

Jak co roku Gmina Lubin sfinansowała 
stworzenie  strażackich kalendarzy, które 
poprzez gminne jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej trafią do mieszkańców.  
Tradycyjnie w grudniu, choć tym razem 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa,  strażacy będą z tymi kalendarza-
mi  odwiedzać mieszkańców i popularyzo-
wać wiedzę o ochronie przeciwpożarowej.  

Strażacy ratują nas z wielu opresji, po-
magają chronić dobytek, lepiej jednak  by 
jak najrzadziej wyjeżdżali na akcję. Temu 
właśnie mają służyć coroczne, grudniowe 
wizyty strażaków w domach mieszkańców 
Gminy Lubin. 

Grudniowe wizyty strażaków w domach 
to doskonała okazja do przypomnienia 
podstawowych zasad ochrony przeciwpo-

żarowej na przykład tych związanych z re-
gularnym czyszczeniem kominów. Takie 
akcje edukacyjne są bardzo ważne i w tej 
grudniowej strażaków wspiera Gmina Lu-
bin, która opracowała projekt i  sfinanso-
wała wydruk 2,5 tys. specjalnych kalenda-
rzy.  

Na kalendarzach są jak zawsze zdjęcia 
naszych drużyn i ważne wydarzenia, które 
działy się w mijającym roku. Na pierwszej 
stronie witać  nas będą strażacy z OSP 
Krzeczyn Wielki, którzy uświetnili uro-
czystość pożegnania księdza proboszcza 
Kazimierza Rapacza, OSP Szklary Górne 
które miało w tym roku świętować 70-le-
cie, ale obchody ciągle są przełożone ze 
względu na pandemię oraz OSP Raszowa. 
Drugie półrocze przyszłego roku umilą 
nam wizerunki zdobywców tytułów Stra-
żak Roku 2018, żeńska drużyna OSP Ra-
szówka oraz OSP Czerniec. 

Na kalendarzu umieszczono także nu-
mery alarmowe wielu instytucji oraz in-
formacje o działającej w Gminie Lubin 
aplikacji BLISKO, która powiadamia 
o zagrożeniach. Zachęca on też do prze-
kazania 1% podatku na rzecz OSP – wy-
starczy przepisać numer KRS oraz dopi-
sać nazwę i adres wybranej jednostki OSP 
Gminy Lubin.  

Na większości terytorium 
Polski za zanieczyszczenie 
powietrza odpowiada 
w głównej mierze tzw. niska 
emisja, czyli emisje z pojaz-
dów oraz z domowych pale-
nisk i kotłowni. Duży udział 
ma tu naganne zjawisko 
spalania odpadów w pie-
cach, a świadomość nega-
tywnych skutków, takich 
praktyk, wydaje się być 
w społeczeństwie ciągle bar-
dzo niska, mimo nieustan-
nej obecności tematu smo-
gu w mediach. 

Spalając plastik nie tylko 
marnujemy surowiec do re-
cyklingu, ale także emituje-
my do powietrza pyły i inne 
szkodliwe substancje, przy-
czyniając się do zwiększenia 
zanieczyszczenia powietrza 
w najbliższym otoczeniu, 
szkodząc sobie i innym. 

CZY WIESZ, ŻE 
 Odpady tworzyw to war-
tościowy materiał, który 
poprzez recykling me-
chaniczny można po-
nownie wykorzystać do 
wyprodukowania no-
wych wyrobów. 
 Szkodliwość spalania od-
padów w gospodarstwach 
domowych, zarówno 
w piecach i kotłach cen-
tralnego ogrzewania, czy 
kominkach, jak w przydo-
mowych paleniskach na 

otwartej przestrzeni wyni-
ka z trzech głównych 
przyczyn: proces spalania 
przebiega w zbyt niskiej 
temperaturze (180-
500°C), czas spalania jest 
krótki oraz cały proces 
prowadzony bez dosta-
tecznego nadmiaru po-
wietrza. 

