
W ekumenicznej modlitwie w intencji jedności i pokoju wzięli udział przedstawiciele 
czterech wspólnot: ewangelickiej, prawosławnej, grekokatolickiej i katolickiej.
W tym roku spotkanie zorganizowano pod hasłem „Bądźmy razem we wspólnocie miłości 
i pokoju”. Poświęcone było tradycyjnie pamięci ks. Benjamina Schmolcka -  urodzonego 
w Chróstniku pastora, pieśniarza i poety ewangelickiego. 
Ksiądz Benjamin Schmolck to związany z Chróstnikiem znany niemiecki poeta i twórca 
pieśni religijnych. Urodził się 1672 roku, jako syn pastora pracującego przez dłuższy czas 
w Chróstniku. Sam też pełnił przez pewien czas godność wikariusza w Chróstniku. Napisał 
około 1200 wierszy oraz pieśni kościelnych. Zmarł w 1735 roku w Świdnicy, gdzie został 
pochowany w tamtejszym Kościele Pokoju. Upamiętniająca go  tablica znajduje się na 
zewnętrznej ścianie  kościoła para� alnego w Chróstniku.  Str. 4

IV Spotkanie Ekumeniczne w Chróstniku

UROCZYSTE 
OTWARCIE 
NOWEGO 
SEGMENTU 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Raszówce 
mogą się już cieszyć z nowego, 
bardzo nowoczesnego segmentu, 
na który składa się m.in. 
świetlica i dwie sale lekcyjne. Na 
jego budowę gmina pozyskała 
do� nansowanie z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych Covid. 
Dodatkowo obiekt wyposażono 
w nowoczesne pomoce naukowe 
dzięki do� nansowaniu z KGHM 
Polska Miedź SA.  Str. 6

DEBIUTANCKI 
SINGIEL 
ROCKOWEJ 
KAPELI 

Miłosz Abramczuk z Siedlec, 
jako jeden z czterech 
członków zespołu  Destiny 
zadebiutował na rynku 
muzycznym. Zespół wydał 
singla, który można obejrzeć 
i posłuchać na Youtubie oraz  
Spotify . Pod udostępnionym 
nagraniem pojawiło się wiele 
entuzjastycznych recenzji.  Str. 10

RADOŚĆ ŻYCIA 
–WARSZTAT 
DLA SENIORÓW

Szczęście to stan, w którym z 
radością doceniamy to co mamy 
tu i teraz. O tym jak wypracować 
swój dobrostan i cieszyć się 
nim na co dzień, dyskutowali 
seniorzy w ramach specjalnego 
warsztatu szkoleniowego, pod 
kierunkiem wyspecjalizowanej 
trenerki i psychoterapeutki. 
 Str. 13
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Ferie już za nami, uczniowie powrócili do nauki, warto jednak powspominać szereg atrakcji, 
które przygotował dla dzieci i młodzieży Ośrodek Kultury Gminy Lubin.  

ŚNIEG, 
RADOŚĆ, 
TANIEC 
I ZABAWA 
Ferie zainaugurowano animowanym 
seansem „SING 2”. Ta wzruszająca 
opowieść o spełnianiu marzeń pozwoliła 
w pogodnym nastroju rozpocząć 
zimowy odpoczynek. Po nim czekał park 
trampolin, gdzie można było wyładować 
energię i nawiązać nowe znajomości 
z rówieśnikami. Uczestnicy w pełni 
wykorzystali przestrzeń do szaleństwa 
– proste akrobacje, unoszenie się 
w powietrzu czy odbijanie się od ścian, 
które również są trampolinami.
Tradycyjnie odwiedzono zaprzyjaźnione 
schronisko Andrzejówka. Pełen autokar 
zabrał dzieci i młodzież w góry na sanki. 
Andrzejówka przywitała wszystkich 
piękną słoneczną pogodą i mnóstwem 
białego puchu. Uczestnicy wycieczki 
z ogromną  radością mogli cieszyć się 
zjeżdżaniem na sankach czy jabłuszkach 
– ślizgaczach po śniegu.  Str. 8-9
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W ostatnich 
dniach stycznia 
oraz  w połowie 
lutego nad 
krajem przeszły 
gwałtowne 
wichury. 
Na terenie 
naszej gminy 
interwencje 
najczęściej 
polegały na 
usuwaniu 
powalonych 
drzew 
i uszkodzeń 
poszycia 
dachów. Kiedy 
już wydawało 
się, że 
większych 
szkód nie 
będzie, to na 
dach budynku 
komunalnego 
w Liśćcu spadło 
potężne drzewo. 

17 lutego gwałtowny po-
dmuch wiatru złamał drze-
wo, które z ogromnym impe-
tem uderzyło w duży budy-
nek komunalny. Zniszczenia 
są bardzo poważne, na 
szczęście nie doszło do  żad-
nego uszczerbku na zdrowiu 
osób, które tam przebywały.

Uszkodzony jest dach nad 
mieszkaniami komunalny-
mi, gałęzie przebiły także 
strop w świetlicy. Sklep nie 
został uszkodzony, jednak ze 
względu na całościowy stan 
budynku został zamknięty 
do odwołania.

W budynku tym mieszka-
ją trzy rodziny. Natychmiast 

zabezpieczono dla nich ho-
tel, z tej oferty pomocy zdecy-
dowała się skorzystać jedna 
rodzina, pozostałe znalazły 
tymczasowe schronienie 
u swoich bliskich. Pomoc za-
oferowali także pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Na miejscu był 
także wójt Tadeusz Kielan. 

-  Po nocnej burzy wyda-
wało się, że gmina nie ucierpi 
podczas tych wichur, nieste-
ty tak się nie stało. Widok na 

miejscu był zatrważający. 
Szkody będą znaczne, zrobi-
liśmy jednak wszystko co 
można na tę chwilę. W kolej-
nych dniach oszacujemy do-
kładnie straty i zaplanujemy 
konieczne działania – mówi 
wójt. 

Zawiadomiono nadzór 
budowlany i zabezpieczono 
cały teren. Straż pożarna - 
czyli PSP Lubin, OSP Zimna 
Woda, OSP Księginice, OSP 
Gorzyca, OSP Raszówka 
wraz z pracownikami 
PGKGL zajmowały się usu-
waniem szkód i dodatkowy-
mi zabezpieczeniami.  

Kilkanaście dni wcześniej 
w wyniku gwałtownych wia-
trów strażacy usuwali drze-
wa z dróg krajowych, jak na 
przykład w Miłosnej,  dróg 

powiatowych w Szklarach 
Górnych, Składowicach oraz 
dróg gminnych i dojazdach 
do posesji. Na drodze 
z Ustronia do Dąbrowy Gór-
nej oprócz drzewa, trzeba by-
ło usunąć także powalony 
słup energetyczny.

W Szklarach Górnych 
usuwano także uszkodzenia 
poszycia dachu na budynku 
gospodarczym, a w Raszów-
ce na budynku mieszkalnym. 
Zerwana papa zatrzymała się 
na kominie. Usunięto ją,  za-
bezpieczono pozostałą część 
dachu oraz posprzątano ele-
menty, które mógłby porwać 
wiatr. Okazało się przy tym, 
dach zerwało około godziny 
5 nad ranem i do godziny 15 
nikt nie poinformował służb 
o zdarzeniu. 

- Niestety wiatr momenta-
mi był bardzo silny a wszyst-
ko zwiewało w kierunku wej-
ścia do klatki schodowej. 
Moim skromnym zdaniem, 
cud że nikomu nic się nie sta-
ło!! – napisał prezes Damian 
Dobrowolski na faceboooko-
wym profilu OSP Raszówka 
i zaapelował jednocześnie:  - 
Pamiętajcie że my strażacy 
jesteśmy dla Was! I dla Wa-
szego bezpieczeństwa! 
Strach pomyśleć co by było, 
gdyby element opierzenia 
spadł komuś na głowę... Nie 
bójcie się wzywać pomocy. 
Pod numerem 112  weryfiku-
ją zgłoszenia i naprawdę nie 
ma się co martwić wezwa-
niem służb ratunkowych. 
Często możemy uratować 
komuś życie i zdrowie! 

Wydawca: GMINA LUBIN 
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59-300 Lubin
NIP: 692 - 22 - 56 - 461
REGON: 390647541
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w Sosnowcu-Milowicach, 
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PRZYSŁOWIA NA 
MARZEC

Suchy marzec, mokry maj, 
będzie żytko jako gaj.

***
W marcu, gdy są grzmoty, 
urośnie zboże ponad płoty.

***
Marzec, czy słoneczny, czy 
płaczliwy, listopad obraz 

żywy.
***

Ile w marcu dni mglistych, 
tyle w żniwa dni dżdżystych.

***
Kiedy w marcu deszczu wiele, 

nieurodzaj zboża ściele.
***

W marcu jak w garncu.
***

Co marzec wypiecze, 
to kwiecień wysiecze.

***
Czasami w marcu zetnie 

wodę w garncu.
***

Czasem marzec tak się 
podsadzi, że dwa kożuchy 

oblec nie zawadzi.
***

Gdy w marcu deszcz pada, 
wtedy rolnik biada, gdy 

słońce jaśnieje, to rolnik się 
śmieje.

***
Marzec, co z deszczem 

chadza, mokry czerwiec 
sprowadza.

***
Słońce marcowe, owocom 

niezdrowe.
***

Marzec zielony - niedobre 
plony.

***
Suchy marzec, kwiecień 

mokry, maj przechłodny - nie 
będzie rok głodny.

***
Marzec odmienia wiatry, 

deszcz miesza z pogodą, więc 
nie dziw, jeśli starzy czują go 

ze szkodą.

AKTUALNOŚCI

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowały w wielu miejscowościach naszej 
gminy, jednak w żadnym z przypadków nie wystąpiło zagrożenie życia. 

DWIE SILNE WICHURY 
I DUŻE SZKODY W LIŚCU  

Uszkodzony jest dach nad mieszkaniami komunalnymi , gałęzie 
przebiły także strop w świetlicy. Sklep nie został uszkodzony, 
jednak ze względu na całościowy stan budynku został zamknięty 
do odwołania.

W Raszówce na budynku mieszkalnym doszło do uszkodzenia dachu.  

Widok na miejscu 
był zatrważający. 
Szkody będą 
znaczne, oszacujemy 
dokładnie straty 
i zaplanujemy 
konieczne działania 
– mówi wójt 
Tadeusz Kielan. 
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Trwa budowa nowej drogi gminnej w Krzeczynie Wielkim
To jedna z bardziej ocze-

kiwanych inwestycji, która 
połączy nowe osiedla 
mieszkaniowe, skróci dro-
gę m.in. do szkoły i będzie 
równoległą alternatywą dla 
drogi powiatowej. W Krze-
czynie Wielkim trwają in-
tensywne prace budowlane, 
bowiem inwestycja ma sze-
roki zakres.  

Oficjalna nazwa tego za-
dania inwestycyjnego to 
„Budowa drogi gminnej 
w Krzeczynie Wielkim wraz 
z infrastrukturą towarzyszą-
cą – etap I i III”. Kryje się 
pod tym nowa droga klasy 
„D” o długości 720 metrów. 
Towarzyszy temu wykony-
wanie poboczy utwardzo-
nych kruszywem kamien-

nym oraz cały system od-
wodnienia, w postaci studni 
chłonnych i przydrożnego 
rowu. Wzdłuż drogi powsta-
je także linia oświetlenia 
ulicznego o długości 680 
metrów oraz kanał techno-
logiczny.

- To ważne przedsięwzięcie 
inwestycyjne, które wymaga-
ło wielu wcześniejszych 

uzgodnień. Zabiegaliśmy 
o tę inwestycję od czasu kie-
dy objąłem stanowisko wójta 
w poprzedniej kadencji.  Ko-
nieczne było jednak przeję-
cie części terenu, którym do 
tej pory zarządzało Nadleś-
nictwo Lubin – mówi Tade-
usz Kielan, wójt gminy Lu-
bin, dodając: -  Dla wielu 
mieszkańców będzie to ko-

rzystny skrót, ale także lep-
szy dojazd do miejscowej 
szkoły podstawowej. Droga 
będzie alternatywą, prawie 
równoległą do drogi powia-
towej, co powinno ją odcią-
żyć. 

 Inwestycja doszła teraz 
do etapu, w którym koniecz-
na jest wycinka drzew. Pro-
wadzona będzie do końca 

lutego. Prace budowlane 
pochłoną około 2 mln 400 
tysięcy  złotych. Na ich rea-
lizację  uzyskano dofinanso-
wanie w ramach Rządowego 
Programu Przebudowy 
Dróg w wysokości 75% war-
tości wykonanych prac. Pla-
nowany termin zakończenia 
inwestycji to połowa sierp-
nia. 

