
UCZNIOWIE 
ZADOWOLENI 
Z POWROTU 
DO SZKÓŁ

Cieszymy się, że w końcu można 
się spotkać, porozmawiać – 
mówią uczniowie gminnych 
szkół podstawowych, którzy 
powrócili do szkół. Uczą się na 
razie w sposób hybrydowy , co 
oznacza, że nauka stacjonarna 
odbywa się rotacyjnie.  Str. 3

NIEBANALNE 
ZDJĘCIA 
Z POMYSŁEM

Czasami jest to moment, jedno 
pstryknięcie i już mamy to, 
co chcieliśmy zarejestrować. 
Nierzadko jednak podejmujemy 
kilka prób aż uznamy, że 
osiągnęliśmy zamierzony cel. 
Z taką próbą artystycznej 
fotogra� i zmierzyli się uczniowie 
klasy 3b ze Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Raszówce. 
 Str. 8-9

GMINNY RAJD 
ROWEROWY 
W NOWEJ 
ODSŁONIE

Tegoroczna odsłona tej rodzinnej 
imprezy będzie miała zupełnie 
inną formułę. Do przejechania 
będą trzy trasy, których 
start będzie w następujących 
miejscowościach: Chróstnik, 
Niemstów, Szklary Górne. 
 Str. 14
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TRWA PRZEBUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RASZÓWCE 

Koszt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raszówce wyniesie ponad 4 mln zł, 
z czego prawie połowa pozyskana została z funduszy zewnętrznych. Prace budowlane odbywają 
się przy funkcjonującym układzie technologicznym, dlatego  harmonogram robót musiał zostać 
szczegółowo zaplanowany, by nie zakłócić procesów oczyszczania.  Str. 5

26 maja i 1 czerwca, to jedne z najbardziej radosnych dni 
w roku. Niech ta radość, szczęście i bezinteresowna miłość 
towarzyszą nam wszystkim na co dzień. Wszystkim Mamom 
dziękujemy za dar życia, cierpliwość, troskę i wsparcie. 

Dzieciom życzymy beztroski, pewności że jesteście kochane, 
szanowane i zawsze słuchane. Spełnienia marzeń! 

Tadeusz Kielan
Wójt Gminy Lubin

Norbert Grabowski
Przewodniczący Rady Gminy Lubin 
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PRZYSŁOWIA 
NA CZERWIEC

Czerwiec na maju zwykle się 
wzoruje, jego pluchy, pogody 

często naśladuje.
***

Czerwiec po deszczowym maju, 
często dżdżysty w naszym kraju.

***
Jaki dzień w Boże Ciało, takich 

dni potem niemało.
***

Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie 
zorze zachodzą, ryby się obficie 

urodzą.
***

W czerwcu pełnia sprowadza 
burze, ostatnia kwadra zaś 

deszcze duże.
***

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

***
Gdy czerwiec chłodem i wodą 

szafuje, to zwykle rok cały 
popsuje.

***
Czerwiec nosi dni gorące, kosa 

dzwoni już na łące.
***

Grzmoty czerwca rozweselają 
rolnikom serca.

***
Upał w sianokosy, żniwa - zima 
ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota 

- w zimie dużo błota.
***

Gdy słońce w Raka z grzmotem 
wschodzi, to posuchę zwykle 

przynosi.
***

Chrzest Jana w deszczowej 
wodzie trzyma zbiory 

w przeszkodzie.
***

Do świętego Jana o deszcz 
prosić trzeba, później baba 

zapaską napędzi go z nieba.
***

Jak w czerwcu pogoda służy, 
rolnik tylko oczy mruży

***
Czerwiec się czerwieni - będzie 

dość w kieszeni.
***

Czerwiec grudniową pogodę 
głosi, lipiec dla stycznia wróżbę 

przynosi.

AKTUALNOŚCI

Dzieci 
i ich rodzice 
bardzo zaanga-
żowali się w realiza-
cję projektu, który zakła-
da założenie ogródka, w którym 
dzieci sadzić będą  kwiaty, warzy-
wa i zioła. Zadaniem przedszkola-
ków, będzie posadzenie roślin 
i opiekowanie się nimi, tak by ze-
brać jak najlepsze plony z których 
przygotowane zostaną zdrowe po-
siłki.

– Pomysł bardzo inspirujący do 
działania. Maluchy  szczęśliwe 
i mocno zaangażowane, do tego 

stopnia, że przycho-
dzą do przedszkola w spe-

cjalnych strojach do prac w ogro-
dzie. To nauka przez zabawę, od-
powiedź na problem otyłości 
wśród dzieci i pokazanie przed-
szkolakom jak ciekawie można 
spędzać czas w ogrodzie zamiast 
przed komputerem – chwali po-
mysł Patrycja Słota, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Niemsto-
wie.

Przedszkolaki sadzą kwiaty, warzywa i zioła 

Przedszkola w Gminie Lubin to nie tylko 
miejsca doskonałej zabawy, ale też nauki 
i nieustannego rozwoju intelektualnego 
i fizycznego. Pod czujnym okiem Moniki Cichej 
dzieci z punktu przedszkolnego w Osieku 
postanowiły założyć swój ogródek.

MALI OGRODNICY W OSIEKU 

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY W URZĘDZIE GMINY LUBIN

Nowe godziny kasy 
Od 24 maja kasa urzędu jest otwierana i zamykana dla 
interesantów  z 15-minutową różnicą czasu. 
Wprowadzona została także jedna  20-minutowa 
przerwa w ciągu dnia.
Do tej pory  praca kasy Urzędu Gminy w Lubinie 
pokrywała się w 100% z godzinami pracy Urzędu 
Gminy w Lubinie.  Jednak zawsze przed jej otwarciem 
dla interesantów oraz tuż po zamknięciu, niezbędne jest 
wykonanie szeregu czynności formalno- finansowych. 
W rzeczywistości powodowało to , że kasjerka musiała 
zaczynać  pracę wcześniej i kończyć już po zamknięciu 
urzędu.  Nie miała także wyznaczonych minut dla 
koniecznej przerwy pracy kasjera. 
Od poniedziałku (24 maja) obowiązują następujące 

godziny pracy kasy:
 od godz.7.45 do godz. 15.15 - wszystkie 
dni robocze za wyjątkiem wtorku
 od godz.8.15 do godz. 15.45 – wtorek
 od godz.11.00 do godz. 11.20 - 
przerwa w kasie
Warto dodać,  że Gmina Lubin od 2019 
roku wdraża projekt „Rozwój 
e-administracji” , w związku z czym 
zakupiono  już odpowiednią infrastrukturę sprzętową 
oraz oprogramowanie. Usprawnia to pracę urzędu oraz 
umożliwia uruchomienie e-Urzędu. Teraz mieszkańcy 
bezpośrednio w okienku kasowym otrzymują 
informację  o rodzaju i wysokości kwoty do zapłaty 

(podatki, 
odpady, koncesje alkoholowe, renta planistyczna i inne 
opłaty lokalne), wcześniej musieli się udać  do 
merytorycznych referatów, które przygotowywały 
poszczególne deklaracje/decyzje, itp.  

Nowe godziny kasy 

zakupiono  już odpowiednią infrastrukturę sprzętową 
oraz oprogramowanie. Usprawnia to pracę urzędu oraz 

(podatki, 
odpady, koncesje alkoholowe, renta planistyczna i inne 
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Cieszymy się, że w końcu można 
się spotkać, porozmawiać – 
mówią uczniowie gminnych szkół 
podstawowych, którzy w tym 
tygodniu powrócili do szkół. Uczą 
się na razie w sposób hybrydowy, 
co oznacza, że nauka stacjonarna 
odbywa się rotacyjnie. Kilka klas ma 
zajęcia w szkole a wtedy pozostali 
uczniowie uczą się zdalne, kolejnego 
dnia następuje zmiana klas. 

Przypomnijmy, że wraz 
z początkiem maja do szkół 
wrócili uczniowie klas I-III, 
w połowie miesiąca z nauką 
organizowaną w sposób hy-
brydowy dołączyli do nich 
starsi koledzy z klas IV-VII, 
a już 31 maja wszyscy mają 
wrócić do budynków szkol-
nych. Wrócą także ósmokla-
siści, którzy teraz  przygoto-
wują się egzaminów kończą-

cych szkołę podstawową, za-
planowanych  na 25-27 ma-
ja. 

Wygląda na to, że z powro-
tu do szkół zadowoleni są za-
równo nauczyciele, jak i ucz-
niowie.

- Frekwencja osób, które 
uczą się stacjonarnie jest 
prawie  stuprocentowa. Na-
uczyciele nie mają na celu 
wyłapywania teraz  braków, 

bardziej skupiliśmy się na 
dobrej atmosferze i  wspar-
ciu naszych uczniów – mówi 
Mateusz Marciniak, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Krze-
czynie Wielkim.  

- Budujemy relacje, dlatego 
kładziemy nacisk na prace 
projektową w zespołach. To 
pozwala przyglądać się umie-
jętnościom, kontaktom, 
współpracy. Stawiamy także 
na naukę z książką, słowni-
kiem, rzeczowymi pomocami, 
by w miarę możliwości zmini-
malizować pracę przy kompu-
terach – dodaje Elżbieta Pias-
ny, dyrektor Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych. 

Uczniowie klasy szóstej ze 
Szklar Górnych cieszyli się 
ze spotkania zarówno z kole-
gami, jak i nauczycielami.

- Z jednej strony bałam się 
tego powrotu, z drugiej na 
niego czekałam. Obawy były 
jednak bezpodstawne. Stęsk-
niłyśmy się już za szkołą  – 
mówią Ola Sołtys i Weronika 

Wodera, koleżanki ze szkol-
nej ławy.

Marcel Molnar i Jeremiasz 
Siwak dodają: - Za dużo już 
było tej samotności w cyber-
przestrzeni,  brakowało przy-
jaciół, cieszymy się z powro-
tu do szkoły.

- W szkole chodzi przede 
wszystkim o relacje, które 
buduje się kontaktami. 
Uśmiech uczniów jest dla 
nas najlepszym paliwem – 
uzupełnia Maciej Stefaniak, 
nauczyciel historii i religii 
w Szklarach Górnych.

Ten rok szkolny trudny był 
nie tylko dla zdających egza-
min ósmoklasistów, ale także 
dla uczniów klas czwartych. 
Skończyło się już dla nich 
nauczanie zintegrowane 
w edukacji wczesnoszkolnej, 
jednak nie zdążyli poznać 
dobrze ani wychowawcy, ani 
nauczycieli konkretnych 
przedmiotów, bo do szkoły 
chodzili tylko półtorej mie-
siąca. Dlatego  tak ważne jest 
dla nich i wszystkich innych 
uczniów zdobywanie wspól-
nych doświadczeń, wiedzy 
i budowanie relacji, które 
często procentują przez ko-
lejne dziesięciolecia.  