 Skutkiem takiego spalania 
są liczne szkodliwe pro-
dukty, np. tlenek węgla 
(czad), dioksyny, uważane 
za jedne z najbardziej tok-
sycznych substancji che-
micznych, tzw. związki 
WWA (wielopierścienio-
we węglowodory aroma-
tyczne) o silnych właści-

wościach rakotwórczych, 
czy inne niebezpieczne dla 
zdrowia i środowiska gazy, 
jak tlenki siarki i azotu 
oraz chlorowodór. 
 W wyniku niecałkowite-
go spalania odpadów 
w niskich temperaturach 
powstaje również duża 
ilość drobnych pyłów, 

które są niezmiernie 
szkodliwe dla układu od-
dechowego człowieka 
z uwagi na bardzo małe 
wymiary cząstek (na po-
ziomie mikronowym 
i submikronowym), po-
nadto są one nośnikami 
zawartych w odpadach 
metali ciężkich. 

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku 

W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE
Problem złej jakości 
powietrza w Polsce, 
szczególnie 
dotkliwy w okresie 
jesienno-zimowym, 
od dłuższego 
czasu obecny jest 
w świadomości 
publicznej. 
Europejskie 
statystyki wskazują, 
że Polska należy do 
krajów o najbardziej 
zanieczyszczonym 
powietrzu, ponadto 
znajduje się 
w czołówce krajów 
z najwyższym 
odsetkiem 
przedwczesnych 
śmierci 
spowodowanych złą 
jakością powietrza. 
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Konkursy skierowane do seniorów 
i specjalny numer Głosu Seniora

Zachęcamy do lektury 52. 
specjalnego – patriotyczne-
go wydania magazynu Ogól-
nopolski Głos Seniora. Jed-
nocześnie zachęcamy na-
szych seniorów do udziału 
w licznych konkursach ogła-
szanych przez czasopismo. 
Można wygrać nagrody nie-
spodzianki i stać się bohate-
rem kolejnych publikacji.

Gmina Lubin jest od kilku 
miesięcy parterem ogólnopol-
skiej kampanii „Solidarni 
z seniorami-Razem damy ra-
dę”. W ten sposób aktywizuje-
my, zachęcamy i promujemy 

działania skierowane do se-
niorów. To ważne zwłaszcza 
w okresie pandemii i odosob-
nienia. 

Dlatego warto wziąć udział 
w licznych, cyklicznych kon-
kursach organizowanych 
przez Głos Seniora. Konkursy 
są na różne tematy, czasem 
trzeba coś napisać, czasem 
zrobić zdjęcie, zawsze jednak 
warto spróbować swoich sił. 
To dla przykładu: Stylowi Se-
niorzy, Senior-Działkowiec 
i Balkonowiec, Zwierzak le-
kiem na samotność, Senior 
Patriota, Miłość60+ czy Prze-
każ nam swój przepis.

Na zdjęcia seniorów i ich  teks-
ty czekają czytelnicy nie tylko 
w Polsce. Głos Seniora jest do-
stępny w domach seniorów na 

Litwie, Łotwie i Białorusi, 
w Ukrainie, Niemczech, Austrii, 
Wielkiej Brytanii i Rosji, w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie.

Tymczasem zachęcamy do 
przeczytania najnowszego 
specjalnego numeru Głosu 
Seniora, w którym publikowa-
ne są teksty laureatów kon-
kursu „Opowiedz nam swoją 
historię – Śladami Niepodle-
głej”, jest on dostępny także 
w zakładce „seniorzy” na stro-
nie internetowej urzędu. 

Patriotyzm to zarówno pie-
lęgnowanie pamięci o tych, 
którzy walczyli o naszą nie-
podległość, ale także codzien-
na troska o dobro naszego 
kraju i społeczeństwa. Pod-
czas epidemii ta troska jest 
szczególnie potrzebna.

Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin 
po raz czwarty 
zrealizował na 
zlecenie  Gminy 
Lubin projekt, 
którego głównym 
założeniem było 
upowszechnianie 
aktywności 
osób starszych 
z terenu naszej 
gminy poprzez 
organizację 
działań 
o charakterze 
edukacyjnym 
oraz rekreacyjno-
ruchowym dla 
osób 50+.

Wszystkie zajęcia cie-
szyły się dużym zaintere-
sowaniem wśród senio-
rów zwłaszcza nowe za-
jęcia z nauki języka fran-
cuskiego i obsługi 
smartfona. 