To co było problemem jesz-
cze rok temu, dziś odeszło 
w niepamięć. Intensywna 
rozbudowa miejscowości 
Siedlce, Czerniec oraz Dą-
browy Górnej powodowała 
zwiększenie zapotrzebowa-
nia na wodę pitną. Stacja 
Uzdatniania Wody w Siedl-
cach nie była w stanie zapew-
nić ciągłości dostaw niezbęd-
nej jakości wody, a istniejące 
urządzenia były wyeksploato-
wane, co kwalifikowało SUW 
do gruntownej przebudowy.

- Inwestycja kosztowała ok. 
2 mln 100 tysięcy złotych i 
pozyskano na ten cel dofi-

nansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Najbardziej obrazowo 
mówiąc, ta inwestycja to 
przeskok technologiczny 
o kilkadziesiąt lat – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt gminy Lu-
bin. - Nastąpiła zmiana tech-
nologii uzdatniania wody 
z filtrów otwartych na filtry 
zamknięte ciśnieniowe. Wy-
mieniane zostały wszystkie 
urządzenia oraz cała armatu-
ra, wyremontowany został 
również  budynek główny.

Woda surowa z ujęcia 
Siedlce, ze względu na ja-
kość wymagała obniżenia 
stężenia żelaza, manganu 
oraz usunięcia mętności 

i pod tym kątem przygoto-
wano i wdrożono technolo-
gię, która wyeliminowała 
problemy. Przed przebudo-
wą SUW Siedlce, parametry 
wody podawanej do sieci by-
ły na granicy spełnienia wy-
magań określonych w Roz-
porządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez 
ludzi. Natomiast, po zastoso-
waniu nowej technologii 
uzdatniania, jakość wody 
spełnia surowe kryteria wy-
mogów dla wody uzdatnionej.

Przebudowa rozwiązała 
także drugi ważny problem, 
czyli dostaw odpowiedniej 

ilości wody. W okresach let-
nich zapotrzebowanie na wo-
dę pitną wzrastało do 180 m3 
na dobę i stacja nie była wsta-
nie zapewnić ciągłości dosta-
wy, ponieważ posiadała wy-
dajność 150 m3 na dobę.

- Teraz po modernizacji, 
ujęcie w Siedlcach może wy-
produkować i uzdatnić 480 
m3 wody. Dodatkowo zy-
skaliśmy dwa zbiorniki re-
tencyjne na uzdatnioną wo-
dą, o łącznej objętości 400 
m3 – mówi Wojciech Dzi-
wiński, prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunal-
nej Gminy Lubin, dodając: - 
Gdyby zapotrzebowanie na 
wodę wzrosło, przewidziano 
miejsce na podłączenie ko-
lejnego zestawu filtracyjne-
go, który pozwoli na zwięk-
szenie wydajności bloku 
technologicznego z 480 m3/
d do 840 m3/d. 

Warto dodać, że dwa wy-
remontowane zbiorniki re-
tencyjne na uzdatnioną wo-
dę są w stanie zapewnić cią-
głość dostawy wody przez co 
najmniej dwie doby.

System automatyki i ste-
rowania zastosowany 
w SUW Siedlce jest przygo-
towany do wpięcia w system 
monitoringu i wizualizacji 
systemu SCAD. Oznacza to 
stały podgląd i monitoring 
parametrów pracy stacji 
z poziomu komputerów i te-
lefonów komórkowych.  Na-
stąpi to w najbliższym czasie 
i będzie ostatnim etapem 
modernizacji SUW Siedlce.  

Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcach to teraz nowoczesny bezobsługowy obiekt, 
z pełną automatyką procesów technologicznych!  

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, 
AUTOMATYKA I DUŻY POTENCJAŁ!

Zakończyła się 
przebudowa SUW 
w Siedlcach. 
Stacja zapewnia 
teraz wysokie 
parametry 
wody, zgodne 
z obowiązującymi 
normami dla wody 
pitnej. Dodatkowo 
umożliwia 
zaopatrzenie 
w uzdatnioną 
wodę dwa razy 
więcej odbiorców 
niż dotychczas.

A tak SUW wyglądał w sierpniu ubiegłego roku

Tak Stacja Uzdatniania Wody 
w Siedlcach wygląda dzisiaj
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Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych

Dokonano rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu 
ofert na 2022 rok związane-
go z realizacją zadania włas-
nego gminy w zakresie two-
rzenia warunków sprzyjają-

cych rozwojowi sportu 
w gminie Lubin. W ten spo-
sób rozdysponowano 476 
tysięcy złotych. 

Zgodnie z Programem 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zajmujący-
mi się upowszechnianiem 
kultury fizycznej, dokonując 
rozstrzygnięć konkursu kie-
rowano się kilkoma priory-
tetowymi wytycznymi. To 

przede wszystkim wspiera-
nie działań służących popu-
laryzacji i rozwojowi kultury 
fizycznej, w tym organizacji 
współzawodnictwa sporto-
wego w różnych dziedzinach 
sportowych oraz  upo-
wszechnianie sportu w śro-
dowisku lokalnym  i aktywi-
zacja najmłodszych miesz-
kańców poprzez sport.

W wyniku rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert  
wójt gminy Lubin przyznał 
następujące dotacje:
 157 000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Isk-
ra” Księginice
 53 000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego 
„Unia” Miłoradzice
 51 000 zł dla Klubu Spor-
towego „Unia” Szklary 
Górne

 38 000 zł dla Stowarzysze-
nia Sportowego Klubu 
Sportowego „Fortuna” 
Obora
 38 000 zł dla Klubu Spor-
towego „Kłopotów-
-Osiek” Kłopotów
 38 000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Victo-
ria” Niemstów
 40 000 zł dla Ludowego 
Klubu Sportowego „Hu-

zar” Raszówka
 50 000 zł dla Ludowego 
Związku Sportowego 
Szkolnego Koła Sporto-
wego w Raszówce
 6 000 zł dla Uczniowskie-
go Klubu Szachowego 
„Zielony Skoczek” Ustro-
nie
 5 000 zł dla Stowarzysze-
nia Zagłębie Lubin 
„Future”

W tym roku spotkanie zorganizowano pod hasłem 
„Bądźmy razem we wspólnocie miłości i pokoju”. 
Poświęcone było tradycyjnie pamięci ks. Benjamina 
Schmolcka -  urodzonego w Chróstniku pastora, 
pieśniarza i poety ewangelickiego. 

Ksiądz Benjamin 
Schmolck to związany 
z Chróstnikiem znany nie-
miecki poeta i twórca pieśni 
religijnych. Urodził się 1672 
roku, jako syn pastora pra-
cującego przez dłuższy czas 
w Chróstniku. Sam też pełnił 
przez pewien czas godność 
wikariusza w Chróstniku. 
Napisał około 1200 wierszy 
oraz pieśni kościelnych. 
Zmarł w 1735 roku w Świd-
nicy, gdzie został pochowany 
w tamtejszym Kościele Poko-
ju. Upamiętniająca go  tabli-
ca znajduje się na zewnętrz-
nej ścianie  kościoła parafial-
nego w Chróstniku.

Swoje związki ze Świdnicą 
i odkryte w ten sposób po-
wiązania z księdzem Banja-
minem Schmolckiem pod-
kreślał uczestniczący w eku-

menicznej modlitwie  ksiądz 
Andrzej Siemieniewski, bi-
skup Diecezji Legnickiej.

-Zaraz po święceniach ka-
płańskich trafiłem do Świdni-
cy. Nie wiedziałem oczywi-
ście wtedy, że Benjamin 
Schmolck był tak mocno 
związany ze Świdnicą. Jak wi-
dać zawsze jest czas, żeby się 

douczyć, doczytać i dowie-
dzieć więcej. Przyszedł czas 
mojego przyjazdu do Legnicy 
jako biskupa, otrzymałem za-
proszenie do Chróstnika 
i niespodziewanie przez po-
stać bohatera dzisiejszego 
spotkania, wróciła do mnie 
po 30 latach Świdnica. 
Wdzięczny za tę możliwość 

rozszerzenia horyzontów zaj-
rzałem do jego pieśni, które 
do dzisiaj wiele nas mogą na-
uczyć- mówił biskup. 

Organizatorami Spotka-
nia Ekumenicznego byli  
ksiądz Jerzy Gansel, pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej z Legnicy oraz 
ksiądz Andrzej Godyń,  pro-
boszcz  Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Chróstniku.

- Dla naszej parafii to wiel-
ka radość gościć tak szacow-
ne osoby i modlić się w spo-
sób szczególny o pokój. Po-
kój na świecie, pokój między 
ludźmi, pokój szczególnie te-
raz w Ukrainie. Módlmy się 
aby Duch Pokoju zstąpił na 
nas wszystkich – mówił 
ksiądz Andrzej Godyń. 

W imieniu wójta gminy 
Lubin, zgromadzonych witał 
jego zastępca, Bartosz Choj-
nacki. 

- Bardzo się cieszę, że po 
rocznej przerwie udało nam 
się spotkać na tym ekume-
nicznym nabożeństwie. 
W ciągu minionych kilkuna-
stu miesięcy mieszkańcy 

gminy Lubin bezsprzecznie 
udowodnili, że ich ekume-
nizm przejawia się nie tylko 
w modlitwie ale również 
w codziennych działaniach. 
Katolicy,  grekokatolicy, pra-
wosławni, ewangelicy  two-
rzą w  naszej gminie wspól-
notę. Sąsiedzka pomoc 
w czasie pandemii, zorgani-
zowane akcje, ale też zwykłe 
ludzkie wsparcie tak bardzo 
potrzebne w chwilach choro-
by i cierpienia.  Za wszystko 
to  możemy dziś podzięko-
wać w modlitwie – mówił 
Bartosz Chojnacki.

- Modlimy się o jedność. 
Ludzie pochodzą z różnych 
stron, mają rożne tempera-
menty, przekonania, kolor 
skóry, ale to nie oznacza, że 
nie można żyć w jedności. Ja-
ko uczniowie Chrystusa, wie-
rzymy w niego i przezwycię-
żamy ludzkie słabości – mówi 
ksiądz Bogdan Ogrodnik 
z Kościoła Greckokatolickie-
go 

- Bogata twórczość Benja-
mina Schmolcka, najbar-
dziej znanego mieszkańca 

Chróstnika,  po dziś dzień 
wzbogaca  nabożeństwa 
w kościele ewangelickim. 
Cieszę się, że ta inicjatywa 
zatacza coraz szersze grono, 
to pokazuje  że warto takie 
spotkania organizować , 
warto wspominać tych, któ-
rzy byli tu przed nami 200, 
300 lat temu. Ale przede 
wszystkim warto też spotkać 
się w jednym miejscu jako 
chrześcijanie różnych wy-
znań – mówił ksiądz Jerzy 
Gansel, proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
z Legnicy. 

W programie tegoroczne-
go spotkania ekumeniczne-
go w Chróstniku znalazły się 
pieśni ks. Benjamina 
Schmolcka w wykonaniu so-
pranistki Agnieszki Szumiło, 
przy wtórze organ, na któ-
rych grał Krzysztof Kostane-
cki. W kościele wystąpił tak-
że zespół folklorystyczny 
„Lubin”

Wszyscy zebrani wspólnie 
odmówili modlitwę „Ojcze 
nasz”  i otrzymali błogosła-
wieństwa. 

W ekumenicznej modlitwie w intencji jedności i pokoju wzięli udział przedstawiciele czterech wspólnot: 
ewangelickiej, prawosławnej, greckokatolickiej i katolickiej. 

IV SPOTKANIE EKUMENICZNE 
W CHRÓSTNIKU

Ksiądz Andrzej Siemieniewski, biskup Diecezji Legnickiej, ksiądz Jerzy Gansel, 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Legnicy oraz ksiądz Bogdan 
Ogrodnik z Kościoła Greckokatolickiego.  

Pod tablicą pamiątkową Benjamina Schmolcka złożono symboliczny 
bukiet kwiatów.  



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
Wójt informuje, iż zamierza wystąpić 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie 
środków na realizację zadania związane-
go z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Lubin. 

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW gmi-
na przystąpi do realizacji zadania, w ramach 
którego pokryte zostanie nawet 100 % kosz-
tów związanych z usunięciem wyrobów 
zwierających azbest występujących na tere-
nie gminy Lubin. To zadanie będzie mogło 
być realizowane w przypadku ogłoszenia na-
boru wniosków i otrzymaniu dofinansowa-
nia.

W związku z tym mieszkańcy gminy Lu-

bin, którzy są zainteresowani 
usunięciem wyrobów azbe-
stowych ze swoich nierucho-
mości w 2022 roku, na któ-
rych nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza zo-
bowiązani są do złożenia de-
klaracji uczestnictwa.

Deklarację należy złożyć 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do 15.03.2022 r. do go-
dziny 15.30 w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Gminy 
w Lubinie (ul. Księcia Lu-
dwika I nr 3, 59-300 Lubin). 