Uczniowie zadowoleni z powrotu do szkół

FREKWENCJA 100%  

 Pierwszego dnia szkole bo długiej przerwie wszyscy byli radośni

Kasa VI Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych

Jak odwrócić uwagę od wciąż 
nierozwiązanego problemu lu-
bińskiego wysypiska, którego 
odrażający zapach od lat 
uprzykrza życie mieszkańcom 
miasta i gminy Lubin? Prezy-
dent miasta Robert Raczyński 
sięga po sprawdzony sposób 
i kolejny rok z rzędu zrzuca od-
powiedzialność na innych. 

Tym razem proponuje pożyczkę 
w wysokości 10 mln zł na likwida-
cję składowiska i to gminie Lubin, 
choć odpowiedzialny za usunięcie 
odpadów jest powiat lubiński. 

- Chętnie przyłączymy tę część 
Kłopotowa do Lubina, by pan 
Prezydent nie musiał nikomu po-
życzać pieniędzy na likwidację 
składowiska, tylko mógł zrobić to 
sam. Robert Raczyński wydaje się 
być niezmiernie oporny na wie-
dzę. Wielokrotnie, również pi-
semnie, informowaliśmy o decy-
zji, z której jasno wynika, że orga-
nem właściwym do usunięcia od-
padów z nielegalnego składowi-
ska w Kłopotowie jest organ, któ-
ry wydał pozwolenie na ich gro-
madzenie czyli Starostwo Powia-

towe w Lubinie. W przedmioto-
wym postępowaniu uczestniczył 
prokurator, który zgodził się z wy-
daną w tej sprawie decyzją – od-
powiada Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin. 

Teraz ruch należy do Starosty 
Lubińskiego, który powinien 
przeprowadzić proces egzekucji 
w stosunku do firmy R-Power. Je-

żeli ta egzekucja nie będzie sku-
teczna (a raczej nie będzie, bo 
spółka już nie istnieje), starosta 
zobowiązany jest wprowadzić wy-
konawstwo zastępcze i uprzątnąć 
teren. 

- Wracając do propozycji po-
życzki pana prezydenta Raczyń-
skiego, to prawda jest taka, że jak 
co roku, próbuje „przykryć” te-

mat miejskiego składowiska od-
padów, które od lat wiosną i latem 
emituje odrażający zapach, 
uprzykrzający życie mieszkańcom 
miasta i gminy Lubin. Wielokrot-
ne przeprowadzone kontrole nie 
pozostawiają wątpliwości, że 
śmierdzi z miejskiego wysypiska, 
nie z Kłopotowa – dodaje wójt Ta-
deusz Kielan.  

Kłopotów po raz kolejny przykrywką dla miejskiego wysypiska  
* FRANCISZEK WOJTYCZKA 
* RADNY RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 
Smród z miejskiego wysypiska 
dokuczał mieszkańcom 
Lubina na długo przed 
powstaniem 
składowiska odpadów 
w Kłopotowie. Już 
wtedy, jako radni 
spotkaliśmy się z prezesem 
spółki miejskiej zajmującej się odpadami 
komunalnymi, który wypowiadał się sprawie 
nieprzyjemnego zapachu i wskazywał, że 
zakupiono niewłaściwy proces 
technologiczny do neutralizacji odpadów i tak 
będzie dopóty, dopóki nie zostanie zastąpiony 
innym. Prezydent Lubina z pewnością zdaje 
sobie z tego sprawę, ale próbuje zrzucić 
odpowiedzialność na sąsiednią gminę. W 
nawiązaniu do pożyczki, którą gminie Lubin 
zaproponował prezydent miasta, chcę 
podkreślić, że zrobił to bez konsultacji z Radą 
Miejską. Pokazuje to, że prezydenccy radni z 
klubu Lubin 2006 nie mają nic do 
powiedzenia. Mają głosować zgodnie z jego 
pomysłem. Na poziomie samorządowym, to 
jest absurd.

- Budujemy relacje, dlatego kładziemy nacisk na prace projektową w zespołach. To pozwala przyglądać się 
umiejętnościom, kontaktom, współpracy. Stawiamy także na naukę z książką, słownikiem, rzeczowymi 
pomocami, by w miarę możliwości zminimalizować pracę przy komputerach – mówi Elżbieta Piasny, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

EKOLOGICZNIE I HIGIENICZNIE 
SEGREGACJA I WYWÓZ ODPADÓW TYLKO W PRZEZNACZONYCH DO TEGO WORKACH

W związku z częstymi i nieuzasadnionymi 
reklamacjami zgłaszanymi przez 
mieszkańców, które dotyczą odbioru 
odpadów segregowanych przypominamy, 
że na terenie gminy Lubin obowiązuje od 
kilku lat tzw. system workowy. Oznacza 
to, że odpady muszą być składowane 
w workach, bo tylko takie są odbierane 

przez firmę transportującą odpady.
Przypominamy, że system workowy  
polega na segregacji odpadów : plastik - 
worek żółty, papier - worek niebieski , 
szkło - worek zielony, biodpady - worek 
brązowy. 
Firma odbierająca odpady do segregacji 
pozostawia taką sama ilość worków jaką 

zabierze, czyli na przykład zabierając 
pięć worków żółtych, pozostawi taką 
samą ilość worków żółtych w boksie 
śmietnikowym.
 Jest tylko limit na odbiór bioodpadów 
czyli worków brązowych. Na 
gospodarstwo domowe przypada limit 
czterech worków- nadmiar odpadów bio 
należy kompostować lub wywieźć do  
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, które są w Siedlcach 
i Oborze. 

W związku z tym 
mieszkańcy, którzy zaopatrzyli się 
w pojemniki do segregacji odpadów 
komunalnych takich jak: papier, 
tworzywo, szkło oraz odpady bio muszą 
w pierwszej kolejności umieścić odpady 

w  workach do segregacji 
a następnie w pojemnikach. 

System workowy stanowi 
zabezpieczenie przez zagrożeniami 

epidemiologicznymi, na które mogą być 
narażeni pracownicy firm odbierających 
odpady. Prosimy o przestrzeganie zasad 
ustalonych na terenie Gminy Lubin 
w odbiorze odpadów segregowanych.
Odpady segregowane, które będą 
umieszczane w pojemnikach do 
segregacji luzem nie będą odbierane! 

Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów na rok 2021  

PRZECIWDZIAŁANIE 
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

ODPADY SEGREGOWANE, KTÓRE BĘDĄ 
UMIESZCZANE W POJEMNIKACH DO SEGRE-
GACJI LUZEM NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Tego typu programy są opracowane 
corocznie, przede wszystkim  
w oparciu o doświadczenia zebrane 
podczas realizacji wcześniejszych 
edycji gminnych programów oraz 
zgodnie z zało żeniami Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2021-
2025. Jako istotne dokumenty 
w zakresie przeciwdziałania 
problemom społecznym są także 
corocznie przyjmowane w formie 
uchwał przez radę Gminy Lubin. 

Celem głównym progra-
mów jest ograniczenie zdro-
wotnych i społecznych skut-
ków wynikających                  
z zażywania narkotyków, 

nadużywania napojów alko-
holowych i używania innych 
środków psychoaktywnych 
poprzez podnoszenie pozio-
mu wiedzy i świadomości 

mieszkańców gminy Lubin 
oraz prowadzenie skoordy-
nowanych działań profilak-
tycznych, terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych.

Dla potrzeb opracowania 
tych programów w listopa-
dzie 2019 r. przeprowadzono 
w gminie  anonimowe bada-
nia ankietowe wśród 103 do-
rosłych mieszkańców gminy 
oraz 151 uczniów klas 4-8 ze 
szkół podstawowych. Naji-
stotniejszym zagrożeniem 
społecznym w oczach doro-
słych mieszkańców uważane 
jest uzależnienie od alkoholu 
oraz wyjazdy za granicę 
w poszukiwaniu pracy. Naj-
mniejszym zagrożeniem dla 
społeczności lokalnej jest 
przestępczość i bezdomność.

Rok 2020 był rokiem 
szczególnym ze względu epi-
demię koronawirusa. N owe 

zjawiska - nauka i praca zdal-
na, przebywanie w niewiel-
kiej przestrzeni mieszkań, 
stres wynikający z obawy 
o zdrowie i życie oraz o byt 
materialny spowodowały, że 
sytuacja pandemii jest dla 
większości osób sytuacją 
trudną także psychologicz-
nie, ponieważ dostosowanie 
się do tej nowej sytuacji wy-
maga radzenia sobie 

z wieloma przykrymi emo-
cjami i codziennymi uciążli-
wościami. Zjawiska te stano-
wią dodatkowe wyzwanie dla 
realizacji gminnych progra-
mów rozwiązywania proble-
mów społecznych.

Gmina zwiększa więc do-
stępność pomocy terapeutycz-
nej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożo-
nych uzależnieniem oraz 

udziela rodzinom, w których 
występują problemy, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie. 
Prowadzona jest także profi-
laktyczna działalność infor-
macyjna i edukacyjna w zakre-
sie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziała-
nia narkomanii w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży. 

Z badań przeprowadzonych w gminie Lubin w listopadzie 2019 roku wynika, że 
 86% dorosłych mieszkańców zna kogoś, kto ma problem uzależnienia od alkoholu,
   53% przyznaje, że w gminie są miejsca, gdzie osoby niepełnoletnie mogą kupić alkohol,
 co trzeci dorosły respondent uważa, że młodzież często lub bardzo często sięga po napoje 
alkoholowe
 znacząca większość uczniów (68%) jest przekonana, że ich rówieśnicy nie mają kontaktu 
z narkotykami, 
 6% badanych prezentuje przekonanie, że ich rówieśnicy mają kontakt z narkotykami,
   16% uczniów osobiście zna osoby, które zażywają narkotyki,
 co czwarty  z nich jest przekonany, że takie osoby są także w ich szkole

W UBIEGŁYM ROKU NA REALIZACJĘ GMINNEGO 
PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AL-
KOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIA-
ŁANIA NARKOMANI WYDANO PRAWIE 130 TYSIĘ-
CY ZŁOTYCH. ZA TE PIENIĄDZE FINANSOWANO 
M.IN.  KAMPANIE EDUKACYJNE, ŚWIETLICE TERA-
PEUTYCZNE I DZIAŁANIE PUNKTU KONSULTACYJ-
NO- DIAGNOSTYCZNEGO.   



⁵INWESTYCJE

Prace budowlane odbywa-
ją się przy funkcjonującym 
układzie technologicznym, 
dlatego  harmonogram robót 
musiał zostać szczegółowo 
zaplanowany, by nie zakłócić 
procesów oczyszczania. 

