
W sąsiedztwie placu zabaw i terenu rekreacyjnego z wiatą, 
w Pieszkowie powstało, wybudowane od podstaw nowoczesne 
boisko. Jest przystosowane do rozgrywek czterech gier 
zespołowych. Obok boiska jest już plenerowa siłownia. Inwestycja 
w Pieszkowie była wsparta dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
3 maja zorganizowano uroczyste otwarcie połączone z Turniejem 
piłkarskim sołectw.  Str. 7

39. SESJA RADY 
GMINY LUBIN 

Sesja miała w programie 
siedemnaście punktów , 
w tym przyjęcie 11 uchwał. 
Przyjęto m.in. trzyletni program 
wspierania rodziny oraz kilka 
uchwał w sprawie nadania 
nowych nazw ulic. Zdecydowano 
również o dopłaceniu ponad 
2 milionów 900 tysięcy 
złotych do kosztów gospodarki 
odpadami.  Str. 5

PODZIĘKOWANIA 
Z OKAZJI DNIA 
BIBLIOTEKARZA

Współczesna biblioteka to nie 
tylko wypożyczalnia książek, 
wiedza i informacje. To również 
dostęp do multimediów oraz 
miejsce spotkań, dialogu oraz 
szeroko rozumiana współpraca 
instytucjonalna i lokalna.   
  Str. 10

KOLEJĄ 
W ODWIEDZINY 
DO SĄSIADÓW 

Goerlitz, Zittau, Varnsdorf oraz 
Oybin – to miejscowości, które 
koleją i z plecakiem odwiedzili 
sołtysi gminy Lubin. W ramach 
tej wycieczki można było 
podziwiać perełki architektury 
śląsko-łużyckiej, zachwycać 
się pięknem przyrody i docenić 
rozwój infrastruktury kolejowej, 
dzięki której można zwiedzić 
Euroregion Nysa.  Str. 12
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To cykl imprez, podczas których rokrocznie prezentowana jest m.in. twórczość artystyczna mieszkańców 
gminy Lubin. W tym roku, impreza organizowana przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin dała mieszkańcom 
moc muzycznych doznań,  nadrabiając ostatnie dwa pandemiczne lata. Była także wyjątkowa dlatego, że 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin obchodzi 15 –lecie!  Str. 8-9

Nowoczesne 
wielofunkcyjne boisko 
w Pieszkowie! 
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PRZYSŁOWIA 

NA CZERWIEC

Od świętego Medarda

(8 czerwca) czterdzieści 

dni szaruga. 

***

Na święty Antoni 

(13 czerwca) pierwsza 

jagódka się zapłoni. 

***

Na Elżbiety (18 czerwca) 

kiedy leje, złe latu

robi nadzieje. 

***

Gdy słońce w Raka  

(22 czerwca)  z grzmotem 

wschodzi, to posuchę zwykle 

przynosi. 

*** 

Już świętego Jana

(24 czerwca), ruszajmy 

do siana. 

***

Gdy pada na Władysława 

(27 czerwca), letnia pogoda 

nie będzie ciekawa.  

***

Kiedy Piotr z Pawłem płaczą 

(29 czerwca), ludzie przez 

tydzień słońca nie zobaczą. 

***

Gdy czerwiec chłodem i wodą 

szafuje, to zwykle rok cały 

popsuje.  

***

Czerwiec daje dni gorące, 

kosa brzęczy już na łące.

***

 Od czerwca dużo zależy, 

czy żniwa będą jak należy. 

***

Upał w sianokosy, żniwa - 

zima ostra i dokuczliwa, 

a jeżeli słota - w zimie

 dużo błota.