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji 
do realizacji zadania jest fakt ujęcia nieru-
chomości, dla której składana jest deklara-

cja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów za-
wierających azbest” sporządzonej dla Gmi-
ny Lubin. 

UWAGA
W ramach zadania związanego z usuwaniem 
azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i 
wykonania nowego pokrycia dachowego. 
Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi 
pokryć we własnym zakresie. Nie ma również 
możliwości zwrotu kosztów prac związanych 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które 
właściciel nieruchomości poniósł we własnym 
zakresie.
Więcej informacji oraz druk deklaracji można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. 
Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, pok. nr 17, 
tel. 76 84 03 172. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji cja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów za-

UWAGA
W ramach zadania związanego z usuwaniem 
azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i 
wykonania nowego pokrycia dachowego. 
Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi 
pokryć we własnym zakresie. Nie ma również 
możliwości zwrotu kosztów prac związanych 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które 
właściciel nieruchomości poniósł we własnym 
zakresie.
Więcej informacji oraz druk deklaracji można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. 

W związku 
z pojawiającymi 
się przypadkami 
wywozu mas 
ziemnych oraz 
gruzu budowlanego 
na teren 
nieruchomości 
w celu niwelacji 
terenu, jego 
wyrównania lub 
podniesienia 
poziomu gruntu, 
przedstawiamy 
obowiązujące 
w tym zakresie 
przepisy prawne. 

Zgodnie z § 2 pkt 17 rozpo-
rządzenia Ministra Klimatu 
z dnia 2 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10), od-
pady z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budow-
lanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę 
i ziemię z terenów zanieczysz-
czonych) zostały zaliczone do 
odpadów i skatalogowane ja-
ko odpad w grupie 17.

Jedynie niezanieczyszczona 
gleba i inne materiały wystę-
pujące w stanie naturalnym, 
wydobyte w trakcie robót bu-
dowlanych, nie zaliczają się do 
odpadów, pod warunkiem, że 
materiał ten zostanie wyko-
rzystany do celów budowla-
nych w stanie naturalnym na 
terenie, na którym został wy-
dobyty.

Masy ziemne i gruz budow-
lany przywożone na nierucho-

mość w celu np. jego niwelacji, 
wyrównania bądź utwardze-
nia – pochodzące od innych 
wytwórców odpadów należy 
traktować jako odpady. Poję-
cie odpadu nie wyłącza sub-
stancji i przedmiotów, które 
nadają się do dalszego gospo-
darczego wykorzystania, od-
padami są także materiały 
podlegające ponownemu go-
spodarczemu wykorzystaniu 
przez nabywcę, posiadają dla 
niego określoną wartość go-
spodarczą, rynkową i stanowi-
ły przedmiot umowy sprzeda-
ży.

Zagospodarowanie takich 
odpadów musi odbywać się 
zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 779) oraz rozpo-
rządzeniami wykonawczymi 
tj. Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 10 listopa-
da 2015 r. w sprawie listy ro-
dzajów odpadów, które osoby 
fizyczne lub jednostki organi-
zacyjne niebędące przedsię-
biorcami mogą poddawać od-
zyskowi na potrzeby własne, 
oraz dopuszczalnych metod 
ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 93) i Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 11 
maja 2015 r. w sprawie w spra-
wie odzysku odpadów poza in-
stalacjami i urządzeniami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 796).

Osoby fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne niebędą-
ce przedsiębiorcami mogą go-
spodarczo wykorzystywać, na 
terenie nieruchomości, do 
której posiadają tytuł prawny - 
odpady wymienione w załącz-
niku do ww. rozporządzenia, 
m.in.:
 o kodzie 17 05 04 - gleba 
i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 
05 03, 
 o kodzie 17 05 06 - urobek 
z pogłębiania inny niż wy-
mieniony w 17 05 05, do 
utwardzania powierzchni, 
po rozkruszeniu odpadów 
jeśli jest to konieczne do ich 
wykorzystania, z zachowa-
niem przepisów odrębnych, 
w szczególności przepisów 
Prawa wodnego i Prawa bu-
dowlanego. Dopuszczalna 
maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia wynosi 200 kg/
m2;
 o kodzie 17 01 01 - odpady 
betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów,
 o kodzie 17 01 02 - gruz ce-
glany,’
 - kodzie 17 01 07 - zmiesza-
ne odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 
01 06, do utwardzania po-
wierzchni, budowy funda-

mentów, wykorzystania ja-
ko podsypki pod posadzki 
na gruncie po rozkruszeniu 
odpadów, jeśli jest to ko-
nieczne do ich wykorzysta-
nia oraz z zachowaniem 
przepisów odrębnych, 
w szczególności przepisów 
Prawa wodnego i Prawa bu-
dowlanego. W przypadku 
utwardzania powierzchni 
dopuszczalna maksymalna 
ilość odpadów do przyjęcia 
wynosi 200 kg/m2 utwar-
dzanej powierzchni. 
W przypadku budowy fun-
damentów dopuszczalna 
maksymalna ilość odpadów 
do przyjęcia wynosi 200 kg/
m3 fundamentu lub pod-
sypki pod posadzki na grun-
cie w przypadku odpadów 
betonu i 100 kg/m3 funda-
mentu lub podsypki pod po-
sadzki na gruncie w przy-
padku gruzu ceglanego 
i zmieszanych odpadów be-
tonu z gruzem ceglanym;
Prowadzenie dozwolonego 

przepisami odzysku odpadów 
jest możliwe z zachowaniem 
przepisów odrębnych, 
w szczególności przepisów 
Prawa wodnego i Prawa bu-
dowlanego. 

Niwelowanie nierówności 
lub utwardzanie powierzchni 
powodujące podwyższenie te-
renu działki może spowodo-
wać zachwianie stosunków 

wodnych. Zgodnie z brzmie-
niem art. 234 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 roku Prawo wodne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233) „właściciel gruntu, 
o ile przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej, nie może: zmie-
niać kierunku i natężenia od-
pływu znajdujących się na je-
go gruncie wód opadowych 
lub roztopowych ani kierunku 
odpływu wód ze źródeł – ze 
szkodą dla gruntów sąsied-
nich”. Zapis oznacza, że nie 
ma możliwości jakiegokol-
wiek działania związanego 
z niwelowaniem terenu dział-
ki, które mogłoby spowodo-
wać zatrzymanie, zakłócenie 
spływu wód i szkodę dla grun-
tów sąsiednich. Jeżeli spowo-
dowane przez właściciela 
gruntu zmiany stanu wody na 
gruncie szkodliwie wpływają 
na grunty sąsiednie, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta, 
z urzędu lub na wniosek, 
w drodze decyzji, nakazuje 
właścicielowi gruntu przywró-
cenie stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobie-
gających szkodom.

Rozmieszczenie nawiezio-
nych mas ziemnych na grun-
cie oraz wykorzystywanie od-
padów z grupy 17 do celów np. 
budowlanych, produkcyjnych, 
itd., w ilościach przekraczają-
cych dozwolone rozporządze-
niem oraz przez przedsiębior-
ców, należy traktować jako 
prowadzenie procesu odzysku 
odpadów, a dokonywanie ta-
kiej czynności wymaga uzy-
skania stosownego zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów.

Przepisy ustawy o odpadach 
nie wprowadzają żadnych 
zwolnień w zakresie obowiąz-
ku uzyskania przez przedsię-
biorcę zezwolenia na przetwa-
rzanie odpadów w pracach 
ziemnych. Zatem jeżeli przed-
siębiorca wykorzystuje odpady 

o kodzie 17 05 04 (tj. glebę 
i ziemię nieobjętą wyłącze-
niem na podstawie art. 2 pkt 3 
ustawy o odpadach) to powi-
nien uzyskać zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów.

Na właścicielu terenu ciąży 
obowiązek precyzyjnego usta-
lenia, jakie konkretnie odpady 
przywożone są na jego nieru-
chomość i w jakiej ilości. Oko-
liczności te winny zostać po-
twierdzone odpowiednimi do-
kumentami (np. umowa, 
oświadczenie os. fizycznej, 
jednostki organizacyjnej  nie-
będącej przedsiębiorcą o moż-
liwości zagospodarowania od-
padów). 

Należy pamiętać, że posia-
dacz odpadów ponosi odpo-
wiedzialność za składowanie 
odpadów bez wymaganego 
zezwolenia i jest on obowiąza-
ny do niezwłocznego ich usu-
nięcia. Dodatkowo domnie-
mywa się, że władający po-
wierzchnią ziemi jest posiada-
czem odpadów znajdujących 
się na nieruchomości, a jego 
odpowiedzialność oparta jest 
na obiektywnym fakcie zale-
gania odpadów w miejscu do 
tego nieprzeznaczonym.

W przypadku nieusunięcia 
odpadów, na podstawie art. 26 
ust. 2 ustawy o odpadach, 
wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, w drodze decyzji wy-
danej z urzędu, nakaże posia-
daczowi odpadów, usunięcie 
odpadów z miejsca nieprze-
znaczonego do ich składowa-
nia lub magazynowania.

Brak wykonania przedmio-
towej decyzji, skutkować bę-
dzie wszczęciem postępowa-
nia egzekucyjnego, prowadzo-
nego w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 roku o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji 
(tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 
1427 ze zm.). 

MASY ZIEMNE, GRUZ BUDOWLANY 
– KIEDY MOŻNA WYKORZYSTAĆ GOSPODARCZO? 



⁶ INWESTYCJE

Wielkie gratulacje 
dla Bożeny Fedor – 
nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego 
w Raszówce! W ple-
biscycie Gazety 
Wrocławskiej „Na-
uczyciel na medal” w ka-
tegorii nauczycieli klas 0 - III 
zajęła I miejsce w powiecie lubiń-
skim i IV w województwie! 

W dodatku do Gazety Wrocław-
skiej ogłoszono listę laureatów. 
Głosowanie sms-owe i internetowe 
na nominowanych nauczycieli od-
bywało się na poziomie powiatu od 
października do końca listopada, 
a wojewódzkie do 15 grudnia 2021 
roku. Cieszymy się bardzo z tego 

sukcesu i jeszcze raz 
gratulujemy! 

W artykule 
przedstawiającym 
sylwetkę nauczy-
cieli czytamy 

m.in.: 
Studia nauczyciel-

skie podjęła przez 
przypadek wspólnie z kole-

żanką.
-Miałyśmy tylko spróbować, 

a pracujemy w tym zawodzie pra-
wie od 30 lat- wspomina z uśmie-
chem.

Już na pierwszym roku, począt-
kowo w studiu nauczycielskim, po-
czuła smak pracy w szkole. Szybko 
zrozumiała, że wybór kierunku 
kształcenia, choć przypadkowy 
oskazał się strzałem w 10. 

Miała tylko spróbować, 
a pracuje już prawie 30 lat!

Na jego budowę 
gmina pozyskała 
do� nansowanie 
z Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych Covid. 
Dodatkowo obiekt 
wyposażono 
w nowoczesne 
pomoce 
naukowe dzięki 
do� nansowaniu 
z KGHM Polska 
Miedź SA w ramach 
projektu „Cyfrowa 
i nowoczesna 
szkoła w gminie 
Lubin”.

Szkoła Podstawowa w Ra-
szówce istnieje od 1949 roku, 
czyli ponad 70 lat. Przez wiele 
lat funkcjonowała w budynku 
obecnego przedszkola. 

- W lutym 1972 roku omal 
nie doszło do tragedii. Nagle 
osunęła się jedna ze ścian 
szkolnego budynku. Przyczyną 
było przekroczenie bariery 
dźwięku przez przelatujący ra-
dziecki samolot. Zawieszono 
lekcje na dwa dni, a następnie 
wynajęto cztery pomieszczenia 
we wsi. 1 marca 1972 r. władze 
oświatowe powzięły decyzję 
o budowie szkoły. Nowy budy-
nek oddano do użytku półtora 
roku później 3 września 1973 

roku – mówiła Lucyna Szudro-
wicz, dyrektor szkoły, dodając: 
- Jednak przez wiele lat szkoła 
borykała się z niedoborem sal 
lekcyjnych. Nowoczesna i prze-
stronna świetlica była marze-
niem uczniów, nauczycieli i ro-
dziców prawie od początku 
mojej działalności jako dyrek-
tora szkoły zwłaszcza, gdy zli-
kwidowano szkoły filialne 
w Miłoradzicach i w Zimnej 
Wodzie. Klas przybywało i licz-
ba pomieszczeń wciąż była nie-
wystarczająca.

Problem stał się bardzo po-
ważny, gdy ostania reforma 
edukacji przywróciła 8-letni 
cykl nauki. W 2017 roku na 
wniosek dyrekcji wójt Tadeusz 
Kielan obiecał zabezpieczenie 
środków na opracowanie do-
kumentacji projektowej. 
W 2020 roku została wyłonio-
na firma wykonawcza i w grud-
niu podpisano umowę. Od 
stycznia 2021 pomimo szaleją-
cej  pandemii udało się rozpo-

cząć budowę, która po zabez-
pieczeniu terenu szkoły i boi-
ska trwała do października. 