- To jedna z najbardziej 
oczekiwanych gminnych in-
westycji, rozpoczęta - z po-
wodów proceduralnych - du-
żo później niż planowaliśmy. 
Ale udało się i to jest najważ-
niejsze. Prace idą pełną parą 
i mam nadzieję, że już nie-
długo mieszkańcy Raszówki, 
Karczowisk, Gorzelina, Ra-
szowej, Raszowej Małej, Mi-
łoradzic, Miłosnej i Gogoło-
wic odczują znaczącą popra-
wę warunków życia – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin, który odwiedził teren 
budowy.  

Obecnie dobiegają końca 
prace żelbetowe przy budo-
wie nowego bloku oczysz-
czania biologicznego. 
W najbliższym miesiącach 
przewiduje się montaż urzą-
dzeń technologicznych oraz 
wstępny rozruch technolo-
giczny, po którym będzie 
możli-

we częściowe odciążenie ist-
niejących, przeciążonych re-
aktorów. 

Dopiero po osiągnięciu 
pełnej wydajności nowego 
bloku będzie możliwe skoń-
czenie modernizacji techno-
logii istniejącej części 
oczyszczalni. 

Rozbudowa i moderniza-
cja oczyszczalni ścieków jest 
wykonywana dwuetapowo, 
z czego poszczególne ele-

menty prac są prowadzo-
ne jednocześnie. 

Budowa nowego re-
aktora biologicznego 
oczyszczania ścieków 
oraz osadnika wtórne-
go z instalacją techno-

logiczną, a także punk-
tu zlewnego ścieków 

dowożonych wykonywa-
na jest jednocześnie z pra-

cami z za-
kresu przebu-
dowy, których za-
kres obejmuje  wykonanie  
nowego oraz remont istnie-
jącego zbiornika retencyjne-
go, przebudowę części me-
chanicznej oraz moderniza-
cję pompowni, jak również 
remont budynku głównego. 

Remont technologii istnie-
jącego reaktora oraz prace 
w zakresie zagospodarowa-
nia terenu, oświetlenia, dróg 
dojazdowych są ostatnim 
elementem harmonogramu. 

Planowana inwestycja po-
zwoli dostosować istniejącą 
oczyszczalnię do przyjęcia 
większej ilości ścieków komu-
nalnych zgodnie z obowiązu-
jącym pozwoleniem wodno-
prawnym, jak również zapew-

ni wyma-
gane para-

metry ścieków 
oczyszczonych. Realizacja in-
westycji przyczyni się do po-
prawy jakości środowiska, jak 
również względów ekono-
micznych, np. poprzez ogra-
niczenie zużycia energii elek-
trycznej urządzeń. Zmniejsza 
się również ryzyko awarii 
urządzeń oczyszczalni, które 
obecnie są wyeksploatowane. 
Zakończenie prac przewidzia-
no na pierwszy kwartał 2022 
roku.

Koszt realizacji inwestycji 
wyniesie netto 4.208.700 zł. 
Operacja typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” pn. „Prze-
budowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Raszówce 
oraz rozbudowa sieci wody 

i kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Raszówka, gmina 
Lubin” współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich. Wsparcie 
inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020 – „Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie”. 
Wartość przyznanego dofi-
nansowania – 1.730.403 zł.

Trwa przebudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce  

Z WIĘKSZĄ MOCĄ 
I WYDAJNOŚCIĄ  
To największa gminna inwestycja, realizowana w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat. Koszt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raszówce 
wyniesie ponad 4 mln zł, z czego prawie połowa pozyskana została 
z funduszy zewnętrznych.  

- PRACE IDĄ PEŁNĄ PARĄ I MAM NADZIEJĘ, ŻE JUŻ 
NIEDŁUGO MIESZKAŃCY RASZÓWKI, KARCZOWISK, 
GORZELINA, RASZOWEJ, RASZOWEJ MAŁEJ, MIŁORADZIC, 
MIŁOSNEJ I GOGOŁOWIC ODCZUJĄ ZNACZĄCĄ POPRAWĘ 
WARUNKÓW ŻYCIA – MÓWI TADEUSZ KIELAN. 

Prace budowlane odbywają się przy funkcjonującym 
układzie technologicznym. 

Obecnie dobiegają końca prace żelbetowe przy budowie nowego bloku 
oczyszczania biologicznego. 

W najbliższym miesiącach przewiduje się montaż 
urządzeń technologicznych oraz wstępny rozruch 
technologiczny, po którym będzie możliwe 
częściowe odciążenie istniejących, przeciążonych 
reaktorów.



⁶ ROLNICTWO

Z Funduszu Gwarancji Rolnych
rolnikom i przedsiębiorcom sektora 
rolnego oferujemy:

ZREALIZUJ SWOJE
PLANY JUŻ DZIŚ!

Gwarancję spłaty do

kapitału kredytu
inwestycyjnego
i obrotowego

80%
Dopłaty w wysokości

do oprocentowania
kredytu obrotowego

2%
Więcej informacji wraz
z listą banków kredytujących
znajdziesz na:

WWW.BGK.PL Zadzwoń: 801 598 888
lub (22) 475 88 88

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gwarancja 
spłaty 
kredytu 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kontynuuje 
kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwa-
rancji Rolnych. FGR to pomoc skierowana do rol-
ników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spo-
żywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finan-
sowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz do-
płatę do oprocentowania kredytu obrotowego.

Celem  gwarancji jest zabezpieczenie spłaty kre-
dytu z zakresem do 80% kwoty kredytu.

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) 
albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji: 
 kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
 kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
 kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 
miesięcy (dla pomocy de minimis)
Wniosek o gwarancję składany jest razem 

z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę:  

www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-
-rolnych lub www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwa-
rancja-splaty-kredytu-z-fgr/  

Lotnicze opryski 
w lasach – mogą 
potrwać do czerwca

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych in-
formuje, że na podstawie decyzji Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa we Wrocławiu przeprowadza za-
biegi ratownicze drzewostanów wysokich z wyko-
rzystaniem sprzętu agrolotniczego.

W ten sposób ma być ograniczana populacja chra-
bąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca. Za-
biegi są przeprowadzane na terenie ośmiu nadleś-
nictw w tym Nadleśnictwa Lubin i Legnica. Opryski 
dokonywane z samolotów odbywać się będą w dni 
bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 
3-4 m/s oraz wilgotności powyżej 60%. Przy sprzyja-
jących warunkach pogodowych oprysk wykonywany 
będzie wczesnym rankiem lub późnym popołu-
dniem.

Zabiegi rozpoczęły się pod koniec  kwietnia 
i z przerwami mogą trwać do połowy czerwca. 

Ogólnopolski Konkurs 
Rolnik-Farmer 
Roku

Zapraszamy do uczestnictwa w XXVIII  edycji 
konkursu. Od lat objęty jest on patronatem: Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora General-
nego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
oraz Rektora Uniwersytetu Technologicz-
no – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie kandydatów do tytułu „ROLNIK-FAR-
MER ROKU” w oparciu o ankietę  jest przyjmowane 
do 18 czerwca 2021roku i ankiety należy przesłać na 
adres Stowarzyszenia -pocztą zwykłą lub elektro-
niczną: biuro@farmer-roku.pl.

 Informacje o konkursie, ankieta zgłoszeniowa 
oraz Wydawnictwo Okolicznościowe i zdjęcia z Gali 
Finałowej znajdują się na stronie internetowej: far-
mer-roku.pl

Zgodnie z regulaminem konkursu można zgłaszać 
ponownie rolników, którzy brali udział w  minionych 
edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu 
tj. laureata konkursu. Prosimy o szczególne podkre-
ślenie  danych  promujących  osiągnięcia  w  stosunku  
do  poprzedniego  zgłoszenia.

 Uroczyste rozstrzygnięcie XXVIII edycji Konkur-
su zaplanowane na początek lutego 2022r. Jednak 
w związku z pandemią  harmonogram organizacji 
XXVIII edycji może ulec zmianie. Jednocześnie or-
ganizatorzy informują, że wciąż nie mogą zorganizo-
wać uroczystego  zakończenie XXVII edycji konkur-
su. Nadal uwarunkowane jest to obostrzeniami zwią-
zanymi z pandemią. 

POZYTYWNE SKUTKI WYPALANIA 
TRAW TO MIT 

Wbrew obiegowej opinii wypalanie 
nie powoduje bujniejszego odrostu 
traw. Nie poprawia też jakości gleby. 
Co więcej, w znacznym stopniu obni-
ża wartość plonów. Po przejściu poża-
ru gleba staje się jałowa i potrzebuje 
nawet kilku lat, aby powrócić do stanu 
sprzed katastrofy. 

Pożar jest tragiczny w skutkach dla 
całego ekosystemu – zniszczona zo-
staje nie tylko warstwa życiodajnej 
próchnicy, giną również zwierzęta. 
Podpalanie traw bywa często przyczy-
ną pożarów lasów i zabudowań gospo-
darczych, w których życie tracą także 
ludzie.

SUROWE KARY
 – GRZYWNA A NAWET WIĘZIENIE 

Zakaz wypalania traw określony zo-
stał w Ustawie o ochronie przyrody 
oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wy-
kroczeń przewiduje za to karę nagany, 
aresztu lub grzywny, której wysokość 
może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. 
Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia 
trawy dojdzie do pożaru, który spro-
wadzi zagrożenie utraty zdrowia lub 
życia wielu osób albo zniszczenia mie-
nia wielkich rozmiarów, wtedy spraw-

ca – zgodnie z zapisami Kodeksu kar-
nego – podlega karze pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat. 

WYPALANIE TRAW TO TEŻ RYZYKO 
UTRATY DOPŁAT 

Oprócz wspomnianych sankcji wy-
palającemu grożą również dotkliwe 
kary, które nakładać może Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Zakaz wypalania gruntów rol-
nych jest jednym z warunków, których 
rolnicy zobligowani są przestrzegać, 
aby móc ubiegać się o płatności bez-
pośrednie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2014-2020. W przy-
padku jego złamania ARiMR może 
nałożyć na rolnika karę finansową 
zmniejszającą wszystkie otrzymywa-
ne przez niego płatności o 3 proc. 
W zależności od stopnia winy, może 
zostać ona obniżona do 1 proc. bądź 
zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe 
sankcje przewidziane są dla tych, któ-
rzy świadomie wypalają grunty rolne 
– muszą oni liczyć się z obniżeniem 
płatności nawet o 25 proc. Agencja 
może również pozbawić rolnika całej 
kwoty płatności bezpośrednich za da-
ny rok, jeśli stwierdzone zostanie 
uporczywe wypalanie przez niego 
traw.

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, 
że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz 
cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

ARIMR PRZYPOMINA 
- WYPALANIE TRAW 
GROZI UTRATĄ DOPŁAT 
Jak groźny jest pożar łąk, 
można było przekonać 
się wiosną ubiegłego 
roku, kiedy płonęły 
tereny Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, 
a akcja gaśnicza trwała 
kilkanaście dni. Mimo że 
od wielu lat ARiMR, Straż 
Pożarna i inne instytucje 
przestrzegają przed 
wypalaniem traw, co roku 
znajdują się osoby, które 
lekceważąc te apele, 
za nic mają stwarzanie 
bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi oraz zwierząt 
i niszczenie środowiska 
naturalnego. 