Uczestnikami Akade-
mii Senioralnej Gminy 
Lubin mogli być miesz-
kańcy z terenu Gminy 
Lubin w wieku 50 lat 
i więcej. Każdy zaintere-
sowany senior, aby zo-
stać słuchaczem tejże 

akademii musiał wypeł-
nić deklarację uczestni-
ctwa w wybranych zaję-
ciach. W tym roku po 
raz pierwszy wszystkim 
uczestnikom rozdano 
karty upoważniające ich 
do wstępu na wybrane 

przez siebie zajęcia. Po-
zwoliło to  na większe 
spersonalizowanie 
i usprawnienie projektu, 
co bardzo spodobało się 
naszym seniorom. 

Zajęcia były całkowi-
cie bezpłatne, koszt or-
ganizacji Akademii Se-
nioralnej został sfinan-
sowany ze środków 
Gminy Lubin.  Aby uzy-
skać certyfikat ukończe-

nia wybranego przed-
miotu należało uzyskać 
co najmniej 60% fre-
kwencję. Łącznie w pro-
jekcie Akademia Senio-
ralna Gminy Lubin 
uczestniczyło 218 osób. 
Liczba osób niestety zo-
stała zmniejszona gdyż 
spora ilość seniorów ze 
względu na panującą epi-
demię COVID-19 zre-
zygnowała z zajęć. Naj-
większą liczbę seniorów  
przyciągnęły zajęcia na 
basenie i zajęcia na zdro-
wy kręgosłup. W związ-
ku z pandemią projekt 
w obu semestrach musiał 
zostać skrócony. 

V EDYCJA 
Akademii Senioralnej Gminy LubinAkademii Senioralnej Gminy LubinAkademii Senioralnej Gminy Lubin

W I SEMESTRZE ZAJĘCIA TRWAŁY 
OD 24.02.2020 R. DO 12.03.2020 R.
W II SEMESTRZE ZAJĘCIA TRWAŁY 
OD 14.09.2020 R. DO 22.10.2020 R.

W  RAMACH PROJEKTU 
ODBYWAŁY SIĘ:
 zajęcia na basenie, 
 zajęcia z nordic walking,
 nauka języka angielskiego,
  zajęcia na zdrowy 

kręgosłup,
  zajęcia 

z samoobrony/Krav Maga
 zajęcia treningu pamięci
 warsztaty taneczne
 nauka języka francuskiego
 obsługa smartfona
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ISKRA 
KSIĘGINICE

Zaczniemy 
od naszego ro-
dzynka w rozgryw-

kach legnickiej klasy okręgo-
wej. Zespół prowadzony 
przez Andrzeja Wójcika był 
od kilku lat typowym zespo-
łem, któremu ani awans ani 
spadek nie groził. Ten sezon 
okazał się inny i ma to pozy-
tywny wydźwięk. W Księgi-
nicach coraz głośniej mówi 
się o 4 lidze, która wcale nie 
jest marzeniem ściętej gło-
wy. Iskra w 15 spotkaniach 
w rundzie jesiennej wygrała 
11 spotkań, 4 remisując i nie 

przegry-
wając ani jednego! Posiada-
jąc 37 punktów na swoim 
koncie, jest bezwzględnym 
liderem rozgrywek, mając 
cztery punkty przewagi nad 
drugim Górnikiem Lubin. 
Najważniejszym momentem 
sezonu na pewno jest wygra-
na na wyjeździe z Górnikiem 
3:2. Do awansu daleka dro-
ga, jednakże na pewno sytu-
acja jest bardzo dobra, teraz 
wszystko zależy od piłkarzy 

Iskry, którzy 
myślę, że będą 

bardzo zdyscyplinowa-
ni by walczyć o upragniony 
awans. W czołówce strzel-
ców klasy okręgowej może-
my znaleźć dwóch zawodni-
ków z Księginic. Są to Ma-
ciej Srebniak, który zdobył 
w tej rundzie 11 bramek oraz 
Maciej Zasadni z dziewięcio-
ma bramkami. Jeśli chodzi 
o rozgrywki Pucharu Polski, 
to ekipa z Księginic zakoń-
czyła rozgrywki na drugiej 
rundzie, ulegając Dragono-
wi Jaczów 2:3.