Powstał połączony łączni-
kiem pięknie przeszklony seg-
ment z przestronną świetlicą, 
dwiema salami dydaktycznymi 
na piętrze wraz z zapleczem sa-
nitarno – szatniowym o łącznej 
powierzchni użytkowej 380,40 
m² i kubaturze 2494, 93 m³ 
z nowoczesnymi instalacjami 
wewnętrznymi, m. in. z auto-
matyczną wentylacją, syste-
mem oddymiania grawitacyj-
nego, podwójnym systemem 
monitorowania, niezależną 
kotłownią czy klimatyzacją 
świetlicy. 

W uroczystym otwarciu 
obiektu, ze względu na zagroże-
nie pandemiczne wzięło udział 
tylko kilka osób. Wstęgę przeci-
nał wójt Tadeusz Kielan, Nor-
bert Grabowski przewodniczą-
cy Rady Gminy Lubin oraz dy-
rektor Lucyna Szudrowicz. No-
wy szkolny segment poświęcił 

ksiądz proboszcz Stanisław 
Buchta. W spotkaniu uczestni-
czyła także m.in. Zofia Marcin-
kiewicz, przewodnicząca komi-
sji oświaty Rady Gminy Lubin. 

 Mimo skromnej uroczysto-
ści ponad połowa gości okaza-
ła się być absolwentami tej 
szkoły, m.in. Józef Kos przed-
stawiciel KGHM, radny Mar-
cin Nyklewicz, sołtys Tadeusz 
Kosturek oraz Damian Dobro-

wolski przewodniczący Rady 
Rodziców. 

- W sprawie rozbudowy 
szkoły byliśmy z radnymi jed-
nomyślni, zresztą zawsze na 
inwestycje związane z eduka-
cją patrzymy bardzo przychyl-

nym okiem. Dwa lata temu 
rozbudowaliśmy szkołę 
w Szklarach Górnych, teraz 
dzieci  z Raszówki otrzymały 
nowy segment dydaktyczny, 
w następnej kolejności rozbu-
dowywana będzie szkoła 
w Niemstowie – mówił Tade-
usz Kielan. Wójt dziękował jed-
nocześnie przedstawicielowi 
KGHM za wsparcie – Tak bo-
gate i nowoczesne wyposaże-

nie trafi-
łoby do tej 

szkoły ale 
znacznie później. 

Dzięki znacznemu 
dofinansowaniu już teraz 

dzieci mogą z niego korzystać. 
Uczniowie zademonstrowali 

gościom korzyści i możliwości 
zabawy jakie daje nowoczesny 
sprzęt multimedialny w postaci 
komputerów,  monitorów inter-
aktywnych, magicznego dywa-
nu do interaktywnych zabaw 
rozwijających wiele istotnych 
funkcji i percepcji dzieci oraz 
mnóstwo innych ciekawych po-
mocy dydaktycznych. 

Oglądając te prezentacje go-
ście z rozrzewnieniem wspo-
minali czasy mundurków ob-
sypanych białą kredą, czy też 
dyżury w celu wypłukania gąb-
ki. Za kilka lat dzieci zupełnie 
nie będą wiedziały do czego 
kiedyś służyła kreda i gąbka. 

Wartość tej inwestycji  to 
2 407 966,59 zł. Gmina 
pozyskała na ten cel  
1 267 139,97  z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych COVID. 
Wyposażenie i zakup 
nowoczesnego sprzętu stał się 
możliwy dzięki wsparciu KGHM 
Polska Miedź SA w Lubinie. Na 
ten cel gmina otrzymała 
150 000 zł w ramach projektu 
„Cyfrowa i nowoczesna szkoła 
w Gminie Lubin”.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce mogą się już cieszyć z nowego, bardzo nowoczesnego 
segmentu, na który składa się m.in. świetlica i dwie sale lekcyjne. 

UROCZYSTE OTWARCIE 
NOWEGO SEGMENTU 
SZKOŁY W RASZÓWCE

W uroczystym otwarciu obiektu, ze względu na zagrożenie pandemiczne, 
wzięło udział tylko kilka osób. 

 Uczniowie zademonstrowali gościom korzyści 
i możliwości zabawy, jakie daje nowoczesny sprzęt 
multimedialny



⁷OSP

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP 
Emerytowani  druhowie Ochotniczych Straży Pożar-

nych mogą się ubiegać  o nowe świadczenie ratownicze  
z tytułu wysługi lat w OSP. Jego wysokość to 200 złotych 
miesięcznie do emerytury. Należy jednak udokumentować 
określony w ustawie okres służby oraz wyjazdy na akcje. 
Świadczenie przysługuje od stycznia bieżącego roku, ale  
jest czas do września na złożenie wniosków i wyrównanie 
płatności.

Na podstawie art. 16 usta-
wy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach po-
żarnych strażakowi ratowni-
kowi OSP przysługuje 
świadczenie ratownicze, któ-
re ma być corocznie walory-
zowane. Prawo do tego 

świadczenia mają strażacy 
OSP, którzy czynnie uczest-
niczyli jako członkowie OSP 
w działaniach lub akcjach ra-
towniczych.

- Ustawa wymaga udoku-
mentowania bezpośredniego 
udziału w takich akcjach co 

najmniej raz w roku, przez 
minimum 25 lat w przypad-
ku mężczyzn oraz 20 lat 
w przypadku kobiet. Przy na-
liczaniu okresu czynnego 
uczestnictwa w działaniach 
ratowniczych nie jest wyma-
gane zachowanie ciągłości 
wysługi lat w OSP – mówi 
Eryk Górski, komendant Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubinie. – Na 
bieżąco, podczas różnych 
spotkań informujemy człon-
ków OSP o nowych przywile-
jach i wyjaśniamy jak wypeł-
nić niezbędne formalności.

Prawo do tego świadcze-
nia przysługuje po osiągnię-
ciu przez mężczyznę 65 roku 
życia, a przez kobietę 60 ro-
ku życia. 

Na początku lutego opub-
likowano rozporządzenie do-
tyczące świadczenia ratow-
niczego dla strażaków ratow-
ników OSP. Pierwsze kroki 
ubiegania się o ten dodatek 
to udokumentowanie służby, 
potem trzeba będzie złożyć  
odpowiedni wniosek za po-
średnictwem Urzędu Gminy, 
który trafi do komendanta 
powiatowego PSP.  

Świadczenie wypłacać bę-
dzie Zakład Emerytalno-
-Rentowy MSWiA:
 wypłata następuje mie-
sięcznie, do 15. dnia każ-
dego miesiąca kalendarzo-
wego, począwszy od mie-
siąca, w którym przyznano 
świadczenie ratownicze 
(art. 18 ust. 2 ustawy);
 zgodnie z art. 51. ust 1. 
ustawy, osobie, która złoży 
wniosek o przyznanie 
świadczenia ratowniczego 
w terminie 9 miesięcy od 
dnia wejścia w życie usta-
wy, przyznaje się prawo do 

świadczenia ratowniczego 
od   miesiąca wejścia w ży-
cie ustawy, o ile w miesiącu 
tym spełniała wszystkie 
niezbędne warunki do na-
bycia prawa do świadcze-
nia ratowniczego.
Wzór wniosku o przyzna-

nie świadczenia określa roz-
porządzenie ministra spraw 
wewnętrznych z dnia 2 lute-
go 2022 r. (Dz.U. 2022R 
poz. 316) wydane na podsta-
wie art. 17 ust.11 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach po-
żarnych. 

Na zebraniu sprawozdawczym spotkali się członkowie 
OSP Księginice, by podsumować ubiegły rok 
i przedstawić plany na najbliższe miesiące. To jedna 
z trzech naszych jednostek wpisana do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

I tak się złożyło, że jako 
trzecia z tych jednostek, czy-
li tuż po Zimnej Wodzie 
i Niemstowie zorganizowała 
zebranie by zatwierdzić nie-
zbędne sprawozdania, plany 
i udzielić jednogłośnie za-
rządowi absolutorium. Spra-
wozdania przedstawiał pre-
zes Łukasz Kurek oraz na-
czelnik Marcin Mamona.

OSP KSIĘGINICE
Liczy 17 osób, w tym 2 kobiety. 

W ubiegłym roku jednostka wy-

jeżdżała do 36 akcji ratowni-
czych, w tym  do 14 pożarów, 20 
razy do likwidacji miejscowych 
zagrożeń, odnotowano także dwa 
fałszywe alarmy. Najczęściej 
w akcjach uczestniczyli: Marcin 
Mamona (34), Łukasz Kurek 
(31) i Stanisław Poczynek (22).

Jednostka systematycznie in-
westuje w sprzęt i wyposażenie. 
W ubiegłym roku rozpoczął się 
także remont garażu, w tym pla-
nowany jest remont pomiesz-
czeń biurowych. W planach jest 
również  zakup m.in. nowych 

mundurów, aparatów. Jednost-
ka planuje bowiem  przyjąć 
ośmiu nowych członków , 
w tym trzy kobiety.

W zamierzeniach są także 
liczne pokazy, pogadanki, 
udziały w zawodach i aktywna 
współpraca m.in. z gminnymi 
instytucjami oraz Państwową 
Strażą Pożarną. Czy uda się  te 
plany zrealizować, to  zależy 
w głównej mierze do zagrożenia 
epidemiologicznego. Z powodu 
rosnącej fali zachorowań w ze-
braniu OSP Księginice nie mo-
gli wziąć udziału przedstawicie-
le PSP. Komendant główny 
wprowadził znaczące obostrze-
nia, rotacyjną pracę i zakazał 
delegowania na tego typu ze-
brania.

Gratulacje i podziękowania 
za ubiegłoroczną pracę nasi 
ochotnicy przyjmowali od Grze-
gorza Obary i Marka Maśleja 
z zarządu gminnego OSP oraz 
Norberta Grabowskiego, prze-
wodniczącego Rady Gminy Lu-
bin.

- Bardzo dziękuje za służbę 
na rzecz naszej gminy, bo to jest 
bezcenne. Życzę wam także re-
alizacji wszystkich zamierzeń 
szczególnie przyjęcia nowych 
członków – mówił Norbert Gra-
bowski.  

OSP RASZOWA
To był wyjątkowy rok dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Raszowej, bowiem udało się 
pozyskać specjalistyczny samo-
chód i tym samym zyskać status 
„S”. Ochotnicy z Raszowej bę-
dą teraz częściej angażowani do 
akcji ratunkowych. 

OSP Raszowa liczy 16 człon-
ków, do tej pory jako jedyna 
w gminie Lubin była jednostką 
typu „M”. W ubiegłym roku 
oprócz  Nissana Nawary, pozy-
skanego od KGHM Polska 
Miedź SA, jednostka wzbogaci-
ła się o piłę spalinową, trzy kom-
plety specjalistycznych ubrań 
wraz z obuwiem oraz agregat 
prądotwórczy.

- Nasza jednostka istnieje od 

1966 roku i śmiało mogę powie-
dzieć, że od tej pory nie kupiono 
nam tyle sprzętu i wyposażenia 
co za kadencji wójta Tadeusza 
Kielana, za co serdecznie dzię-
kujemy. To nie chodzi tylko 
o Raszową ale o wszystkie jed-
nostki z gminy Lubin – mówił 
Józef  Kuchciak, prezes OSP 
Raszowa.

- Jest mi niezmiernie miło, że 
doceniacie moje osobiste zaan-
gażowanie w działalność 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych.  W ostatnich latach rze-
czywiście udało nam się wspól-
nie wiele osiągnąć, nie byłoby to 
jednak możliwe bez takiego du-
żego zaangażowania każdego 
z ochotników, za co bardzo 
wam dziękuję. Cieszę się, że 
chcecie się rozwijać, obiecuję 
wsparcie i życzę powodzenia – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin, który corocznie 
uczestniczy w prawie wszyst-
kich zebraniach sprawozdaw-
czych dziewięciu gminnych jed-
nostek OSP. 

W tym roku w Raszowej ma 
zostać zamontowane selektyw-
ne powiadamiane co oznacza 
kierowanie do akcji nadzorowa-
nych przez Państwową Straż 
Pożarną.

- Rozumiemy oczekiwania 
i chęć dalszego doposażenia. 
Zarząd gminny OSP zbiera ta-
kie zapotrzebowania od wszyst-
kich jednostek i często w ra-

mach wymiany pomiędzy jed-
nostkami przekazywany jest 
dodatkowy sprzęt. Corocznie 
wnioskujemy także do gminy 
o wsparcie – mówił Marek Ma-
ślej z zarządu gminnego OSP 
i jednocześnie strażak z PSP.