⁷Z ŻYCIA GMINY

Szkoła zaprasza 
na wirtualny 
spacer 

Koronawirus doprowadził do długotrwałej izolacji, jednocześnie jednak 
zmotywował wiele osób i instytucji do rozwijania umiejętności w zakresie 
szeroko pojętej informatyki i poszukiwania nowych, atrakcyjnych form 
prezentacji. Wirtualny spacer po szkole w Krzeczynie Wielkim jest tego 
doskonałym przykładem. 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim, wykorzystując nowoczesne technologie, zapraszają na wersję 
testową wirtualnego spaceru.  Teraz każdy uczeń, rodzic czy też absolwent 
może obejrzeć i pokazać innym miejsca,  które są dla niego ważne.  Żeby 
znaleźć się w tym  przyjaznym dzieciom i uczniom miejscu wystarczy wejść na 
stronę internetową spkrzeczynwielki.pl.  
Jedno kliknięcie i można wejść do szkoły, obejrzeć znajdujące się tam sale 
lekcyjne, pomieszczenia, przespacerować się po przyszkolnym ogrodzie 
i wokół nowoczesnego boiska. Dodatkowa atrakcja to możliwość oglądania  
pięknego widoku na szkolny teren z lotu ptaka, wystarczy kliknąć w symbol 
trójkąta, który znajduje się tuż pod menu po lewej stronie. 
Zapraszamy na wycieczkę!

W tym roku do kwalifikacji woj-
skowej wezwanych zostało 180 
osób, w tym cztery kobiety. Zgłosiły 
się 152 osoby i zdecydowana więk-
szość  otrzymała kategorię A. 19 
osób określono jako trwale i całko-
wicie niezdolne do służby wojsko-
wej

Powiatowe   komisje   lekarskie   
wydają   orzeczenia   o   zaliczeniu   
do   jednej   z czterech kategorii   
zdolności   do   służby   wojskowej   
na   podstawie   badań, przeprowa-
dzonych   przez   lekarzy.   Skład   
orzekający komisji lekarskiej bie-
rze także pod uwagę dostarczoną 
przez osobę podlegającą badaniu 
dokumentację   medyczną.   Jeżeli   
zaistnieje   taka   potrzeba,   prze-
wodniczący   komisji lekarskiej   
może   skierować   daną   osobę   na   
dodatkowe   badania   specjalistycz-
ne   (w  tym także psychologiczne) 
i/lub na obserwację szpitalną. 

Osoby wobec których orzeczona 
zostanie kategoria zdolności „A”, 
„B” lub „D” do czynnej służby   
wojskowej,   po   uprawomocnieniu   
się   orzeczenia   powiatowej   komi-
sji   lekarskiej (co następuje   po   14   
dniach   od   wydania   orzeczenia)   
zostaną   przeniesione   z   urzędu 

do rezerwy,   co   oznacza,   że   tym   
samym   będą   miały   uregulowany   
stosunek   do   służby wojskowej.

Osoby   uznane   za   czasowo   
niezdolne   do   czynnej   służby   
wojskowej   -   kategoria zdolności   
,,B”   nie   przenosi   do   rezerwy.   
Osobom   tym   nie   wydaje   się   za-
świadczenia o uregulowanym   sto-
sunku   do   służby   wojskowej   do   
czasu   poddania   się   ponownym 
badaniom lekarskimi zaliczeniu ich 
do kategorii zdolności „A”, „D” lub 
,,E”.

W roku 2021 kwalifikacja woj-
skowa obejmowała mężczyzn uro-
dzonych w roku 2002. Z tego rocz-
nika wezwano 88 osób, z czego sta-
wiło się 79. Kategorię A zdolności 
do czynnej służby wojskowej otrzy-
mało 61 osób, kategorię D – 11 
osób, kategorię E-7 osób.

W ubiegłym roku z powodu pan-
demii nie przeprowadzono kwalifi-
kacji,  dlatego wezwano także 
młodszy rocznik oraz osoby uro-
dzone wcześniej, które z różnych 
życiowych powodów obowiązkowej 
kwalifikacji jeszcze nie przeszły.  
Z roczników 1997-2001 wezwania 
otrzymało 89 mężczyzn, z czego 
stawiło się 69. Kategorię A zdolno-

ści do czynnej służby wojskowej 
otrzymały 52 osoby, kategorię D – 
5 osób, kategorię E-12 osób.

Minister Obrony Narodowej we-
zwał na kwalifikację także cztery 
kobiety z naszej gminy z roczników 
1997-2001. Stawiły się wszystkie, 
kategorię A otrzymały 3, kategorię 
D – 1.  MON może wzywać kobiety 
posiadające kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej oraz 
kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które 
w danym roku szkolnym lub akade-
mickim kończą naukę albo będące 
studentkami lub absolwentkami 
szkół wyższych, na kierunkach: 
analityka medyczna, farmacja, le-
karskim, lekarsko-dentystycznym, 
pielęgniarstwo, weterynaria oraz 
na kierunkach związanych z kształ-
ceniem w zakresie psychologii i ra-
townictwa medycznego. Także ko-
biety które kończą naukę w szko-
łach policealnych kształcących 
w zawodach: technik farmaceu-
tyczny oraz technik weterynarii 
mogą być poddane obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej, poczynając od dnia 1 stycz-
nia roku kalendarzowego, w któ-
rym kończą dziewiętnaście lat. 

Przebieg kwalifikacji 
wojskowej 

Świat piosenki online – 
rozstrzygnięcie 
konkursu

Do tegorocznych zmagań wokalnych w kolejnej edycji 
Świata Piosenki zgłosiło się 61 osób. To kolejny rok z tak 
dużą frekwencją. Ogromnie cieszy nas duże zaintereso-
wanie konkursem, który z regionalnego, przekształcił się 
w ogólnopolski. Jego organizatorem jest Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin. 

W tegorocznej odsłonie uczestnicy podzieleni zostali na 
trzy kategorie: dzieci od 6 do 12 lat, młodzież i dorośli, ze-
społy. Nie zabrakło utalentowanych mieszkańców gminy, 
którzy zaprezentowali się zarówno indywidualnie jak i 
grupowo. Postanowiono przyznać następujące nagrody:

Dzieci:  Miejsce I – Maja Zaborska, Miejsce II – Anna 
Sobkowicz, Miejsce III – Emilia Głodek, Wyróżnienia – 
Martyna Buchowska i  Maja Pacholska

Młodzież i dorośli: Miejsce I – Lena Sikora, Miejsce II 
– Aneta Dąbska, Miejsce III – Aleksandra, Juchniewicz, 
Wyróżnienia - Oliwia Stefanowska, Teresa Kozłowska

Zespoły: Miejsce I WŁÓCZYKIJE grupa średnia, Miej-
sce II  WŁÓCZYKIJE grupa najmłodsza, Miejsce III 
WŁÓCZYKIJE grupa młodzieżowa, Wyróżnienie – Mar-
tyna i Emilia Buchowskie

W głosowaniu internetowym wybrano nagrodę publicz-
ności. Przypadła ona Emilii Głodek z Kątów. 

Miłośnicy i twórcy  malarstwa oraz 
ceramiki mają powody do radości. 
To również oferta dla tych,  którzy 
swoją przygodę z warsztatami 
artystycznymi chcieliby dopiero 
rozpocząć.

– Jesienią, po zaledwie kil-
ku zajęciach, z powodu reżi-
mu sanitarnego musieliśmy 
przerwać cieszące się wiel-
kim zainteresowaniem war-
sztaty ceramiczne. Obecne 
luzowanie obostrzeń pozwa-
la nam do nich powrócić, 
z czego bardzo się cieszę 
i gorąco zapraszam wszyst-
kich zainteresowanych. Pla-
styczność gliny, możliwość 
jej dowolnego formowania 
mają niezwykle kojące i re-
laksujące działanie, stwa-
rzają możliwość wyrażania 
siebie i uczą pokory wobec 

tego tworzywa  – mówi Mag-
dalena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin.

Warsztaty z ceramiki od-
bywają się w każdy wtorek 
o godzinie 16:30 w świetlicy 
wiejskiej w Raszówce. 
Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy działu 
organizacji imprez i promo-
cji OKGL, tel.  76 844 82 33, 
cennik oraz regulamin zajęć 
można znaleźć na stronie 
okgmina.pl

Zapraszamy! 

Przerwane pandemią warsztaty ceramiczne i malarskie organizowane przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin wracają w swojej pierwotnej formule 

OKGL WZNAWIA 
WARSZTATY 
CERAMICZNE 
W REALU… 

tego tworzywa  – mówi Mag-

Ośrodka Kultury Gminy Lu-

cji OKGL, tel.  76 844 82 33, 
cennik oraz regulamin zajęć 



⁸ DUMNI Z MIESZKAŃCÓW

Robienie zdjęć to artystyczne wyzwanie dla profesjonalistów, a cóż dopiero dla amatorów. Uchwycić w kadrze coś, co zainteresuje odbiorców, pobudzi ich wyobraźnię i pozwoli zatrzymać się na chwilę, jest nie ladą sztuką… 

Uczniowie powoli wracają do szkół i do zajęć, które gmina Lubin reali-
zuje przy współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu pod nazwą „Szkol-
ny Klub Sportowy”.  Nasz samorząd przystąpił także do udziału w pro-
gramie Ministerstwa Sportu i Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
pod nazwą „Gimnastyka dla zdrowia” .

Zajęcia sportowe z rozszerzeniem 
o elementy gimnastyki korekcyjno-
-kompensacyjnej dedykowane ucz-
niom szkół podstawowych realizo-
wane są w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Siedlcach 

dla 15 uczniów klasy pierwszej.Tre-
ningi prowadzone są przez nauczy-
ciela wychowania fizycznego dwa ra-
zy w tygodniu po jednej godzinie. 
Łącznie do zrealizowania jest 40 go-
dzin zajęć pozalekcyjnych. Realiza-

cja projektu przewidziana jest 
w okresie od 15 marca do 27 czerwca 
oraz od 1 września do 30 listopada 
2021 roku. 

Zajęcia mają na celu zachęcać 
dzieci i młodzież do regularnej ak-
tywności fizycznej, jak również 
kształtować podstawowe nawyki ru-
chowe związane z prawidłową po-
stawą ciała. Zadania korekcyjno-
-kompensacyjne są bardzo ważną 
wartością dodaną programu ze 

względu m.in. na brak obligatoryj-
nych i powszechnych zajęć gimna-
styki korekcyjnej w szkołach pod-
stawowych. 

Podstawowym celem drugiego 
projektu, czyli szkolnych Klubów 
Sportowych jest poprawa sprawno-
ści fizycznej, w szczególności mło-
dzieży rzadziej podejmujących ak-
tywność fizyczną, uczniów którzy nie 
są objęci regularnymi treningami 
np. w klubach sportowych.