UNIA MIŁORADZICE

Ekipa Józefa Ligusa 
była niewątpliwie 
rewelacją początku 

sezonu. W lidze przez kilka 
kolejek wygrywali wszystkie 
mecze, idąc łeb w łeb z Błę-
kitnymi Koskowice. W Pu-
charze Polski ograli dwie 
ekipy z okręgówki, wygrywa-
jąc 6:2 z Chojnowianką 
Chojnów, a później po kar-
nych eliminując Iskrę Ko-
chlice (w regulaminowym 
czasie gry było 2:2). Po po-
rażce w Pucharze Polski 
w Jaczowie, ekipie z Miłora-
dzic przyszło mierzyć się po-
woli z trudami sezonu, jak 
i dość wąską kadrą, w którą 
zdało się wdać małe zmęcze-
nie. Jednakże dobra ekipa 
nie podłamuje się i walczy 
dalej o każdy punkt, co osta-
tecznie zaowocowało spę-
dzeniem zimy na podium 
drugiej grupy legnickiej kla-
sy ,,A’’. Najważniejsze me-
cze to na pewno remis w Ko-
skowicach, z faworyzowa-

nym liderem, czy porażka 
1:3 z Wilkami Różana, z któ-
rymi wydaje się będą walczyć 
o drugie miejsce w tabeli. 
Trzeba dodać również, że jest 
to najbardziej wyrównana 
grupa w A klasie, gdzie dru-
gie i piąte miejsce w tabeli 
dzielą tylko cztery punkty. 
Do najlepszych strzelców 
rozgrywek należą Tomasz 
Skotnicki – z 16-ma bramka-
mi oraz Paweł Miśta, który 
zgromadził 13 bramek. 

FORTUNA OBORA

To nie była dobra runda 
w wykonaniu zawodni-
ków z Obory. Brak 

choćby jednego punktu na 
koncie, strata kilku zawodni-
ków pod koniec rundy z po-
wodu zawieszeń za różne sy-
tuacje boiskowe, mała kadra. 
Jednakże nowa runda daje 
nowe rozdanie i zapewne 
z takim podejściem podcho-
dzą do sprawy w Oborze. 
Walka o utrzymanie nie jest 

wcale jeszcze przesądzona, 
ale piłkarze Fortuny muszą 
przede wszystkim wygrywać 
z takimi drużynami jak Orzeł 
Czerna czy Victoria Siciny. 
Z innymi drużynami trzeba 
walczyć o każdy możliwy 
punkt. W Pucharze Polski 
drużyna z Obory odpadła 
w derbach z Victorią Niem-
stów, ulegając 1:5 w pierw-
szej rundzie. 

UNIA SZKLARY 
GÓRNE

W poprzednim se-
zonie podopieczni 
Andrzeja Turkow-

skiego zaskoczyli wielu, 
kończąc rundę i jak się póź-
niej okazało sezon, na dru-
gim miejscu w tabeli. Ten 
sezon jednak już tak koloro-
wy nie jest i ekipa ze Szklar 
Górnych skończyła rundę 
w środku tabeli. Jednakże 
ma bezpieczną ilość punk-
tów nad ekipami walczący-
mi o utrzymanie. Najważ-

RUNDA PEŁNA EMOCJI I NIESPODZIANEK 
Podsumowanie rundy jesiennej drużyn z Gminy Lubin 
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RUNDA PEŁNA EMOCJI I NIESPODZIANEK 

niejsze wydarzenie dla Unii 
to na pewno wygrana derbo-
wa z Fortuną Obora, którą 
pokonali aż 15:1. Przyszła 
runda to na pewno będzie 
test dla zawodników, którzy 
będą chcieli udowodnić, że 
ta runda była gorsza niż za-
kładano, i niedawni wicemi-
strzowie pierwszej grupy 
legnickiej ,,A” klasy są sil-
niejsi niż mówi to aktualnie 
ligowa tabela. W czołówce 
strzelców znaleźć możemy 
dwóch zawodników Unii. 
Kamil Kogus ma 12 bramek 
na koncie, a Michał Kogus – 
10. Unia w tegorocznym Pu-
charze Polski nie brała 
udziału. 