Strażacy z dumą 
prezentowali 

oklejony kilka 
dni temu sa-
mochód, któ-
ry remontują 
i wyposażają 

w ramach 
swoich możli-

wości. 

Władze OSP Księginice i OSP Raszowa z jednogłośnym absolutorium  

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE 
JEDNOSTEK OSP ZA ROK 2021 

Przypomnijmy, że w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym (KSRG) z gminy 
Lubin jest OSP Zimna Woda, 
OSP  Niemstów i OSP 
Księginice. KSGR to integralna 
część organizacji 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, 
mający na celu ratowanie 
życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, prognozowanie, 
rozpoznawanie i zwalczanie 
pożarów, klęsk żywiołowych 
lub innych miejscowych 
zagrożeń. System skupia 
jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, inne służby, 
inspekcje, straże, instytucje 
oraz podmioty, które 
dobrowolnie w drodze umowy 
cywilnoprawnej zgodziły się 
współdziałać w akcjach 
ratowniczych. Aktualny 
standard dobowej gotowości 
operacyjnej KSRG przedstawia 
się następująco:
  W PSP - minimum ok. 5 100 

strażaków i ok. 5 300 
samochodów ratowniczo- 
gaśniczych i specjalnych 
w 503 Jednostkach 
Ratowniczo-Gaśniczych KM 
(KP) PSP.
  W 4 738 jednostkach OSP 

w KSRG - ok. 11 313 
samochodów ratowniczo-
gaśniczych i specjalnych.

- Jest mi niezmiernie miło, że doceniacie moje osobiste 
zaangażowanie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.  
W ostatnich latach rzeczywiście udało nam się wspólnie wiele 
osiągnąć, nie byłoby to jednak możliwe bez takiego dużego 
zaangażowania każdego z ochotników, za co bardzo wam dziękuję- 
mówił wójt Tadeusz KielanOSP Księginice -w ubiegłym roku jednostka 

wyjeżdżała do 36 akcji ratowniczych

OSP Raszowa  - 
jednostce udało 
się pozyskać 
specjalistyczny 
samochód i tym 
samym zyskać status 
„S”. Ochotnicy 
z Raszowej będą teraz 
częściej angażowani 
do akcji ratunkowych.  



⁸ FERIE ZIMOWE

Ferie zainaugurowano animowanym 
seansem „SING 2”. Ta wzruszająca 
opowieść o spełnianiu marzeń 
pozwoliła w pogodnym nastroju 
rozpocząć zimowy odpoczynek. Po 
nim czekał park trampolin, gdzie 
można było wyładować energię 
i nawiązać nowe znajomości 
z rówieśnikami. Uczestnicy 
w pełni wykorzystali przestrzeń 
do szaleństwa – proste akrobacje, 
unoszenie się w powietrzu czy 
odbijanie się od ścian, które również 
są trampolinami.

W świetlicy wiejskiej 
w Niemstowie kilkadziesiąt 
dzieci uczestniczyło w balu 
karnawałowym. Były tańce, 
śpiewy, zabawy oraz ciekawe 
animacje. Wszyscy uczestni-
cy prezentowali się w bajko-
wych strojach. Po raz pierw-
szy Ośrodek zaproponował 
konkurs na maskę karnawa-
łową, do którego zgłosiło się 
kilkanaście małych miesz-
kańców gminy. Każdy 
z uczestników został nagro-
dzony upominkami za  po-

mysłowość i wykonanie zgło-
szonych prac.

Tradycyjnie odwiedzono 
zaprzyjaźnione schronisko 
Andrzejówka. Pełen autokar 
zabrał dzieci i młodzież 
w góry na sanki. Andrzejów-
ka przywitała wszystkich 
piękną słoneczną pogodą 
i mnóstwem białego puchu. 
Uczestnicy wycieczki 
z ogromną  radością mogli 
cieszyć się zjeżdżaniem na 
sankach czy jabłuszkach – 
ślizgaczach po śniegu. 
W schronisku można było 
się ogrzać i zakupić ciepły 
posiłek lub napój.

Pierwszy reryjny tydzień 
zakończyła wizyta w sali za-
baw i kinie. Niezwykła ani-
mowana opowieść ”O czym 

Ferie już za nami, uczniowie powrócili do stacjonarnej i zdalnej nauki, warto jednak powspominać szereg 
atrakcji, które przygotował dla dzieci i młodzieży Ośrodek Kultury Gminy Lubin.  

ŚNIEG, RADOŚĆ, 
TANIEC 
I ZABAWA  



⁹FERIE ZIMOWE

marzą zwierzęta”, przypomi-
nała o uniwersalnych wartoś-
ciach. Po seansie skorzystano 
z oferty sali zabaw AKU-
KU.  Przestrzenna trzypozio-
mowa konstrukcja, zjeżdżal-
nie, slajd tubą do piłeczek, 
ślizgawki, basen z kulkami 
i tor przeszkód sprawiły wiele 
frajdy i pozwoliły rozładować 
nadmiar energii.

Drugi tydzień wspólnej 
zabawy rozpoczął się od 
wyjazdu do fińskiej 
wioski Kalevala w Bo-
rowicach. W typowo 
śnieżnym klimacie, 
na dzieci czekały za-
jęcia w szkole fiń-
skiej, mające na celu 
poznanie kultury te-
go kraju, jego zwy-

czajów i oryginalności przyro-
dy. Ciekawą częścią było m.in. 
poznanie psów  rasy huski, 
można było też zobaczyć i kar-
mić renifery. Wszyscy zostali 
poczęstowani fińskimi cia-
steczkami i kakao. Zimowa 

pogoda skłoniła uczestników 
do zabaw na śniegu, zakoń-
czonych spacerem z psami po 
lesie.

W  świetlicach w Ustroniu 
i Miłoradzicach przeprowa-
dzono również warsztaty ma-

lowania toreb, 
mające na celu 

rozwinięcie 
umiejętności 
manualnych 
i wyobraźni. 
Wszyscy 
uczestnicy 
mieli możli-
wość wyko-
nania indy-

widualnych 
kompozycji, 

przeznaczo-
nych tylko dla 

siebie.
Edukacyjne za-

jęcia i ciekawe do-
świadczenia naukowe 

przygotowało dla dzieci 
z naszej gminy Centrum Na-

uki Keplera w Zielonej Górze. 
Zanim jednak rozpoczęto 
przygodę z nauką, na wszyst-
kich czekała miła niespo-
dzianka. W tamtejszym Cine-
ma City obejrzano film „Wiki 
i jej sekret”. Po wzruszającej 
projekcji, udano się do Cen-
trum Nauki Keplera, gdzie 
rozpoczęły się zajęcia w dwóch 

grupach warsztatowych:
 matematyka w przyrodzie – 
przybliżyła świat przyrody 
postrzegany oczami mate-
matyka. Można było zazna-
jomić się z fenomenami ja-
kim jest zachwycająca sy-
metria, geometria, pojawia-
jąca się w otaczającym nas 
świecie.
 a może morze? ryby Bałtyku 
– ukazano początki powsta-
nia Bałtyku, zaznajomiono 
z gatunkami ryb, które 
można spotkać w różnorod-
nych akwenów wodnych 
(morza, rzeki, jeziora), zo-
baczono pod mikroskopem 
łuski ryb, dzieci mogły wy-
konać ręcznie własną rybę.
Ferie zakończyły się wspól-

ną zabawą podczas balu kar-
nawałowego w świetlicy 
w Osieku. Wszyscy chętni 
brali udział we wspólnych tań-
cach, zabawach zespołowych 
oraz  quizach, odnoszących 
się do znanych bajek. Nie za-
brakło również zabaw z klan-
zą, czyli chustą animacyjną 
i tańców integracyjnych. Każ-
dy uczestnik obdarowany zo-
stał słodyczami. W świetlicy 
w Niemstowie odbyły się zaję-
cia taneczne. We wspólnej za-
bawie i ćwiczeniach układów 
tanecznych wzięło udział kil-
kanaście dzieci z tej miejsco-
wości. 

W TYM ROKU WARUNKI PANDEMICZNE POZWOLIŁY NA 
STWORZENIE OFERTY STACJONARNEJ. PROPOZYCJE 
PRZYGOTOWANE PRZEZ OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN 
CIESZYŁY SIĘ OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM! 
W PIERWSZYM TYGODNIU WZIĘŁO W NICH UDZIAŁ 
200 DZIECI, W DRUGIEJ POŁOWIE FERII ZAPEWNIONO 
ATRAKCJE  DLA UDZIAŁ 370 NAJMŁODSZYCH 
MIESZKAŃCÓW GMINY! 
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Najdłuższy szalik 
w Polsce z udziałem 
mieszkanek naszej gminy 

- Jeśli umiesz robić na drutach, szydełku lub pleciesz rękoma, 
masz trochę włóczki i chęć pomagania zapraszamy do wsparcia 
akcji. - To był prosty pomysł i szczytna idea, w którą 
zaangażowało się osiem pań z gminy Lubin.
30 stycznia po raz 30. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Gabriela Razowska z Krzeczyna Małego usłyszała 
w telewizji śniadaniowej  o przedsięwzięciu promowanym przez 
aktorkę Adriannę Biedrzyńską, która wspólnie ze sztabem 
WOŚP w Mińsku Mazowieckim wyszła z inicjatywą stworzenia 
najdłuższego szalika w Polsce. 
- Pomyślałam, że to doskonała akcja w którą możemy się 
włączyć. Zadzwoniłam  więc do koleżanek z którymi wspólnie 
dziergałyśmy opaski  tworzące kordonkowy szlak, 
skontaktowałam się ze sztabem WOŚP w Ścinawie, który 
w naszym regionie koordynował tę akcje i dołączyłyśmy do 
najdłuższego szalika w Polsce swoje 19,5 metra – mówi 

z radością Gabriela Razowska.
W akcji chodziło o to by zrobić 
kawałek szalika o szerokości 20 
cm z dowolnej włóczki, dowolnym 
ściegiem i dowolnej jak 
najdłuższej długości, choć 
preferowane było  150 cm.
W gminie Lubin powstało 13 
szalików. Zrobiły je panie: 
Bogusia, Marta, Ela, Zosia 
i Gabrysia z Krzeczyna Małego, 
Maria z Bukownej, Renata 
z Pieszkowa i Grażyna Balewicz ze 
Składowic, dzięki której powstało 
aż 5 szalików.

W ramach cyklicznego, tzw. robo-
czego objazdu terenu gminy przez 
wójta i przewodniczącego rady gmi-
ny,  doszło do spotkania  z  mieszkań-
cem Chróstnika, który oprócz prze-
kazania drogowo-komunikacyjnych 
bolączek opowiedział o akcji, którą 
realizuje od lat w Chróstniku. Na re-
akcję nie trzeba było długo czekać, 
na czym wymiernie zyskali pod-
opieczni schroniska w Legnicy.  

Zbyszek Kościelny wraz z żoną Pa-
trycją od kilku lat organizuje  zbiórki 
karmy i koców wśród mieszkańców 
Chróstnika, które 
przekazuje później 
do instytucji zajmują-
cych się opieką nad 
bezdomnymi zwierzę-
tami.

- Robimy takie zbiór-
ki kilka razy w roku 
i przekazujemy je do 
schronisk i towarzystw 
opieki nad zwierzętami. 
Mamy grupę przyjaciół, 
z którymi spotykamy się 
na spacerach i psich za-
przęgach i wiemy, że ludzie reagują 
bardzo pozytywnie na nasze akcje. 
Czasem nie wiedzą nawet, że stare koł-
dry czy koce zalegające po garażach są 
tak potrzebne w schroniskach – mówi 

Zbyszek Koś-
cielny.

Mieszkaniec 
Chróstnika 
opowiadał 
o tych przed-
sięwzięciach 

z takim entu-
zjazmem, że odzew był natychmiasto-

wy.  Wójt Tadeusz Kielan zdecydował 
o zakupie z gminnego budżetu dużej par-
tii karmy, którą do schroniska w Legnicy 
zawiózł  m.in. Norbert Grabowski, prze-
wodniczący Rady Gminy Lubin.

-Cieszę się, że mogłem wesprzeć tak 
dobrą akcję. Dobrze, że są wśród nas 
ludzie którzy potrafią tak zdopingować 
do działania, które przynosi tyle dobre-
go – mówi Norbert Grabowski.

- To było bardzo miłe, że tak dużo 
karmy zebraliśmy. Planujemy by ko-
lejnym razem podobna zbiórka była 
dedykowana Towarzystwu Opieki 
nad Zwierzętami w Lubinie – mówi  
inicjator.

Zbyszek Kościelny ma dwa psy, 
z których jeden sam przyszedł do rodzi-
ny oraz trzy koty. 