Zajęcia sportowe są przeprowa-
dzane zarówno na boiskach sporto-
wych jak i na sali gimnastycznej, 
w różnorodnych, nowoczesnych 
i atrakcyjnych formach, ich cechą 
charakterystyczną jest to, że nie sku-
piają się na jednej dyscyplinie spor-
towej. Najczęściej są to gry zespoło-
we, lekkoatletyka, zajęcia ogólnoroz-
wojowe, dostosowane do odpowied-
nich pór roku.

W zajęciach SKS biorą udział ucz-

Dodatkowe zajęcia 
ruchowo-sportowe dla uczniów

Czasami jest to moment, jedno 
pstryknięcie i już mamy to, 
co chcieliśmy zarejestrować. 
Nierzadko jednak 
podejmujemy kilka prób aż 
uznamy, że osiągnęliśmy 
zamierzony cel. Z taką próbą 
artystycznej fotografii 
zmierzyli się uczniowie klasy 
3b ze Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce. 

Postanowili stworzyć zdjęcia niebanalne, zdję-
cia z pomysłem, malowane ich wyobraźnią, cia-
łem i odpowiednią scenografią. Zadanie wymaga-
ło od nich obrania roli nie tylko fotografa, ale też 
scenarzysty, scenografa, kostiumologa, aktora, 
choreografa czy charakteryzatora. 

Wyreżyserowane przez nich „żywe” obrazy są 
magiczne. Zachwycają treścią, sposobem przeka-
zu i aranżacją. Zadanie wymagało od uczniów 
wielkiej kreatywności, ale też... spokoju, cierpli-
wości, zaangażowania i współpracy z... domowni-
kami. Zdjęcia pokazują artystyczną duszę trze-
cioklasistów - ich wrażliwość, wyczucie piękna, 
nowatorstwo gdzieś skrywane we wnętrzu, jak 
u prawdziwego artysty. Zapraszamy do galerii 
„żywych” obrazów klasy 3b, a jeśli ktoś chce 
sprawdzić, czy drzemie w nim dusza artysty, pro-
ponujemy quiz pod linkiem www.quizme.pl 

NIEBANALNE 
ZDJĘCIA 
Z POMYSŁEM
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niowie dwóch szkół podstawowych: 
w Raszówce i Szklarach Górnych. 
Łącznie uczestniczą w nich trzy gru-
py liczące min. 15 osób każda. 
W okresie realizacji projektu prze-
prowadzone zostanie 56 godz. zajęć 
w każdej z tych grup. Treningi odby-
wają się dwa razy w tygodniu po jed-
nej godzinie zegarowej dla każdego 
uczestnika, co najmniej raz na se-
mestr przeprowadzane będą testy 
sprawnościowe. 



¹⁰ EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Edukacja, która chroni środowisko – Dzień bez śmiecenia 

W gminie doszło do potrą-
cenia dziecka. Jak wynika 
z ustaleń policjantów ruchu 
drogowego, chłopiec jadąc 
na rowerze prawą stroną 
drogi, wykonał manewr za-
wracania i wjechał wprost 
pod nadjeżdżający pojazd 
osobowy. Małoletniemu nic 
na szczęście się nie stało. 

Policjanci ruchu drogowego 
apelują o większą ostrożność 
na drogach naszego powiatu. 
W ostatnich tygodniach doszło 
do dwóch zdarzeń drogowych 
z udziałem dzieci.  W pierw-
szym przypadku w Lubinie  
mały chłopczyk wjechał wprost 
pod nadjeżdżający samochód, 
drugie zdarzenie miało miejsce 
w naszej gminie.

-  11–letni chłopiec porusza-
jący się rowerem po prawej 

stronie drogi, chcąc wykonać 
manewr zawracania, wjechał 
wprost pod jadący w tym sa-
mym kierunku samochód oso-
bowy marki Jeep. Kierujący ro-
werem został zabrany przez ze-
spół pogotowia ratunkowego 
do szpitala. Na szczęście skoń-
czyło się na strachu i niegroź-
nych stłuczeniach. Chłopiec po 

badaniach wrócił do domu – 
mówi asp. szt. Sylwia Serafin 
oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Lubinie

Pamiętajmy, że rower to nie 
tylko beztroska przyjemność. 
Kiedy nim jedziemy nie chroni 
nas karoseria, ani poduszki po-
wietrzne. W sposób szczególny 
należy obserwować otoczenie, 

ponieważ każde zderzenie lub 
upadek, może skończyć się nie-
przyjemnymi lub tragicznymi 
w skutkach konsekwencjami. 
W przypadku poruszania się 
w ruchu miejskim, powiedze-

nie „mieć oczy dookoła gło-
wy”, jest w przypadku rowerzy-
stów bardzo ważne. Należy też 
bezwzględnie przestrzegać 
przepisów obowiązujących 
w ruchu drogowym.

Rower powinien posiadać 
odpowiednie wyposażenie 
i być sprawny technicznie. 
Bardzo istotne jest oświetle-
nie, musi mieć też na wypo-
sażeniu dzwonek. 

 rowerzyści powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są 
one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszają. W przypadku braku drogi rowe-
rowej można poruszać się poboczem lub jezdnią,
  jeśli przewozimy dziecko do lat 7, to tylko i wyłącznie, kiedy jest ono umieszczone na do-
datkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
 korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone 
wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość 
chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 
60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, warunki po-
godowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, goło-
ledź, gęsta mgła),
 rowerzyści, którzy korzystają z chodnika lub drogi dla pieszych, są obowiązany jechać 
powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

PAMIĘTAJMY, ŻE:

Kiedy 15 lat temu zaczynano 
kampanię Dnia Bez Śmiecenia, 
którą organizuje Rekopol – Orga-
nizacja Odzysku Opakowań,  w 
Polsce zebrano 10 083 tys. ton od-
padów komunalnych, w 2019 roku 
- 12 753 tys. ton, ale podczas kiedy 
w 2007 roku było to 513 tys. ton ze-
branych selektywnie to w 2019 już 
3 977 tys. ton, co świadczy o wzro-
ście jeszcze nie wystarczającym ale 
już zauważalnym.

Niemały wpływ na to, mają dzia-
łania różnych organizacji, gmin i 
przedsiębiorców, którzy ze względu 
na szczegółowe wytyczne legisla-
cyjne są zobowiązani do osiągania 

rosnących poziomów recyklingu 
odpadów poszczególnych frakcji. 
Dlatego nie tylko owe obowiązki 
realizują, lecz także bardzo ak-
tywnie włączają się w szerokie 
działania edukacyjne, takie jak 
Dzień bez Śmiecenia.

- Edukujemy dzieci uczestnicząc 
w specjalnych lekcjach, czy też 

przekazując szkołom przydatne ma-
teriały edukacyjne, takie jak infogra-
fiki, tablice informacyjne, filmy, qui-
zy bo często to najmłodsi uczą rodzi-

ców jak właściwie powinno się se-
gregować odpady. Przysłowie mówi, 
że istotne jest - czym skorupka za 
młodu nasiąknie – mówi z uśmie-
chem Alina Godyń, inspektor z refe-
ratu gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska Urzędu Gminy 
w Lubinie. –Ze starszymi uczniami i 
ich rodzicami rozmawiamy także o 
spalaniu odpadów, ekologicznych 
źródłach ciepła i co ważne o możli-
wych sposobach dofinansowania 
np.  wymiany pieców. Oprócz gmin-
nego programu jest teraz wiele rzą-
dowych źródeł finansowania.

Przypominamy, że można o nich 
przeczytać także na gminnej stro-
nie internetowej w zakładce „jakość 
powietrza”. Więcej informacji o 
Dniu bez śmiecenia oraz materiały 
edukacyjne na ten temat można 
znaleźć na www.dzienbezsmiece-
nia.pl    

ODPADY TO NIE ŚMIECI 
– TO SUROWCE11 maja w ramach Dnia 

Bez Śmiecenia, w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce przeprowadzono 
specjalną lekcję edukacyjną 
na temat świadomej 
segregacji odpadów. Dzień 
później zorganizowano 
także specjalne spotkanie 
na platformie internetowej 
zoom ze starszymi uczniami 
i ich rodzicami na temat 
smogu, czystego powietrza 
i ekologicznego  stylu życia. 
W spotkaniach tych wzięła 
udział Alina Godyń, inspektor 
z Urzędu Gminy w Lubinie, 
która na co dzień zajmuje 
się sprawami związanymi 
z szeroko pojętą ochroną 
środowiska ekologią. 

10 ZASAD KULTURY SEGREGACJI
  Przetworzenie ma znaczenie! - Segregując dajesz odpadom 

drugie życie. Dzięki recyklingowi ograniczamy 
zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję 
odpadów przemysłowych.
  Zgniecenie ma znaczenie!  - Zgniataj puszki i butelki przed 

wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. 
Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, 
a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
  Odkręcenie ma znaczenie! - Wyrzucaj szkło i kartony po 

sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj 
do odpowiednich pojemników.
  Oznaczenie ma znaczenie! - Zwracaj uwagę na oznaczenia 

umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje 
o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz 
możliwym powtórnym przetworzeniu.
  Opróżnienie ma znaczenie! - Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. 

Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać 
dokładnie opróżnione!
  Rozłożenie ma znaczenie! - Rozkładaj kartony przed 

wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały 
mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je 
wynosić!
  Przynoszenie ma znaczenie!- Zabieraj ze sobą wielorazową 

torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, 
a później wyrzucasz, więc produkujesz więcej odpadów. 
  Rozróżnienie ma znaczenie! - Nie wrzucaj do pojemników do 

segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj 
szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoiki, butelki) 
poprzez np. fragmenty szyb, luster może spowodować 
niemożność przetworzenia tego surowca!
  Zabrudzenie ma znaczenie! - Nie wrzucaj do pojemników do 

segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po 
maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie 
segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz 
zatłuszczonych.
  Wyrzucenie ma znaczenie! - Sprawdź zasady segregowania 

panujące w gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego 
pojemnika. Oddawaj do PSZOKu zużyty sprzęt elektroniczny, 
baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. 
Przeterminowane leki oddawaj do aptek.

Potrącenie 11–letniego rowerzysty. Pamiętajmy o bezpieczeństwie na drodze



¹¹SOŁTYSI KADENCJI 2019-2023

KRZYSZTOF KANDUT 
Obora w styczniu 2019 roku przywitała nowego sołtysa - Krzysztofa Kanduta, młodego 

rolnika, który od urodzenia mieszka w naszej gminie. 