KS KŁOPOTÓW-OSIEK

Ekipa z Kłopotowa tak 
jak Unia Szklary Gór-
ne, zakończyła po-

przedni sezon na drugim 
miejscu swojej grupy ,,A” 
klasy. Ten sezon jednak jest 
o wiele słabszy niż poprzed-

ni. Strata wielu punktów, np. 
w pechowy sposób jak w me-
czu w ulewnym deszczu, gdy 
przegrali po karnym w 90. 
minucie z Koroną Czernina 
3:4, czy 1:2 z teoretycznie 
o wiele słabszą Victorią Sici-
ny. Trzeba pamiętać o tym, 
że piłkarze prowadzeni 
przez Przemysława Kotla-
rza, rozgrywali swoje spot-
kania na boisku w Miłora-
dzicach i od przyszłej rundy 
będą prawdopodobnie mo-
gli ,po blisko czterech la-
tach, wrócić na swoje boisko 
do Kłopotowa. Na pewno li-
czyć będą na atut własnego 
boiska. Do ważnych wyda-
rzeń należało zwycięstwo 
w derbach z Fortuną Obora, 
gdy pokonali rywali 5:1, czy 
wygrana wyjazdowa z za-
wsze trudną Kaliną Sobin 
1:0. W pucharze Polski eki-
pa z Kłopotowa pokonała 
Orzeł Czerna 4:1, a następ-
nie uległa w drugiej rundzie 
rezerwom czwartoligowej 
Sparty Rudna 3:4. 

PLATAN SIEDLCE

Liderem rozgrywek po 
rundzie jest nie tylko 
Iskra Księginice. 

W drugiej grupie legnickiej 
,,B’’ klasy, liderem jest zespół 
z Siedlec, który może być z te-
go powodu tym bardziej 
dumny, że ta grupa jest bar-
dzo wyrównana. Zabójcza 
końcówka, podczas której 
Platan wygrał kilka spotkań 
z rzędu sprawiło, że w Siedl-
cach tak jak w Księginicach 
powoli myśli się o nowym se-
zonie i walce o szczebel roz-
grywkowy wyżej. W Platanie 
jest dwóch zawodników, któ-
rzy są w czołówce strzelców 
rozgrywek. Są to Przemysław 
Fijałkowski z 22-ma bramka-
mi na swoim koncie, a także 
Kamil Głąb, posiadający tych 
bramek trzynaście. Platan 
w pierwszej rundzie Pucharu 
Polski przegrał z pogromca-
mi ekipy z Kłopotowa, w dru-
giej rundzie, czyli z rezerwa-
mi Sparty Rudna, którzy po-
konali ich po karnych (w re-

gulaminowym czasie|
 było 2:2).

ISKRA II KSIĘGINICE

Rezerwiści z Księginic 
mieli znakomity po-
czątek sezonu, wygry-

wając mecze jeden za drugim. 
Od połowy rundy złapała ich 
mała zadyszka, która poskut-
kowała spadkiem w tabeli 
z pozycji lidera rozgrywek, 
najpierw na rzecz rezerw 
Górnika Lubin, a potem na 
rzecz rozpędzającego się 
z meczu na mecz Platana 
Siedlce. Na rezerwistach 
z Iskry na pewno nie ciąży ta-
ka presja jak na pierwszym 
zespole. Nie ma aż takiego 
parcia na awans do klasy ,,A’’, 
aktualnie za cel objęli sobie 
awans do czwartej ligi. Jed-
nakże nie oznacza to odpusz-
czenia sobie walki o awans, 
a rywalizacja wewnątrz gmin-
na z Platanem czy dodatkowo 
z zawsze groźnymi rezerwami 
Górnika Lubin sprawia, że 

runda wiosenna będzie bar-
dzo ciekawa i nic nie jest pew-
nego. W czołówce strzelców 
jest dwóch zawodników Iskry. 
Dawid Staniecki zdobył pięt-
naście bramek a Kacper Hilla 
czternaście.

VICTORIA NIEMSTÓW

Dobra runda Victorii. 
Tak w skrócie można 
ująć rundę w wyko-

naniu ekipy z Niemstowa. 
Piąte miejsce z 26-ma punk-
tami na koncie to niewątpli-
wie dobry wynik, patrząc na 
poprzednie sezony w wyko-
naniu tego zespołu. Równą 
formę może też zobrazować 
bilans meczów u siebie i na 
wyjeździe, podczas których 
wygrali po 4 mecze, zremiso-
wali po jednym i przegrali po 
dwa spotkania. W Pucharze 
Polski pokonali w pierwszej 
rundzie rozgrywek na włas-
nym boisku Fortunę Obora 
5:1, a następnie ulegli junio-
rom Górnika Polkowice, wy-

stępującym pod flagą rezerw 
pierwszego zespołu na boi-
sku w Polkowicach 1:7. 