Wsparcie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Legnicy 

karmy i koców wśród mieszkańców 

do instytucji zajmują-

bezdomnymi zwierzę-

- Robimy takie zbiór-

schronisk i towarzystw 
opieki nad zwierzętami. 
Mamy grupę przyjaciół, 
z którymi spotykamy się 
na spacerach i psich za-

Zbyszek Koś-

zjazmem, że odzew był natychmiasto-

Pierwszy singiel zespołu Destiny 
nosi tytuł „Sleepless Nights”. Mate-
riał nagrano w Pink Noise Studio 
w Miłkowicach, w powiecie legni-
ckim, a ze realizacje nagrań (mix 
i mastering) odpowiadał legnicki 
muzyk Łukasz Parlicki. Teraz grupa 
pracuje nad płytą.

- Mamy próby w garażu u kolegi – 
mówi Miłosz Abramczuk z Siedlec, 
który gra w zespole na gitarze baso-
wej. – Wychowałem się na Depeche 
Mode przy nich zawsze miałem ciar-
ki, moi koledzy są zafascynowani na 
przykład Nirvaną, AC/DC. Zaczęło 
się od szkolnego apelu, na którym 
Kamil zagrał rocka. Wtedy się jesz-
cze nie znaliśmy, ale połączyła nas 
wszystkich miłość do muzyki. 

Członkowie zespołu to uczniowie 
II Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie. Tworzą go: Kamil Matu-
szewski, Dawid Opyrchał, Tomasz 
Ratka oraz Miłosz Abramczuk. Mi-
łosz pochodzi z Siedlec w gminie Lu-
bin, jego koledzy to mieszkańcy Lu-
bina i powiatu polkowickiego.

Życzymy im wytrwałości i powo-
dzenia.  Taki debiut w wykonaniu Mi-
łosza był do przewidzenia już dla na-
uczycieli  Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach. Zawsze aktywnie 
uczestniczył w wielu szkolnych 
przedstawieniach, brał udział 
w gminnych konkursach recytator-
skich, Miłosz był także członkiem 
pierwszej Młodzieżowej Rady Gminy 
Lubin. Trzymamy kciuki za Destiny, 
niech sukces będzie ich przeznacze-
niem!

Miłosz Abramczuk z Siedlec, jako jeden z czterech członków zespołu  Destiny zadebiutował na rynku muzycznym. 
Zespół wydał singla, który można obejrzeć i posłuchać na Youtubie oraz  Spotify 

DEBIUTANCKI SINGIEL 
ROCKOWEJ KAPELI 
Z GMINNYM AKCENTEM 
 „To jest świetne, że na 
świecie są tacy ludzie 
jak Wy - z tak dużą 
motywacją do działania 
i ambicją!!” „Utwór 
jest wspaniały, czekam 
na kolejne i życzę 
Wam rozwoju w tym 
kierunku, bo jesteście 
cudowni!”, ”Odwalacie 
kawał dobrej roboty. Oby 
tak dalej chłopaki!” to 
tylko kilka przykładów 
entuzjastycznych 
recenzji, które pojawiły 
się pod udostępnionym 
nagraniem.
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Pomysł na „troskliwe książki” powstał w ubiegłym ro-
ku,  jego realizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu 
z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Księgozbiór zakupiony w 2021 roku bar-
dzo spodobał się czytelnikom i wzbudził ich ogromne za-
interesowanie. 

Dzięki kolejnemu finanso-
wemu wsparciu komisji, bi-
blioteka kontynuuje projekt 
„Troskliwe książki”, zwięk-
szając w 2022 roku jego za-
sięg, poprzez włączenie do 
projektu filii bibliotecznych.

Otrzymane dofinansowa-

nie pozwoliło na zakup 147 
egzemplarzy książek, które 
poruszają m.in. tematy prob-
lemów emocjonalnych  i  
wzmacniania więzi rodzin-
nych oraz społecznych. 

W nowym księgozbiorze 
nie zabrakło pozycji porusza-

jących współczesne proble-
my, z którymi borykają się ro-
dzice, w tym depresja dzieci 
i młodzieży czy umiejętność 
komunikowania się z „cyfro-
wymi dziećmi”. Wśród ksią-
żek znalazły się także tytuły, 
które zatroszczą się m.in. 
o nasze wnętrze („Instrukcja 
obsługi toksycznych ludzi”, 
K. Miller, S. Giżyńska; „Aser-
tywność : sięgaj po to, czego 
chcesz, nie raniąc innych” R. 
Alberti, M. Emmons) oraz 
„zaproszą do łagodniejszego 

spojrzenia na trudne okresy 
w naszym życiu i docenienia 
tego, w jaki sposób nas wzbo-
gacają” (fragment z książki 
„Zimowanie”, Katherine 
May).

Wśród tytułów nie mogło 
zabraknąć propozycji dla 
młodzieży i dzieci. Książki 
z zakresu edukacji emocjo-
nalnej dziecka podpowiadają 
jak radzić sobie z emocjami, 
kształtować pozytywne po-
stawy oraz gdzie szukać do-
brych wzorców.

„Troskliwy księgozbiór” wzbogacony o nowe tytuły

Dzień Babci 
i Dziadka 
w przedszkolu 

W przedszkolu im. Jana Pawła II w Ra-
szówce oraz w oddziale zamiejscowym 
w Lubinie odbyły się uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Niestety z powodu 
pandemii nie można było gościć dziad-
ków w placówkach pomimo, iż święto to 
na stałe wpisało się do kalendarza przed-
szkolnych uroczystości.

Koronawirus w znacznym stopniu ogra-
niczył życie przedszkola oraz wzajemne 
kontakty. Doświadczenia te pozwoliły jed-
nak jeszcze bardziej docenić, jak wielkim 
skarbem jest babcia i dziadek. Świat się 
zmienia, ale nie zmienia się jedno - miłość 
babci i dziadka, za którą dzieci serdecznie 
chciały podziękować.

Wnuczęta uczciły to święto składając 
dziadkom życzenia, recytując wiersze 
i śpiewając piosenki. Dzieci pamiętały, by 
podziękować za opiekę, cierpliwość i czas, 
jaki poświęcają im ukochana babcia i dzia-
dek. Życzenia dziadkom złożyła dyrektor 
przedszkola Katarzyna Foryś. W imieniu 
pracowników oraz przedszkolaków życzyła 
zdrowia, miłości i szacunku oraz podzięko-
wała za przekazywaną przez nich mądrość 
życiową i doświadczenie. 

Gmina Lubin otrzymała pieniądze ze środków  
unijnych  w wysokości 658 500 zł  w ramach 
projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR”.   264 
uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych,  zamieszkujących na terenie 
gminy Lubin i mających przodków zatrudnionych 
w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych 

otrzyma nowy sprzęt komputerowy. 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa przystępuje 
teraz do zawierania umów z 1604 gminami, które 
zostały objęte wsparciem. W efekcie tych umów 
przyznane granty zostaną sfinalizowane w formie 
przekazanych pieniędzy.  Zakupu sprzętu 
komputerowego dla swoich mieszkańców dokonają 
już bezpośrednio samorządy. 

Projekt realizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020,  Oś V. Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia - REACT-EU, ,  
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Nowy sprzęt komputerowy dla 264 uczniów z naszej gminy

Właściciele 
posesji ze Szklar 
Górnych zwyciężyli 
w tegorocznym 
konkursie, 
w którym oceniano  
dekoracje świetlne 
na posesji, 
które są  widoczne 
dla przechodniów. 
Światełka 
i aranżacje, 
którymi zachwycali 
miejscowych 
i przejezdnych, 
zbierali przez
kilka lat.

W styczniu komisja kon-
kursowa powołana przez wój-
ta dokonała oględzin ilumina-
cji świątecznych na pięciu po-
sesjach w czterech miejsco-
wościach gminy Lubin: Miro-
szowicach, Raszowej Małej, 
Składowicach i Szklarach 
Górnych.

Ocenie podlegała dbałość 
o ład przestrzenny, wkompono-
wanie w krajobraz wsi ale także 
pomysłowość oraz zastosowa-
nie nowatorskich rozwiązań.

Dla wszystkich posesji każdy 
z czterech jurorów dokonał in-
dywidualnej oceny punktowej 
w zakresach wskazanych  w re-

gulaminie. Łączna suma przy-
znanych punktów,  uśredniona 
do jednej wartości wytypowała 
zwycięzców konkursu:

 I miejsce    -  100 pkt.    
posesja Szklary Górne 7 b
 II miejsce   -   93,25 pkt.  
posesja Miroszowice ul. 
Słoneczna 21
 III miejsce  -   82,50 pkt.  
posesja  Szklary Górne 10 A
 IV miejsce  -   73,75 pkt.  
równorzędnie nagrody: 
Składowice 15 F, Raszowa 
Mała 1 B

Nagrodami w konkursie są 
bony zakupowe. Pracownicy 
referatu spraw komunalnych 
Urzędu Gminy Lubin skontak-
tują się ze zwycięzcami w spra-
wie odbioru nagród. 

NAJPIĘKNIEJSZA ILUMINACJA 
ŚWIĄTECZNA W GMINIE LUBIN 
– ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS 

Szklary Górne – I miejsce 
w konkursie
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LUCYNA KOPCZA 
Lucyna Kopcza jest mieszkanką Liśca od 12 lat. Przeprowa-

dziła się tutaj z Wiercienia, gdzie jej tato pełni funkcję sołtysa 
od wielu lat. Jak sama mówi jest to rodzinne powołanie.

-Wcześniej byłam przewodniczącą rady sołeckiej przy byłej 
sołtys, teraz sama piastuję to stanowisko. Swoją drogę zaczę-
łam od wniosku o zamknięcie odcinka drogi powiatowej do la-
su, którą najbardziej eksploatowały samochody ciężarowe 
z drewnem. Obecnie dla takiego transportu ta droga jest za-
mknięta – opowiada sołtys.

Jest bardzo zainteresowana dobrem wspólnoty. 
- Od 1,5 roku wspieramy poprzez zbiórkę plastikowych na-

krętek chłopca Franciszka Zabłotnego z Legnicy. Od lat wspie-
ramy finansowo z funduszu sołeckiego Ochotniczą Straż Po-

żarną, a także ostatnio Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie. 
Staramy się podnieść jakość życia naszych mieszkańców- mówi sołtys.
SOŁTYS ZAPYTANA O SUKCESY ODPOWIADA:

- W 2019 po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie gminnym Tradycje Bożonarodze-
niowe, na którym udało nam się zdobyć Puchar. Wygraliśmy również Gminny turniej piłki 
siatkowej.  W zeszłym roku z funduszu sołeckiego wykonaliśmy zagospodarowanie terenu 
przed budynkiem świetlicy, na którym zasadziliśmy ponad 100 roślin. Udało się nam zakupić 
nowe ławki i kosze na śmieci, a także zostało wykonane palenisko. Postawiono tam dwie wiaty 
do spotkań,  tym roku będziemy dalej wyposażać ten teren- mówi Lucyna Kopcza.

Po rocznej przerwie Lisiec znów gościł u siebie międzynarodowy festiwal „Świat pod Kycze-
rą”.

-Był to dla nas trudny okres, ale bez pomocy wójta, gminy i wspaniałych ludzi nie udałoby 
nam się przeprowadzić kolejnej edycji festiwalu, który jest już tradycją Liśca. Przez pandemię 
baliśmy się, że ludzie zapomnieli o nas, ale jednak dalej mamy miejsce w sercach miłośników 
„Świata pod Kyczerą”- mówi Lucyna Kopcza.
O BOLĄCZKACH LIŚCA SOŁTYS OPOWIADA W TEN SPOSÓB:

-Najgorzej jest z drogami powiatowymi, ale nie jest to temat, który łatwo załatwić. Mamy 
bardzo duży problem z zasięgiem telefonii komórkowej, ale jest to chyba urok każdej mniej-
szej wsi. Chciałabym również abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Już teraz można 
skorzystać z dofinansowania „Czyste powietrze” do wymiany pieców na ekologiczne. Zachę-
cam do tego mieszkańców.
CZEGO W KOLEJNYCH MIESIĄCACH MOGĄ SIĘ SPODZIEWAĆ MIESZKAŃCY 
LIŚCA?

-Mam pomysł na stworzenie „Zagrody Lisieckiej” przy placu zabaw, byłaby do rekreacyjno-
-integracyjna przestrzeń. Już mamy w tym miejscu palenisko i ławki wokół altany. Zaplano-
waliśmy wykonanie podłóg i ławek ze stołami, a także jak się uda płot z żerdzi. Docelowo w za-
grodzie mają stanąć tablice edukacyjne o tematyce ochrony środowiska, o pszczołach, o pta-
kach, o drzewach itp.– opowiada sołtys.