Krzysztof Kandut  to jeden z tych szczęściarzy, 
którzy pracę łączą z hobby. Sołtys prowadzi swoje 
gospodarstwo rolne, które udało mu się stworzyć 
od postaw. Z 7 ha, które dostał od rodziców, gospo-
darstwo pod jego pieczą rozrosło się na 120 ha. 
Jednak nie zawsze wiedział, że połączy swoje życie 
z rolnictwem 

- Poszedłem na studia, skończyłem Politechnikę 
Wrocławską wydział mechaniczny, bo nie liczyłem 
na to, że z rolnictwa będzie dało się żyć. Jednak ma-
rzenia zwyciężyły i w trakcie studiów robiłem zawo-
dówkę rolniczą. W głębi serca wiedziałem, że to 
tym chcę się zajmować – mówi sołtys. 

Krzysztof prężnie działa w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzeczynie Wielkim. Jak mówi nic nie 
przebije emocji, które panują podczas wyjazdu do 
zgłoszenia.

Miłości w życiu rolnika również nie brakuje. Soł-
tys planuje ślub ze swoją wybranką Małgosią. Chce 
stworzyć swoją rodzinę, o którą będzie mógł dbać. 

-Nowa droga życia będzie się teraz otwierać 
i chciałbym żeby wszystko nam się udało- mówi 
sołtys.

Jako sołtys pracuje stosunkowo niedawno, ale 
już widzi kilka problemów, które trapią wioskę. 

- Jest tutaj problem z niesforną młodzieżą i bała-
ganiarzami. Mamy takie miejsca gdzie młodzież 
rozrabia. Jest to teren wokół świetlicy i boiska spor-
towego. Uczulamy policję żeby przejeżdżając zer-
kała na rozrabiaków. Może w taki sposób uda nam się ukrócić wandalizm. Sołtys zwrócił również 
uwagę, na problem mieszkańców, którzy Oborę traktują jak noclegownię. Chciałby żeby więcej lu-
dzi angażowało się w życie wsi, ale nie może nikogo do niczego zmusić.

- Jeżeli ktoś przyjeżdża z założeniem, że chce tutaj mieszkać, a nie żyć, to nic nie jesteśmy w sta-
nie zrobić- mówi sołtys. - Zakupiliśmy nowe tablice informacyjne i chcemy je ustawić przy głównej 
drodze tak, by były bardzo widoczne nowe informacje.

Jednak sołtys cieszy się z dużej grupy ludzi, którzy z chęcią pomagają i angażują się w organizo-
wanie imprez.

- Jest dużo osób na które mogę liczyć jeśli coś trzeba zrobić. Na początku panie z koła gospodyń 
wiejskich bardzo dużo mi pomagały, niestety wirus zmniejszył nasz kontakt. Jednak mam nadzie-
ję, że szybko będziemy mogli wrócić do starych przyzwyczajeń. Rok temu był Dzień Kobiet i robili-
śmy go wspólnie, czyli ja, rada sołecka i koło gospodyń wiejskich. Rada sołecka jest bardzo pomoc-
na i bez nich nie byłoby mi tak łatwo wdrożyć się w nową rolę. W radzie są ludzie, którzy chcą coś 
podziałać i chcą pracować dla rozwoju naszej wsi. Myślę, że dobrze nam się razem pracuje – 
z uśmiechem opowiada sołtys.

KRYSTYNA BĄK
W Miłoradzicach nowym sołtysem została Krystyna Bąk. Zdecydowała się na to odpo-

wiedzialne stanowisko za namową swojego taty. To on ją przekonał, że może zarządzać 
wsią. 

- Tato mówi, że jestem rozgadana i umiem rzą-
dzić, więc namówił mnie abym kandydowała na 
sołtysa. Udało mi się,  za co chcę podziękować 
wszystkim, a zwłaszcza tacie. Bez niego nie byłoby 
mnie tu teraz- mówi z uśmiechem.

Rada Sołecka bardzo dobrze współpracuje z no-
wą sołtys. Sama zainteresowana mówi, że nie mo-
że narzekać na ludzi, którzy ją otaczają. Żadna im-
preza nie odbyłaby się bez ich pomocy , a było już 
ich kilkanaście od początku kadencji naszej roz-
mówczyni.

Odkąd w Miłoradzicach jest przedszkole,  sołtys 
marzy się ogólnodostępne boisko i plac zabaw. 

- Chciałabym zrobić boisko w naszym parku jed-
nak jest to niemożliwe ponieważ park jest pod 
ochroną. Może uda nam się zagospodarować miej-
sce na zabawę dla dzieci. Robię dużo rzeczy zwią-
zanych z młodzieżą, uwielbiam z nią pracować. 
Młodzi ludzie to nasza przyszłość i chciałabym 
mieć wkład w ich życie. Sama mam trójkę dzieci:  
13-letniego Rafała,  9-letniego Szymona  i 24-let-
niego Damiana. Najstarszy już wyleciał z gniazd-
ka, ale bardzo często nas odwiedza i wspomina 
swoje dzieciństwo.

Krystyna Bąk ostatnio założyła ogródek owoco-
wy. Jak sama mówi nie lubi grzebać w ziemi, ale 
zajmowanie się owocowymi drzewkami i krzewa-
mi jest bardzo przyjemne.

- Posadziłam maliny, agrest, czarną porzeczkę, jagody i czereśnie- opowiada. - Na co dzień zaj-
muję się wraz z mężem naszym gospodarstwem rolnym. Mamy kilkanaście hektarów zboża, które 
uprawiamy. Jednak kiedy jestem w domu to uwielbiam gotować. Moim popisowym daniem jest 
kaczka w pięciu smakach. Za każdym razem, jak rodzina się zjeżdża przygotowuję właśnie tę kacz-
kę, bo ją uwielbiają. 

Na pytanie o swoje marzenie sołtys odpowiedziała, że chciałaby wyjechać na tydzień na bezlud-
ną wyspę. Chciałaby odpocząć i zrelaksować się od domowego zgiełku. Oczywiście nie sama, jak 
podkreśla. Zabrałaby ze sobą swojego męża, bez którego by się nudziła. 

- W najbliższym czasie może uda nam się zrobić Dzień Dziecka, nie obiecuję, ale będę się starać 
żeby doszło do imprezy dla dzieci. Bardziej prawdopodobne wydają mi się jednak dopiero Dożyn-
ki. Mam nadzieję, że każdy mieszkaniec wioski pokaże się na przyszłych zabawach, w końcu daw-
no się nie widzieliśmy - z uśmiechem dodaje sołtys. 

W gminie Lubin jest 31 sołectw, na których czele stoją sołtysi wspierani przez rady sołeckie. Codziennie angażują 
się w życie wsi, pomagają mieszkańcom i dbają o coraz lepsze warunki i  komfort mieszkania na wsi. Do ich 

zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, 
inspirowanie działań o charakterze lokalnym 

TWÓJ SĄSIAD – SOŁTYS 
SOŁTYS 
OBORY

SOŁTYS 
MIŁORADZIC

NIE SPISAŁEŚ SIĘ PRZEZ INTERNET? SPODZIEWAJ SIĘ TELEFONU OD RACHMISTRZA!
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów 
– pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali 
się dotychczas samodzielnie poprzez formularz 
internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.
Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 
88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.
Jeśli już zrealizowałeś obowiązek spisowy przez Internet 
albo poprzez infolinię spisową, nikt z GUS nie będzie 
dzwonić do Ciebie w tej sprawie. Takie kontakty mogą być 
próbą wyłudzenia danych.

Prawdziwy rachmistrz nie zapyta cię o zarobki, 
oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, 
PIN do karty czy dane logowania do bankowości 
internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę 
wyłudzenia danych, co należy zgłosić na policję.
Pamiętaj, że aż do odwołania rachmistrzowie nie będą 
odwiedzać respondentów w domach.
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , 

wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości 
rachmistrza.
Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą 
statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce 
publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom 
statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma 
zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące 
prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą 
sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.



¹² NASZA WYSTAWA

  Istnieje gatunek meduz (Turritopsis 
dohrnii), który uważany jest za nie-
śmiertelny. Organizmy tych zwierząt 
potrafią świetnie regenerować komórki 
swojego ciała, zamieniając je na inny 
typ (transdyferencjacja).
  Pszczoły potrafią tańczyć. Poprzez za-

taczane w powietrzu okręgi sygnalizują 
nowe źródło pyłku czy nektaru.
  Wielbłądy to zwierzęta bardzo dobrze 

gospodarujące wodą we własnych or-
ganizmach. Tolerują ubytek wody na-
wet do 30% masy ciała.

  To kozy były pierwszymi zwierzętami, 
którymi opiekowali się ludzie już ponad 
9000 lat temu.
  Prawdopodobnie nie istnieją dwa iden-

tycznie tygrysy, ponieważ paski zdobią 
zarówno ich futra jak i skórę i są unikal-
ne dla każdego osobnika.
  Ponoć, aby uniknąć zaciśnięcia się 

szczęk i połknięcia przez krokodyla, 
wystarczy wcisnąć palec w jego oko.
  Supermocą pcheł jest ich zdolność do 

przeskoczenia odległości wynoszącej po-
nad 200 razy więcej od wysokości ich ciała.

  Choć motyle posiadają dwoje oczu, 
które wyposażone są w tysiące socze-
wek, to widzą niewiele kolorów – zale-
dwie zielony, żółty i czerwony.
  W temacie oczu specjalistami są ślima-

ki, które potrafią zregenerować oko, je-
śli je stracą.
  Najbardziej popularną rasą psa jest la-

brador. Jego łagodna natura, energicz-
ność i inteligencja wykorzystywane są 
w służbach policyjnych, a także przy 
pomocy niesionej osobom niepełno-
sprawnym. Są to również psy, które 

potrafią utrzymywać świetne relacje 
z dziećmi.
  Lamparty mogą biec z prędkością 

58 km/h.
  Słonie mogą spędzać aż 16 godzin 

dziennie, jedynie jedząc. Dzieje się tak, 
gdyż są one roślinożercami, a ich orga-
nizmy wymagają przyswojenia sporych 
ilości pokarmu, aby zaspokoić głód.
  Słonie potrafią odnaleźć wodę poprzez 

zmysł węchu już z odległości 3 mil.
  Słonie są zdolne do empatii zarówno 

dla własnego gatunku jak i innych 

zwierząt. Znane są przypadki, gdy 
zwierzęta te pocieszały innych osobni-
ków swojego gatunku lub opłakiwały 
swoich towarzyszy (niekoniecznie tego 
samego gatunku).
  Słoń jest jedynym ssakiem, który nie 

potrafi podskoczyć.
  Szympansy są najbardziej inteligentny-

mi z naczelnych zwierząt. Potrafią roz-
mawiać, używając mimiki i modulacji 
głosem. Często wykorzystują również 
przeróżne gesty, aby oznajmić swój na-
strój lub zamiary. 