HUZAR RASZÓWKA

Ekipa Huzara zakończy-
ła rundę za plecami 
Victorii Niemstów, ma-

jąc jeden punkt mniej. Do du-
żych plusów na pewno zali-
czyć można wyremontowane 
boisko, które było zmorą nie-
jednego zawodnika i sędziego, 
a dziś to jest miejsce, w które 
chętnie się wraca oraz wygra-
na 3:1 w meczu z Górnikiem II 
Lubin, podczas inauguracyj-
nego meczu nowej murawy. 
W Raszówce stworzono cieka-
wy zespół, który jeśli jeszcze 
się dogra, to na wiosnę może 
być bardzo nieprzyjemnym ry-
walem dla wielu zespołów, 
zwłaszcza podczas domowych 
spotkań. W czołówce strzel-
ców można znaleźć Radosła-
wa Targowicza, który strzelił 
szesnaście bramek w dotych-
czasowych spotkaniach.  

ŚWIETNY PAŹDZIERNIKOWY 
MECZ: ISKRA KSIĘGINICE 
– ZAMET PRZEMKÓW 4:2



¹⁶ ROZRYWKA

Hasło krzyżówki z numeru 7/2020 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
"Dbaj o siebie" Nagrodę otrzymuje pan Robert Gierka z Raszowej Małej. Po jej 
odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 76 - 840 - 31 - 52. 
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 31 grudnia 2020 r. Spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie 
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu. Dane teleadresowe przetwarzane będą 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czym zostaną niezwłocznie usunięte. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

 
PIONOWO: 

1. Onomatopeja; 3. Zgoda na coś; 4. Bezbożnik, odstępca; 7. Napój alkoholowy podawany 
przed posiłkiem; 8. Strużyna; 12. Realizacja zadania częściami; 13. Miasto w woj. Lubelskim; 

15. Duchowieństwo; 16. Style muzyczne na Jawie i Bali; 17. Udo dużego zwierzęcia; 
19. Sierżant w artylerii;  20. Stan w USA; 22.  Jej stolicą Phoenix; 26. Opisanie czegoś 

graficznie; 28. Pali w przełyku; 30. Wykrywacz kłamstw; 31. Naczynie kuchenne; 
33. Miguel… hiszpański filozof i pisarz; 38. Grecki heros, zabił dzika kaledońskiego; 

41. Nazwisko z „Klanu”; 43. Czyjaś dobitna wypowiedź; 44. Poemat Słowackiego;
45. W muzyce: z pasją, uczuciem; 49. Wojskowy pociąg; 51. Leczniczy sukulent; 

54. Węgierski przywódca z IX w.; 57. Skacze z samolotu; 59. Np. liczb lotto; 
61. Artystyczny mistrz; 62.Autor „W pustyni i w puszczy”; 64. Parlament Szwecji; 

67. Dawniej Abisynia; 72. Ze stolicą w Wientian; 73. Doradca Władysława Łokietka; 
75. Plakat teatralny; 78. Mieszka nad Wisłą i Odrą; 79. Szwajcarski ekspresjonista 

i kubista; 80.  Okres po wschodzie słońca; 81. Szlak wiodący do celu dla 
samochodu; 82.  Zjadła jabłko; 83. Rozgałęzienie np. rzeki; 86. Osoba 

wprowadzająca coś nowego; 87. Ubija śnieg na stoku;  90. Imię męskie; 
91. Organizm rozwijający się w warunkach beztlenowych; 93. Tkanina 

bawełniana; 99. Myli się tylko raz; 103. Niewielkie naczynie do 
noszenia wody; 104. W muzyce: umiarkowanie wolno; 107. Druga 

era w dziejach Ziemi; 108. Bóstwo, które utkało świat;
 109. Wierzchnie lub zimowe; 110. „Wziątka” w brydżu; 