URSZULA KWAŚNA  
Urszula Kwaśna już cztery kadencje jest sołtysem Gogoło-

wic. Jest szczęśliwą babcią czworga wnucząt i spełnia się w za-
rządzaniu wsią. Spytana o motyw bycia sołtysem opowiada:

- Sołtysem jestem z pasji, lubię pomagać mieszkańcom i ni-
gdy nie odmawiam pomocy. Bardzo dbam o dobro naszej ma-
łej wspólnoty. Przez moją całą kadencję widzę ile można wło-
żyć w rozwój wsi. Jednym z naszych największych osiągnięć, 
które ukazują jak zależy nam na Gogołowicach jest zajęcie III 
miejsca w konkursie na najpiękniejszą wieś w województwie 
dolnośląskim organizowaną przez Urząd Marszałkowski. Za-
jęcie tego miejsca dużo wymagało od naszej wspólnoty. Każdy 
z mieszkańców dołożył swoją cegiełkę do tego sukcesu- mówi 
Urszula Kwaśna. 

Od 2007 roku Urszula Kwaśna dba o dobro swojej wsi.
 TAK ODPOWIADA NA PYTANIE CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ PRZEZ TYLE LAT:

-Stawiamy lampy fotowoltaiczne, które powoli prowadzą nas do lepszej przyszłości dla na-
szych dzieci i wnuków. Z pomocą gminy wyremontowaliśmy świetlicę, która znajduje się w by-
łej szkole. Świetlica jest już czynna od roku, ale na razie czekamy na krzesła i stoły, które 
ukończą nasz remont. Na przełomie maja i czerwca planujemy oficjalne otwarcie. Przed pan-
demią nasza wieś mogła pochwalić się takimi cyklicznymi imprezami jak Dzień Seniora, 
Dzień Dziecka, zabawa choinkowa dla najmłodszych dzieci. Jednak przez ostatnie dwa lata 
nie mogliśmy zorganizować ich ponownie. Mam nadzieję, że uda nam się to w tym roku po-
nieważ frekwencja zawsze była świetna. Dbamy również o nasz staw, kosimy tereny wokół 
niego, aby nie zarósł trawą i pilnujemy ogólnego porządku - z uśmiechem odpowiada sołtys.
SOŁTYS SPYTANA O WSPÓŁPRACĘ Z RADĄ SOŁECKĄ I MIESZKAŃCAMI OD-
POWIADA:

- Nigdy nie mogłabym sobie wyobrazić lepszych mieszkańców niż nasi. W każdej, nawet 
najmniejszej sprawie pomagają jak mogą. Nie muszę się martwić, że zabraknie nam rąk do 
pracy. Rada sołecka jest również bardzo pomocna. Zawsze mogę liczyć na ich pomoc i współ-
pracę.
PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA SOŁTYS WIDZI TYLKO JEDNĄ BOLĄCZKĘ WSI:

-Bardzo bym chciała aby wzdłuż naszej drogi gminnej powstał chodnik dla mieszkańców. 
Niestety nie jest to łatwa sprawa ponieważ przez całą jej długość jest rów melioracyjny. Jedy-
nym rozwiązaniem jest zrobienie drenażu i postawienie chodnika nad rowem. Niestety sami 
nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale mam nadzieję, że uda nam się spełnić marzenie wielu 
mieszkańców –mówi Urszula Kwaśna. 

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. Co miesiąc przedstawiamy kolejno ich sylwetki.

TWÓJ SĄSIAD – SOŁTYS 
SOŁTYS 
LIŚCA

SOŁTYS 
GOGOŁOWIC

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami
Ostrzegamy przed tele-

fonami od nieznanych 
osób, które podają się za 
pracowników urzędów 
skarbowych lub Minister-
stwa Finansów. To próby 
wyłudzenia danych podat-
ników.

Przypominamy: resort fi-
nansów nie prowadzi telefo-
nicznej weryfikacji prowa-
dzonych spraw, ani nie zbie-
ra w ten sposób informacji o 
podatnikach.   Osoby poda-

jące się za pracowników 
urzędów skarbowych lub 
Ministerstwa Finansów tele-
fonują przykładowo w spra-
wach dodatków do PIT-u 
lub podejrzanych przele-
wów. Podobne próby wyłu-
dzeń mogą pojawić się w 
wiadomościach wysyłanych 
przez oszustów, którzy pró-
bują uzyskać od nas pienią-
dze lub informacje.

Co warto zrobić przy pró-
bie wyłudzenia danych:

 W przypadku otrzymania 
podejrzanego telefonu i 
próby wyłudzenia danych, 
użyj w swoim telefonie 
funkcji „przekaż” albo 
„udostępnij” i przekaż 
treść otrzymanej wiado-
mości na numer 799-448-
084.
 Zgłoszenie zostanie prze-
kazane do analityków 
CERT Polska.
 Każde zgłoszenie może 
pomóc ochronić tysiące 

innych użytkowników!
Więcej informacji można 

znaleźć na stronie Państwo-
wego Instytutu Badawczego 
NASK.

W przypadku otrzymania 
podejrzanego telefonu lub 
próby wyłudzenia danych, 
które dotyczą Ministerstwa 
Finansów oraz Krajowej 
Administracji Podatkowej, 
prosimy o przekazanie 
zgłoszenia na incydent@
mf.gov.pl.
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Szczęście to stan, w którym 
z radością doceniamy to co 
mamy tu i teraz. Nie należy 
ciągle rozpamiętywać przeszłości 
ani nieustannie zajmować się 
planowaniem przyszłości, tylko 
żyć daną nam chwilą, konkretnym 
dniem. O tym jak wypracować 
swój dobrostan i cieszyć się nim 
na co dzień, dyskutowali seniorzy 
w ramach specjalnego warsztatu 
szkoleniowego, pod kierunkiem 
wyspecjalizowanej trenerki 
i psychoterapeutki. 

Warsztat miał formę 
wykładu i treningu. Se-
niorzy mówili o rozpo-
znawaniu emocji i uczuć 
oraz o wykształceniu 
własnych sposobów 
i umiejętności pozyski-
wania dobrostanu zwa-
nego szczęściem.

- Dyskutowaliśmy nad 
tym czym różnią się 
emocje od uczuć i jak 
wypracować  indywidu-
alny sposób radzenia so-
bie z emocjami – mówi 
Irena Wyciślik, trener 
i psychoterapeuta. – 
Małe dzieci łapią świat 
na gorąco, są tu i teraz 
i czują się naturalnie 
szczęśliwe. Nie myślą 
o tym co będzie później. 
W wieku nastoletnim 
młodzi ludzie najczęś-
ciej  są niezadowoleni 
z obecnego stanu,  mają 
głowy pełne marzeń i  
najczęściej chcą żyć ina-

czej niż ich rodzi-
ce. A potem jako 
dorośli ciągle za 
czymś gonią - 
lepszym do-
mem, autem, 
wakacjami i żyją 
w ciągłym pędzie, 
a tymczasem codzien-
ne życie przemija, ucie-
ka. Mówi się, że mą-
drość przychodzi z wie-
kiem, trzeba dbać o to by 
wiek nie przyszedł sam. 
Dlatego na każdym eta-
pie życia musimy się 
troszczyć o samorozwój 
i dobrostan.  

Żeby się doskonalić 
i zadbać o siebie trzeba 
pamiętać, że emocje są 
wrodzone, czyli uwarun-
kowane genetycznie 
w wyniku ewolucji. 
Uczucia natomiast są 
świadomym odbiorem 
naszych emocji, definiu-
jemy je słownie i mamy 

nad nimi dużą kontrolę. 
A teraz więcej szczegó-
łów na temat tego jak 
żyć lepiej i odczuwać ra-
dość życia.

Emocje są odpowie-
dzią układu nerwowego 
na to co się dzieje. Są 
bezpośrednie, to swoisty 
system alarmowania 
ciała, bo czasem od 
szybkiej reakcji zależy 
nasze życie. Emocje 
przechodzą  i odchodzą 
dość szybko przez ciało 
ale są bardzo gwałtowne 
i silne. Podstawowe 

emocje to gniew, 
złość, strach, ra-
dość, smutek, za-
skoczenie.

Uczucia nato-
miast pochodzą z na-

szej interpretacji wyda-
rzeń. Gdy zrozumiemy 
co się stało i dlaczego za-
chowujemy się w dany 
sposób, wtedy nasze 
uczucia oceniają nasze 
emocje. Uczucia nie są 
tak intensywne i jest ich 
znacznie więcej niż emo-
cji, trwają także dłużej.  
Uczucia odnoszące się 
na przykład do gniewu 
to: frustracja, rozdraż-
nienie, obraza. Z emocją 
radości natomiast wiążą 
się m.in. uczucia pewno-
ści siebie, wesołości, 
życzliwości, dumy, spo-
koju.  

RADOŚĆ ŻYCIA – WYJĄTKOWY 
WARSZTAT DLA SENIORÓW, 
KTÓRY MOŻE POMÓC KAŻDEMU 

Przedstawiamy 12 kroków do szczęścia, z 
którymi zapoznali się uczestnicy warsztatów i 
które każdy z nas powinien włączyć do swojej 
codzienności.
 WDZIĘCZNOŚĆ – Podziękuj komuś, okaż 
wdzięczność komuś każdego dnia
 DAWANIE – Podaruj komuś coś (rzecz, 
uwagę) stwórz możliwość by ktoś podaro-
wał tobie coś lub komuś innemu
 POMOC – Pomagaj, jeśli ktoś potrzebuje 
pomocy, oferuj swoją pomoc i nie bój się 
prosić o nią innych, kiedy tego potrzebujesz
 ODŻYWIANIE – Jedz dobrze, przygotowuj 
zdrowe, pożywne posiłki i o ile to możliwe 
spożywaj  je w dobrym towarzystwie (nie 
przy TV)
 ĆWICZENIA – Ćwicz regularnie, utrzymuj 
swoje ciało w aktywności od najprostszych 
ćwiczeń do trudniejszych
 ODPOCZYNYEK – Wysypiaj się, odpoczy-
waj gdy jesteś zmęczony/a, krótka drzemka 

(20 minut) pomiędzy 13 – 15 doda energii
 NOWE DOŚWIADCZENIA – Doświadczaj 
nowych rzeczy, sytuacji, spotkań, pozwól 
sobie i innym na różnego rodzaju doznania, 
które będą służyć rozwojowi
 WYJDŻ Z DOMU-  Do lasu, do parku. Ciesz 
się ze spotkania z naturą, spaceruj, wędruj, 
doświadczaj pór roku 
 MEDYTACJA, WYCISZENIE, MODLITWA, 
KONTEPLACJA – Znajdź miejsce, prze-
strzeń w sobie i czas na codzienne oczysz-
czenie umysłu
 ŻYJ W SPOŁECZEŃSTWIE, UDZIELAJ SIĘ– 
Człowiek jest istotą społeczną, rozwijaj no-
we kontakty
 CEL, CZYLI MARZENIA I DĄŻENIA – Reali-
zuj swój cel z radością. Zła wiadomość jest 
taka, że czas płynie i nie wraca, ale dobra 
jest taka, że każdy jest swoim pilotem 
 UŚMIECHAJ SIĘ – Do każdej chwili, do sie-
bie, do innych

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli 
się też m.in. jakie są hormony 
szczęścia i jak naturalnie wpływać  
na podniesienie ich poziomu.
DOPAMINA – to hormon nagrody 
i bodziec rozwoju. A o to jak dbać 
o jej wzrost
  Celebruj drobne zwycięstwa
  Twórz listę zadań i odhaczaj 

postępy
  Medytuj regularnie
  Zadbaj o właściwy sen 

(21.30 – 5.30; 22.00 – 06.00)
  Jedz produkty bogate w tyrozynę 

(Orzechy, warzywa strączkowe, 
jajka)
  Uprawiaj sporty, które lubisz
  Rozwijaj swoje pasje – pisz, 

maluj, śpiewaj, tańcz

OKSTYTOCYNA – to hormon 
przywiązania
  Przytulaj się do najbliższych
  Głaszcz i przytulaj zwierzęta – 

koty i psy
  Pielęgnuj relacje przyjaciółmi
  Zrób coś miłego dla innych
  Wybierz się na masaż
  Bierz zimny prysznic
  Słuchaj mantr i ulubionej muzyki

SEROTONINA – to hormon szczęścia
  Wejdź w stan medytacji
  Idź na spacer do parku lub lasu
  Spędź trochę czasu na słońcu
  Zadbaj o zdrowie jelit
  Spożywaj pokarmy bogate 

w  tryptofan (pestki dyni, soja, 
ser mozzarella, ryby – tuńczyk, 
dorsz, mleko, chude mięso)
  Wspieraj innych w osiąganiu celu
  Biegaj, pływaj, ćwicz

ENDORFINY – to swoisty środek 
przeciwbólowy
  Obejrzyj dobrą komedię
  Zjedź kawałek dobrej czekolady
  Stań przed lustrem i uśmiechaj 

się do siebie
  Używaj pikantnych przypraw
  Zapisz się na tańce
  Idź na masaż
  Praktykuj jogę
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W Bowling Clubie w Lubinie odbył 
się II Walentynkowy Turniej Bowlin-
gowy dla mieszkańców gminy Lubin. 
Do zawodów zgłosiło się 18 par z so-
łectw naszej gminy. Rywalizacja prze-
biegała w sportowej atmosferze.