CZY WIECIE, ŻE... CZYLI 16 CIEKAWOSTEK O ZWIERZĘTACH 

Wyruszamy 
w kolejną 
sentymentalną 
podróż. Trasę 
wyznacza nam 
wystawa 
„Gmina Lubin 
– wczoraj i dziś”, 
prezentowana 
w Ośrodku 
Kultury Gminy 
Lubin. Po kuchni 
i przedmiotach 
z nią zwianych, 
po maszynach 
rolniczych, 
gospodarstwie 
domowym 
i górniczych 
symbolach 
przyszedł czas na 
sport i rekreację.

Gminne mini-muzeum 
przenosi nas do czasów, 
w których zręby naszej gmin-
nej społeczności zaczynały 
się tworzyć, gdy ziemie za-
chodniej Polski zasiedlać za-
częli Sy-

biracy, Kresowiacy, przymu-
sowo przesiedleni Łemkowie 
oraz mieszkańcy Polski cen-
tralnej i wschodniej. To właś-
nie dzięki nim i przedmio-
tom przez nich przekazanym 
udało się zorganizować wy-
stawę.

Pomysłodawcą jej powsta-
nia był wójt gminy Lubin Tade-
usz Kielan, kolekcjoner z pasji 
i zamiłowania. Zbierane przez 
lata eksponaty, a także własno-
ręcznie wykonane z drewna 
przedmioty wzbogaciły gmin-
ną ekspozycję. Część poświę-

cona spędzaniu wolnego 
czasu – w zdecydowa-

nej większości stwo-
rzona została ze 

zbiorów Tadeusza 
Kielana.

Wzrok zwiedzających 
przyciągają drewniane rowe-
ry – efekt wielogodzinnej 
pracy w pracowni stolarskiej.

- Stare pojazdy fascyno-
wały mnie od lat. Jeśli w od-
wiedzanym przeze mnie 
mieście, w Polsce czy za 
granicą, było muzeum 
transportu, to musiałem 
w nim być.  Najciekawsze 
eksponaty fotografowałem, 
a teraz po latach do nich 
wróciłem. Jest wśród nich 
model, który zobaczyłem 
w muzeum w Wiedniu, ale 
także kopia roweru wyko-
nanego przez polskich gó-
rali, prezentowanego obec-
nie w muzeum w Rabce. 
Dzięki zrobionym wówczas 
fotografiom, teraz mogłem 

je odtworzyć  – opowiada 
Tadeusz Kielan.

Na wystawie prezentowa-
nych jest pięć rowerów, de-
dykowanych synom i wnu-
kom, nazwanych ich imiona-
mi. 

Były to pierwsze przed-
mioty, które wyszły spod ręki 
Tadeusza Kielana. 

- Wówczas zaczynałem do-
piero swoją przygodę ze sto-
larstwem. Nie miałem do-
świadczenia, zaczynałem do-
piero gromadzić potrzebne 
narzędzia i sprzęt. Gdybym 
robił je z teraz pewnością by-
łyby lepsze, precyzyjniej wy-
konane. Może jednak dobrze 
się stało, bo są bardziej au-
tentyczne, wyglądają jakby 
faktycznie powstały kilka-

dziesiąt lat temu – dodaje. 
Ekspozycja w części po-

święconej życiu po pracy – to 
także stare narty, sanki czy 
rakiety do tenisa, również 
w większości przekazane 

przez wójta Tadeusza Kiela-
na. 

- Kolekcjonerstwo to moje 
hobby i pasja. Daje mi wiele 
radości, bo przecież kolek-
cjonerzy to ludzie szczęśliwi, 
tak twierdził Johann Wolf-
gang Goethe. Kolekcjonuję 
wiele przedmiotów, m.in. 
drewniane rakiety do gry 
w tenisa. Mam ich około 70. 
Kilka z nich przekazałem do 
naszego mini-muzeum, po-
dobnie jak stare sanki, narty 
czy łyżwy, które wcześniej 
znajdowały się w moim gara-
żu. Są wśród nich jedne 
z pierwszych polskich nart 
marki Rysy czy nieco póź-
niejsze Polsporty rodzimej 
produkcji, ale także zagra-
niczne, również już bardzo 
leciwe z wiązaniami na paski 
czy sprężyny – wymienia Ta-
deusz Kielan. 

Wystawę „Gmina Lubin – 
wczoraj i dziś” można już 
odwiedzać osobiście lub 
w formie wirtualnego space-
ru za pośrednictwem strony 
www.okgl.pl. Polecamy Pań-
stwa uwadze!  

Sport i rekreacja na wystawie „Gmina Lubin – wczoraj i dziś” 

ŻYCIE PO PRACY 

- STARE POJAZDY FASCYNOWAŁY MNIE OD LAT. JEŚLI 
W ODWIEDZANYM PRZEZE MNIE MIEŚCIE, W POLSCE CZY 
ZA GRANICĄ, BYŁO MUZEUM TRANSPORTU, TO MUSIAŁEM 
W NIM BYĆ.  NAJCIEKAWSZE EKSPONATY FOTOGRAFOWA-
ŁEM, A TERAZ PO LATACH DO NICH WRÓCIŁEM – MÓWI 
TADEUSZ KIELAN. 

Ekspozycja 
w części 

poświęconej 
życiu po pracy 

– to także stare 
narty, sanki czy 

rakiety do tenisa



¹³STRONA SENIORA

STOWARZYSZENIE MANKO ZAPRASZA 
WSZYSTKICH SENIORÓW Z CAŁEGO KRAJU 
DO UDZIAŁU W KONKURSACH GŁOSU SENIORA:

- Stylowi Seniorzy
- Senior Działkowiec
-  Zwierzak lekiem 

na samotność
- Miłość po 60-tce
- Przekaż nam swój 

przepis!
- Patriotyczny Głos Se-
niora
- Senior Moto - Retro
-  Stop Manipulacji, 

nie daj się oszukać! 

Ukazało się 54. specjalne, europej-
skie wydanie „Głosu Seniora”, stwo-
rzone z partnerami z Bułgarii, Słowe-
nii, Turcji I Włoch. Także Ogólnopol-
ska Karta Seniora wypływa na między-
narodowe wody i zyskuje miano Euro-
pejskiej Karty Seniora i będzie honoro-
wana w wielu instytucjach i firmach 
krajów partnerskich. 

Najnowsze wydanie ukazuje się nie 
tylko w wersji polskiej, ale także bułgar-
skiej, słoweńskiej, tureckiej i włoskiej. 

Można znaleźć w nim wiele zagranicz-
nych akcentów, fotografii i artykułów 
nadesłanych nam przez seniorów z in-
nych krajów Europy. W ten sposób in-
spirujemy, aktywizujmy i edukujmy się 
wzajemnie. Tworzymy międzynarodo-
wą wspólnotę aktywnych, przyjaznych 
i solidarnych seniorów oraz instytucji 
seniorskich. Zachęcamy do odwiedze-
nia zakładki „Strona Seniora” na www.
ug.lubin.pl, gdzie można znaleźć link 
do tego wydawnictwa.

EUROPEAN SENIOR VOICE – EUROPEJSKI GŁOS SENIORA

W ramach partnerstwa w Programie 
Gmina Przyjazna Seniorom 
– Ogólnopolska Karta Seniora 
 prowadzona jest akcja, której celem 
jest zwiększenie świadomości 
i edukacja w zakresie weryfikacji 
autentyczności rachmistrzów 
spisowych w trakcie trwania 
Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 
organizowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny.

Na początku maja 2021 roku do mieszkania 
78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachod-
nio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, 
która podała się za rachmistrza spisowego. Oszust-
ka zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do 
mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy senior-
ka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pienią-
dze i uciekła.

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypo-
mina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą 
po domach w celu przeprowadzenia spisu po-
wszechnego!

- Na ten moment, do odwołania, możemy przyjąć 
jako stuprocentowy pewnik, że żaden rachmistrz 
nie będzie chodził po mieszkaniach. Jeżeli teraz 
ktoś przyszedłby powołując się na spis powszechny 
wiadomo, że jest oszustem. W ogóle nie chodzimy 
po domach – mówił dr Dominik Rozkrut, prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego

- Jeśli ktoś do nas zapuka, zadzwoni przez domo-
fon i powie, że jest rachmistrzem to jest to oszu-
stwo i zgłaszamy sprawę na policję. Rachmistrzo-
wie do odwołania nie chodzą po domach. Bardzo 
ważna informacja i przekazujmy znajomym i sąsia-
dom – mówił Łukasz Salwarowski, prezes Stowa-
rzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Se-
niora

  SENIORZE, RACHMISTRZOWIE 
NIE CHODZĄ PO DOMACH! 

 

1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię 
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii 
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu 
czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci 
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. 
Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować 
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które 
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek 
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie 
zadzwonić w tej sprawie.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa do 30 września!

10 porad spisowych dla seniorów



¹⁴ TURYSTYKA

Zabiegi pielęgnacyjne na ligowych 
boiskach w gminie Lubin

Na początku sezonu wiosennego na 
zlecenie gminy na obiektach 
sportowych, na których prowadzone 
są rozgrywki ligowe Klasy „B” 
w miejscowości Raszówka 
i Niemstów, wykonano prace 
pielęgnacyjne dostosowane do 
faktycznych potrzeb danego obiektu 
sportowego. 
Prace powierzono specjalistycznej 
firmie, zapewniając najwyższą jakość 
usługi pielęgnacji. Na boisku 
w Raszówce wykonano  dosiew 
mechaniczny mieszanką nasion trawy 
przeznaczoną na boiska sportowe na 
głębokość 1,5 – 2cm.  W Niemstowie 
natomiast przeprowadzono aerację 
wgłębną, czyli nakłucie darni bolcem 
pełnym na głębokość 15 cm, 
napowietrzono murawę i rozluźniono 
profil glebowy.  Dokonano także 
piaskowania oraz szczotkowania 

murawy piaskiem płukanym o frakcji 02 
mm, celem rozszczelnienia górnej 
warstwy profilu oraz wyrównano 
nierówności. 
Ponadto na boiskach ligowych drużyn 
rozgrywających mecze w klasie „A” 
w miejscowości Szklary Górne 
i Kłopotów wykonano wertykulację, 
aerację otworową, piaskowanie, 
głębokie spulchnianie i nawożenie 
o spowolnionym działaniu.
Były to pierwsze etapy takich zabiegów, 
pozostałe boiska także będą 
sukcesywnie, poddawane odpowiednim 
zabiegom, po uprzedniej ocenie stanu 
murawy w czasie przeprowadzonej wizji 
lokalnej.
Na wszystkich boiskach uczestniczących 
w rozgrywkach ligowych wykonano 
także pierwsze nawożenie, które ma na 
celu wzmocnienie, odżywienie oraz 
pobudzenie trawy do wzrostu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w kolejnej edycji Gminnego Rajdu Rowerowego. 
Tegoroczna odsłona tej rodzinnej imprezy 
będzie miała zupełnie inną formułę. Do 
przejechania będą trzy trasy, których start 
będzie w następujących miejscowościach: 
Chróstnik, Niemstów, Szklary Górne. 