113. Dawniej: wyziewy, zaduch; 116. Imię żeńskie; 
117. Uczeń szkoły wojskowej; 119. Grupa etniczna w Kenii; 

120. Grał go Franciszek Trzeciak; 122. Miasto w Zach. 
Belgii; 125. Jeden z suwów; 127. Dariusz mniej 

poważnie; 132. Lisia jama; 133. Substancja żelująca; 
135. Np.: wstrętna kawa; 136. Miejscowość na 

Sardynii; 138. Zespół Jona Andersona; 
141. Czerwony to pożar;

POZIOMO:
2.  Ptak krukowaty; 5. Imię żeńskie lub moneta w Mjanmie; 6. Tyle, ile się uda unieść na 
rękach; 9. Gra karciana; 10. Grecki bóg ciemności; 11. Ptak drapieżny; 13. Przejazd przez 
terytorium obcego państwa; 14. Wyznawca odmiany islamu; 15. Do mocowania cumy; 
17. Część twarzy; 18. … kiszka, wyrostek robaczkowy; 19. Zachwyt;  21. Je mnóstwo leków 
niepotrzebnie; 23. Imię żeńskie; 24. Jednoślad; 25.  Np. bateria; 27. Korozja; 29. Szlachetny 
olej; 31. Broń rycerza; 32. Laluś, elegancik; 34. Cyganka z „Chaty za wsią”; 35. Druga epoka 
neogenu; 36. Rosyjskie imię męskie; 37. Standard; reguła; 39. Najcięższy metal; 40. Połysk; 
42. Słowotok; 45. Rzymskie Mojry; 46. Polski muzyk i polityk; 47. „Rzeźnik z Ugandy”; 
48. Płynny tłuszcz; 50. Drukowane media; 52. Dusiciel; 53. Tępa część siekiery; 55. Dźwięk 
g obniżony o pół tonu; 56. Skłonność do zaczepek lub kłótni; 58. Rodzaj lastryko;
59. Autor muzyki do „Love story”; 60. Broń Dawida; 62. Rodzaj muzyki łączącej 
gospel, rythm and blues, jazz; 63. Elektroniczny przywoływacz; 64. Kiedzy dzień 
zaczyna być dłuższy od nocy;  66. Odbiera je prokurator; 68. Największe 
oddalenie planety od Słońca; 69. Tuz; 70. Na muszli; 71. Poniżej osiemnastki; 
74. Prezent; 76. Narząd wzroku; 77. Łączy różne materiały; 79. … iskier; 
81. Obrońca; 84. Jabłko, gruszka, wiśnia; 85. Rene …; francuski reżyser; 
88. Przebieg; 89. Gorzałka; 92. Materiał ubraniowy; 94. Barwnik do 
włosów;  95. Hinduski żołnierz w armiach europejskich; 96. Rym 
niedokładny; 97. Starogrecki poeta z Teos; 98. Nadaje 
elastyczność kościom; 100. Pomieszczenie, pokój; 
101. Muzyczny przerywnik; 102. Nocny łowca; 105. Praca na 
ugorze; 106; Przeszkadzanie lub kłótnia; 109. Japoński 
wachlarz; 110. Rzadkie imię męskie; 111. Dzielnica 
Warszawy; 112. Krwiopijca z horroru; 114. Pozyskuje 
mleko; 115. Dawniej: lament; 118. Potocznie: 
sukienka; 120. Płynie tylko do przodu; 121. Miejsce 
akcji „Dżumy”. 123.  Historia Wojny Trojańskiej 
według Homera; 124. Buzia; 126. Zwrot 
charakterystyczny dla danego języka; 
128. Sprzedaż; 129. Paragwajska herbata; 
130. Jeden z wielu Kochanowskiego; 
131. Przypinka, znaczek; 134. Dawniej 
tetrowa; 137. Zwyczaj, 
przyzwyczajenie; 139. Stojące 
lustro; 140. Nauczyciel; 
141. Słodka potrawa wigilijna; 
142. Angielski 
sprawozdawca; 
143. Rosyjski cesarz; 
144. Franczyza; 
145. Poprzeczny próg 
skalny w rzece;  
146. Andyjski 
ssak z rodziny 
jeleniowatych; 
147. Konkurencja 
zabawowa;