Była  to nie tylko możliwość atrak-
cyjnego spędzenia wolnego czasu ale 
też szansa na nawiązanie nowych zna-
jomości. Najlepsi uczestnicy sobot-
nich zawodów otrzymali pamiątkowe 
statuetki, a trzy najlepsze pary, dodat-

kowo vouchery do restauracji. Nagro-
dy i wyróżnienia wręczała Magdalena 
Dubińska, dyrektor Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin, który był organizato-
rem zabawy. Poniżej wyniki nagrodzo-
nych i wyróżnionych par.

 Marcin Szynduar, Robert Żuk 
-498 pkt.
 Marek Żuk, Barbara Żuk -497 
pkt.
 Małgorzata Polniak, Jarosław 
Polniak -466 pkt.

 Marta Wójcik, Kacper Wójcik 
-390 pkt.
 Natalia Żuk, Hubert Polniak 
-377 pkt.
 Elżbieta Kotulski, Mirosław Ko-
tulski -361 pkt. 

Walentynkowy Turniej Bowlingowy  

W ostatni weekend stycznia 
w Legnicy odbyły się Halowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w Łucznictwie ,, Open”. W zawodach 
tych startowali łucznicy LZS SKS 
Raszówka zdobywając aż osiem 
medali. Tydzień później w Legnicy  
zorganizowano 40. Halowe 
Mistrzostwa Polski w Łucznictwie. 
W mistrzostwach tych łucznicy z LZS 
SKS Raszówka zdobyli dwa srebrne 
medale!

W „Open” najlepiej spisał 
się Mateusz Musiatowicz 
uczestnik Mistrzostw Świata 
Juniorów w 2021 roku zdo-
bywając złoty medal w łu-
kach bloczkowych mężczyzn 
oraz drużyna kobiet w łu-
kach barebow w składzie: 
Kinga Maluska , Julia Malu-
ska, Natalia Maluska, Ewa 
Puchalska  zajmując pierw-

sze miejsce w śród kobiet. 
Srebrny medal zdobyła 

drużyna mężczyzn w łukach 
bloczkowych w składzie Ma-
riusz Walada. Mateusz Mu-
siatowicz, Gabriel Kozłow-
ski. 

Brązowe medale zdobyli:
 Magdalena Sieradzka, 
Wiktor Windak w mikście 
w łukach olimpijskich.

 Julia Maluska w łukach ba-
rebow
 Lucyna Kołodyńska, Mate-
usz Musiatowicz w mikście 
w łukach bloczkowych
 Mariusz Walada w łukach 
bloczkowych
 Drużyna w łukach blocz-
kowych: Jakub Smaga, Je-

rzy Dzikowski, Piotr Czyr-
ski.
W kolejny weekend odbyły 

się  w Legnicy 40. Halowe 
Mistrzostwa Polski w Łucz-
nictwie. Indywidualnie me-
dal zdobył Paweł Sidor w łu-
kach bloczkowych mężczyzn 
przegrywając w finale z Łu-

kaszem 
Przybylskim. Warto dodać, 
że jego rywal jest aktualnie 
najlepszym zawodnikiem 
w łukach bloczkowych w Pol-
sce i jednocześnie ma 19. Po-
zycję na świecie w klasyfika-
cji  za  rok 2021.

Drugi srebrny medal wy-
walczyła drużyna w łukach 
bloczkowych w składzie: Ma-

riusz Walada, Paweł Sidor, 
Gabriel Kozłowski oraz Piotr 
Czyrski.

Pozostali zawodnicy zajęli 
następujące miejsca:
 Gabriel Kozłowski - 6. 
w łukach bloczkowych,
 Ewa Puchalska-  7. 
w łukach barebow,
 Mariusz Walada -  9. 
w łukach bloczkowych,
 Agata Kołodyńska – 12. 
w łukach bloczkowych,
 Magdalena Sieradzka -  
17. w łukach olimpijskich,
 Jakub Wójcik Vel Jaworski 

-  41. w łukach olimpij-
skich
 Mikst Mariusz Walada
i  Lucyna Kołodyńska – 6. 
w łukach bloczkowych,
 Mikst Magdalena Sieradz-
ka i Jakub Wójcik Vel Ja-
worski – 24. w łukach 
olimpijskich. 

Udany medalowy początek roku łuczników z Raszówki 

10 MEDALI NA DOBRY 
POCZĄTEK ROKU  

Nasza reprezentacja na Halowych Mistrzostwach 
Dolnego Śląska w Łucznictwie ,,Open” 

4. 40. Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie 

kaszem 
Przybylskim. Warto dodać, 
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W sali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Górnych odbyła się pierwsza 
runda Gminnej Ligi Piłki Siatkowej. Do za-
wodów zgłosiło się pięć drużyn, które grały 
systemem ,,każdy z każdym’’.

Rozegrano pięć spotkań, poniżej dokładne 
wyniki. Sędzią zawodów był Dawid Stankie-
wicz. 
 Szklary Górne - Obora 2:0 (25:8, 25:9)
 Szklary Górne – Miroszowice 2:0 (25:16, 
25:17)
 Miroszowice - Osiek 2:0 (25:12, 25: 15)
 Lisiec - Obora 2:0 ( 25:7 , 25:11 )
 Lisiec - Osiek 2:0 (25:14 , 25:15)
Turniej finałowy Gminnej Ligi Piłki Siatko-

wej zaplanowano na 27 lutego 2022 w tym sa-
mym miejscu. Planowany harmonogram spot-
kań wygląda następująco:  

1. Miroszowice - Obora 
2. Szklary Górne - Osiek 
3. Lisiec - Miroszowice 
4. Obora - Osiek 
5. Szklary Górne - Lisiec  

Pięć drużyn 
w gminnym 
turnieju 
siatkówki

Duży sukces w finale odnio-
sła ekipa Unii Miłoradzice, któ-
ra w sposób niepodlegający 
dyskusji, udowodniła iż najle-
piej radzi sobie w rozgrywkach 
halowych.

Najlepszymi zawodnikami 
sobotnich zmagań zostali wy-
brani:
 Szymon Targowicz (Huzar) - 
najlepszy bramkarz
 Oskar Ondycz (Fortuna Obo-
ra) - najlepszy zawodnik
 Paweł Miśta (Unia Miłora-
dzice) -  król strzelców ( zdo-
bywca 5 bramek)
 Kornel Snopkowski (Iskra 
Księginice) - najlepszy mło-
dzieżowiec 
Na zakończenie turnieju rad-

ny gminy Lubin Jerzy Tadla 
wręczył nagrody i wyróżnienia 
dla zwycięzców zawodów . 

Unia Miłoradzice zdobyła pierwsze miejsce, w zorganizowanym  19 lutego
w hali RCS-u przy Szkole Podstawowej nr14 w Lubinie, kolejnym turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lubin. 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY LUBIN

W zawodach 
wzięło udział 
pięć drużyn 
ligowych z terenu 
gminy. Zespoły 
rywalizowały 
w systemie ,, 
każdy z każdym”. 
Turniej przebiegał 
w sportowej 
rywalizacji. 

WYNIKI WSZYSTKICH 
SPOTKAŃ:

1.  Huzar Raszówka 
- Iskra Księginice 1:0

2.  Unia Miłoradzice 
- Fortuna Obora 3:1

3.  Iskra Księginice 
- Unia Miłoradzice 3:2

4.  Victoria Niemstów 
- Huzar Raszówka 1:3

5.  Victoria Niemstów 
- Unia Miłoradzice 0:3

6.  Fortuna Obora 
- Iskra Księginice 2:1 

7.  Victoria Niemstów 
- Fortuna Obora 1:4

8.  Huzar Raszówka 
- Unia Miłoradzice 0:4

9.  Huzar Raszówka 
- Fortuna Obora 2:3

10.  Victoria Niemstów 
- Iskra Księginice 0:5

KOŃCOWA TABELA:

Unia Miłoradzice 4 - 9 10:4
Fortuna Obora 4 - 9 10:7
Huzar Raszówka 4 - 6 6:6
Iskra Księginice 4 - 6 9:5
Victoria Niemstów 4 - 0 2:15 
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Hasło krzyżówki z numeru  1/2022 Wiadomości Gminnych 
Gminy Lubin brzmi: „ Środek zimy”. Nagrodę otrzymuje Justyna 
Tarnowska z Raszowej Małej. 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 8 marca. 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. 

Jasiu spóźnia się pół godziny na lekcję 
języka polskiego. Nauczycielka pyta 
go:
– Jasiu, dlaczego się spóźniłeś?
– Bo napadł na mnie groźny bandyta 
z pistoletem w ręce!
– To straszne! – mówi nauczycielka – 
I co było potem ?
– Potem zabrał mi zeszyt z zadaniem 
domowym!

***
Do pokoju wchodzi strasznie pobity 
hrabia.

– O rany, sir, co się panu stało? – pyta 
Jan.
– Dostałem w twarz od barona 
Stefana.
– Od barona Stefana? Przecież to 
chucherko! Musiał mieć coś w ręku!
– Miał. Łopatę.
– A pan, panie hrabio? Nie miał pan 
nic w ręku?
– Miałem. Lewą pierś żony barona. 
Piękna rzecz, nie przeczę, ale do walki 
zupełnie się nie nadaje.

***
– Jasiu – mówi mama przy śniadaniu 
– zjedz chlebek.
– Ale ja nie lubię chlebka!
– Musisz jeść chlebek, żebyś był duży i 
silny.
– A po co mam być duży i silny?
– Żebyś mógł pracować i zarabiać na 
chlebek.
– Ale ja nie lubię chlebka!

***
Dzwoni telefon:
– Dzień dobry, czy mogę z Jola?

– Niestety małżonki nie ma w domu.
– To wiem, jest u mnie – pytam, czy 
mogę…

***
Jasio kopie dół w ogródku. 
Zaciekawiony sąsiad pyta:
– Co robisz??
– Kopie grób dla mojej złotej rybki.
– Ale czemu taki duży?
– Bo jest w twoim kocie!
***
Do drzwi domu blondynki pukają 
sąsiadki. Blondynka pyta:

– Kto tam?
– Sąsiadki!
Blondynka odpowiada:
– Nie, nie ma siatek!

***
Policjant zamknął się w komórce i 
przez kilka dni rozbierał swój nowo 
kupiony samochód na części. Żona się 
pyta:
– Po co to robisz?
– Poprzedni właściciel powiedział mi, 
że włożył w niego 20 tysięcy!
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

POZIOMO:
1. Sztuczny język; 
6. Dawniej: atrament; 
10. Nowela Prusa; 
11. Miasto we wsch. Ukrainie; 
12. Nimfa z Achai i Syrakuz; 
13. Gra role; 
14. Końcówka tygodnia; 
15. Na twarzy zadowolonego; 
16. … ostatni Mohikanin; 
19. Grał różdżkarza w Alternatywy 
4; 23. Wschód; 
26. Rodzaj gazety popularnej; 
27. Lekki trening na siłowni; 
28. Największe jezioro Europy; 
29. Ryba atlantycka; 
30. Żeglarskie śpiewanki; 
33. Przystań jachtowa; 
37. Suma do zapłaty;
40. Jezioro w Szczecińskiem; 
41. Płyta stanowiąca wypełnienie 
ramy skrzydła drzwi; 
42. Dynastia królewska w W. Brytanii; 
43. Dawniej moneta brytyjska; 
44. Dawniej: napastnik w piłce nożnej; 
45. Imię papieży; 
46. Połączenie poloneza z mazurem; 
47. Rodzaj leku 
przeciwnowotworowego;

PIONOWO:
1. Widowisko sceniczne o charakterze 
komedii lub farsy; 
2. Rodzaj wykładziny podłogowej; 
3. Wyższy urzędnik w starożytnym 
Rzymie; 
4. Gatunek papugi; 
5. Jednostka pływająca;
6. Marka węgierskich autobusów; 
7. Tradycyjny żydowski muzykant 
weselno-karczmiany; 
8. Hawajski instrument; 
9. Obojętna skała wylewna; 
17. Autor Lolity;
18. Wykupił abonament; 
20. Indianin z Ameryki Płn.; 
21. Wysadził Redutę; 
22. Z nich składa się materia; 
23. Frakcja, stronnictwo; 
24. Miasto w Turcji; 
25. Belgijski rewolwer; 
30. Lincz; 
31. Nowy Świat; 
32. Krzew z rodziny różowatych; 
34. Niemiecki sąsiad Świnoujścia; 
35. Autor „Krzeseł” i „Nosorożca”; 
36. Glista ludzka; 
37. Nić chirurgiczna; 
38. Element dekoracyjny; 
39. Dawniej: zniewaga, obraza
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