Na uczestników będą czekały różne atrakcje: rozwiązywanie questów po-
zwalających poznać bliżej historię miejscowości naszej gminy, warsztaty arty-
styczne, a także atrakcje sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pa-
miątkowe medale, wezmą też udział w loterii z nagrodami niespodziankami. 
Nowa formuła pozwoli nie tylko na poznanie historii naszych miejscowości 
ale przede wszystkim na dobrą zabawę w rodzinnym gronie. 

NOWA FORMUŁA RAJDU BĘDZIE MIAŁA 3 METY I 3 TRASY DO WYBORU:
 Chróstnik – Krzeczyn Wielki – Chróstnik – rowiązanie Questu pt. „Dawne 
dzieje Chróstnika”

 Niemstów – Czerniec – Niemstów – rozwiązanie Questu pt. „Tajemnice 
książęcego uroczyska”.

 Szklary Górne – Obora – Szklary Górne – rozwiązanie Questu pt. „Tropami 
historii w Szklarach Górnych”
Dzieci w rajdzie startują za darmo, natomiast wpisowe dla osoby dorosłej 

wynosi 5 zł. Zgłoszenia oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin www.okgminalubin.pl

Gminny rajd rowerowy w nowej odsłonie 

RAJD 
TURYSTYCZNY 
Z ZAGADKAMI
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Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, łuczni-
cy LZS SKS Raszówka w czasie majowego długiego week-
endu startowali w eliminacjach pucharowych w Legnicy, 
międzynarodowym turnieju także w Legnicy oraz w zawo-
dach w Prudniku.

W Pierwszej Rundzie Pu-
chary Polski w łukach blocz-
kowych i barebow, które od-
były się w Legnicy, w stru-
gach deszczu nasi zawodnicy 
wywalczyli następujące miej-
sca : Paweł Sidor - piąte, Ga-
briel Kozłowski - ósme, Aga-
ta Kołodyńska - dwunaste, 
Mariusz Walada - czterna-
ste.

1 maja w Prudniku odbył 
się turniej o Puchar Gór 
Opawskich, który był jedno-
cześnie sprawdzianem kadry 

narodowej przed startem 
w Pucharze Europy Junio-
rów i w tych zawodach najle-
piej spisał się Jakub Wójcik 
Vel Jaworski w kategorii ju-
nior młodszy zajmując szó-
ste miejsce. 

W Legnicy 3 maja zorga-
nizowano także Międzyna-
rodowy  Turniej łuczniczy 
z okazji 780 rocznicy bitwy 
pod Legnicą. W turnieju 
tym startowała 15 osobowa 
ekipa łuczników z LZS SKS 
Raszówka najlepsze wyniki 

uzyskali : Jakub Wójcik Vel 
Jaworski drugie miejsce 
w kategorii junior młodszy, 
Karol Wachowski drugie 
miejsce w kategorii młodzik 
młodszy, Denys Schmidt 
trzeci w kategorii młodzik, 

Julia Trela czwarte miejsce 
w kategorii młodzik, Miłosz 
Dłutowski piąte, Gracjan 
Jędrzejewski siódme a Hu-
bert Wachowski ósme 
miejsce w kategorii mło-
dzik, Iza Kożewnikow piąte 

a Emilia Starczewska szó-
ste miejsce w kategorii ju-
nior młodszy.

Dla juniorów młodszych 
był to ostatni start przed 
kwalifikacjami do udziału 
w Ogólnopolskiej Olimpia-

dzie  Młodzieży w Łuczni-
ctwie, które odbyły się 15 
maja w Prudniku. Wszystkie 
zawody odbyły się z zacho-
waniem wymogów sanitar-
nych wymaganych przez 
COVID-19.

Pracowita majówka łuczników LZS SKS Raszówka 

WSZYSTKIE WYNIKI 
NASZYCH DRUŻYN 
Z ROZGRYWEK 23 MAJA
Iskra Kochlice – Iskra Księginice  0:0
Fortuna Obora - Sparta II Grębocice  1:7
Unia Szklary Górne - Victoria Siciny  5:4
Viktoria Borek - KS Kłopotów-Osiek  4:2
Unia Miłoradzice – Tęcza Kwietno  6:3
Relaks Szklary Dolne 
- Victoria Niemstów  1:3
Huzar Raszówka - Victoria Parchów  1:4 
Platan Siedlce - LZS Biała  6:2
Iskra II Księginice  - pauza 

Unia Szklary Górne – Victoria Siciny 5:4 ( 2:2) 

OSTRE STRZELANIE  
Już pierwsze 
minuty dały 
miejscowym 
sygnał, iż mecz 
nie będzie należał 
do gatunku 
„lekkich, łatwych 
i przyjemnych’’. 
Pierwszą bramkę 
zdobyli goście 
i wprowadziło 
to trochę 
nerwowości 
w szeregach 
drużyny 
gospodarzy.

 Wyrównujące trafienie 
dla Unii w 31. min było dzie-
łem Marka Wilka, lecz Victo-
ria bardzo szybko odzyskała 
prowadzenie. W niedzielę 
gospodarze mieli w swych 
szeregach świetnie strzele-
cko usposobionego Marka 

Wilka, który po swoich ko-
lejnych skutecznych trafie-
niach w 38. i 47. minucie wy-
prowadził miejscowych na 
prowadzenie. Swoje dwa go-
le do kolekcji dopisał rów-
nież Tomasz Łojek (60.  i 78. 
min) co zapewniło Unii za-

służone zwycięstwo. 
Drużyna gości ambitnie dą-

żyła do wywiezienia z trudne-
go terenu , co najmniej jedne-
go punktu. Mimo strzelenia 
dwóch goli w drugiej połowie 
spotkania przez zawodników 
z Sicin, trzy punkty pozostały 
w Szklarach Górnych.

W przerwie meczu rozegra-
no tradycyjny konkurs rzutów 
karnych, którego zwycięzcą 
okazał się Szymon Kogus 
(Szklary Górne).

Najlepszym piłkarzem so-
botniego meczu wybrano 
Marka Wilka (Unia). Nagro-
dę w imieniu wójta Gminy Lu-
bin wręczał radny Tomasz 
Fuczek.

Najlepszym piłkarzem sobotniego meczu 
wybrano Marka Wilka (Unia). Nagrodę 
w imieniu wójta Gminy Lubin wręczał 
radny Tomasz Fuczek. 
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Hasło krzyżówki z numeru  4/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Zielona wiosna”. Nagrodę otrzymuje  Ola Kwiatkowska z Osieka. 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 czerwca. 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 czy zostaną niezwłocznie usunięte. 

W szkole:
- Jasiu, czemu masz w dyktandzie takie same 
błędy, jak kolega, z którym siedzisz?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od 
polskiego

***
Do domu wpada uradowany mąż.
Mówi do żony:
– Kochanie wygrałem w totka.
Żona siedzi cicho i nagle mówi:
– Mamusia nie żyje.

Na to mąż krzyczy z radości:
– Ojejkuuu kumulacja!

***
W piaskownicy:
– Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie 
nie udawał?
– Jasiu, przestań robić z siebie idiotę.

***
Co to jest? Zaczyna się na D, kończy na A i 
zużywa dużo papieru?
Drukarka

***
Kilkuletni chłopczyk i dziewczynka w tym 
samym wieku kąpią się razem w wannie. 
Dziewczynka dostrzega siusiaka i pyta 
chłopczyka:
– Mogę dotknąć?
Chłopczyk oburzony:
– Nie ma mowy! Swojego już urwałaś!

***
Jak się nazywa kot który leci?
– Kotlecik

***
Pani od języka polskiego pyta Jasia:
– Jeżeli powiem jestem piękna, to jaki to będzie 
czas?
– Z całą pewnością przeszły.

***
Blondynka skarży się koleżance:
– Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko 
i nie napisała mi czy dziewczynkę, czy chłopca. 
Teraz nie wiem, czy jestem ciocią czy 
wujkiem…. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

POZIOMO:
10. Renegat, zdrajca; 17. Myśl przewodnia; 20. Krzew; 21. Wszystkie kobiety sułtana; 22. Ponowne 
przystosowanie do życia w społeczeństwie; 24. Z kwiatów, zwisająca; 25. Pudełko z czekoladkami; 27 Raj; 
28. Matematyczna krzywa falująca; 29. Nawóz z ptasich odchodów; 30. Wmawianie nieprawdy; 
34. Siła sprawcza;  36. Duża wielkość; 38.Zapoczątkowanie; 42. Rzuca nieprawdziwe oskarżenia; Obawa; 
44.Lotnictwo; 45. Korek; 48. Awantura; 49. Satelita Jowisza; 50. Głośna nerwica; 51. Cieć z Alternatywy 4; 
53. Np. Harrier; 55. Jedno z Wielkich Jezior; 56. Żydowski nakaz religijny; 57. Autorka „Chaty wuja Toma”. 
58. Czwórka z Liverpoolu; 62. Film z Lindą; 63. Jezioro za tamą Hoovera; 64. Rzymska rzeka; 65. Pora 
ciemności; 67. Fryderyka, piosenkarka; 68. Nabożeństwo dziewięciodniowe; 70. Zezwolenie na np. handel;
71. Błazenada; 73. Pewnik w matematyce; 74. Królowa w starożytnym Egipcie; 

PIONOWO:
1. Wstawianie szyb; 2. „…na sukces”; 3. Włoski kompozytor operowy; 4. Aureola; 5. Starożytny bohater; 
6. Wychwalać pod…; 7. Wojownik z północy; 8. Pieśń na czyjąś cześć; 9. Fantazja dla dzieci; 10. Ocenianie 
zmysłami; 11. Ma sumę kątów równą 1440°; 12. Rybka śledziowata; 13. Dawniej azjatycki dowódca; 14. Pieśń 
dziękczynna; 15. Dowódca nautilusa; 16. Dawniej Tokio;  18. Żółtawa biel; 19. Aktywny udział; 23. Odkrycie, 
uzmysłowienie; 26. Ozdoba z piór; 31. Organ słuchu; 32. Muzułmański profesor; 33. Gość, koleś; 34. Bogini 
losu; 35. Żołnierz 4 Pułku Piechoty Liniowej;  37. Ogólnie nazwa góry lub łańcucha górskiego; 39. Bóg Izraela; 
40. Zawiadamianie; 41. Giętki iglak; 46. Dobry rozpuszczalnik; 47. Condoleezza …; 49. Bezwład; 52. Radziecki 
samochód osobowy; 54. Jesse …, legendarny przedwojenny lekkoatleta amerykański; 55. Imię Hemingwaya; 
56. Jest srebrem; 59. Tam wystawiają sztuki; 60. Panoramiczny w kinie; 61. Fikołek w powietrzu; 65. Świeci 
nad sklepem; 66. Najcięższy metal; 69. Domena Ministerstwa Edukacji; 72.Uprzywilejowany kolor. 

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