AKTUALNOŚCI

77 ROCZNICA ZWYCIĘSTWA 
W II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

W tym roku do kwalifikacji 
wojskowej wezwanych zostało 
118 osób, w tym 93 mężczyzn 
z rocznika podstawowego i 25 
mężczyzn z roczników starszych. 
Zgłosiło się  99 panów  i zdecydo-
wana większość  otrzymała kate-
gorię A. 11 osób określono jako 
trwale i całkowicie niezdolne do 
służby wojskowej

Przypomnijmy, że powiatowe 
komisje lekarskie wydają orzecze-
nia o zaliczeniu do jednej z czte-
rech kategorii zdolności do służby 
wojskowej na podstawie badań, 
przeprowadzonych przez lekarzy. 
Skład orzekający komisji lekar-
skiej bierze także pod uwagę do-
starczoną przez osobę podlegającą 
badaniu dokumentację medyczną. 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 
przewodniczący komisji lekarskiej 

może skierować daną osobę na do-
datkowe badania specjalistyczne 
(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 komisji 
lekarskiej (co następuje po 14 

dniach od wydania orzeczenia) zo-
staną przeniesione z urzędu do re-
zerwy, co oznacza, że tym samym 
będą miały uregulowany stosunek 
do służby wojskowej.

Osoby uznane za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojsko-
wej - kategoria zdolności ,,B” nie 
przenosi do rezerwy. Osobom tym 
nie wydaje się zaświadczenia o ure-

gulowanym stosunku do służby 
wojskowej do czasu poddania się 
ponownym badaniom lekarskimi 
zaliczeniu ich do kategorii zdolno-
ści „A”, „D” lub ,,E”.

W tym roku kwalifikacja woj-
skowa obejmowała mężczyzn uro-
dzonych w roku 2003. Z tego rocz-
nika wezwano 93 osoby, z czego 
stawiło się 91. Kategorię A zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej 
otrzymało 69 osób, kategorię D – 
12 osób, kategorię E-10 osób.

Wezwano także osoby urodzone 
wcześniej, które z różnych życio-
wych powodów obowiązkowej 
kwalifikacji jeszcze nie przeszły.  
Wezwania otrzymało 25 męż-
czyzn, z czego stawiło się 8. Kate-
gorię A zdolności do czynnej służ-
by wojskowej otrzymały 3 osoby, 
kategorię D – 4 osoby, kategorię 
E-1 osoba.

Efekty tegorocznej 
kwalifikacji wojskowej 

8 maja jest w Polsce 
Narodowym Dniem 
Zwycięstwa. Od wielu 
już lat w Siedlcach, gdzie 
ekshumowano i złożono 
pod specjalnym obeliskiem 
szczątki ofiar tragicznej II wojny 
światowej, mieszkańcy gminy Lu-
bin oddają im hołd.  

- To że  spotykamy się tu co roku 
i że tu jesteście, to potwierdzenie 
że jesteście prawdziwymi patriota-
mi, bowiem pamięć o tak ważnych 
wydarzeniach z naszej historii mu-
si być kultywowana – mówił Tade-
usz Kielan wójt gminy Lubin. - 

Najważniejsze żeby wyciągać 
właściwe wnioski z tych bolesnych 
lekcji historii. Zwłaszcza teraz, 
kiedy tuż za naszą granicą toczy 
się kolejna wojna.

Modlitwie i mszy świętej w in-
tencji Ojczyzny przewodniczył 

ksiądz Tadeusz Żurek, proboszcz 
parafii p.w. Św. Michała Archanio-
ła. 

- Oddajemy hołd wszystkim 
tym, którym zawdzięczamy wol-
ność i możemy żyć bezpiecznie, 
choć niestety nadal w świecie, któ-
ry jest rozrywany różnymi konflik-
tami – mówił ksiądz Tadeusz Żu-
rek. -   Ważne jest byśmy pamiętali 
o tym do czego prowadzi wojna, 
jak wiele cierpień i krzywd za sobą 
niesie, ale też umieli docenić boha-
terstwo tych, którzy oddali życie 

w obronie Ojczyzny i tradycji.  
Pod pomnikiem zapalono sym-

boliczne znicze i złożono kwiaty  
przy mogile. Składał je wójt Tade-
usz Kielan wraz z radnymi Patry-
kiem Jarkowcem i Janem Olejni-
kiem. Wiązankę złożyli także 
przedstawiciele referatu spraw ko-
munalnych, z kierownik Anną Ma-
rzec, którzy na co dzień opiekują 
się obeliskiem.  W składzie delega-
cji reprezentującej Radę Sołecką 
i Parafialną  był sołtys Stanisław 
Ryniec.  

Pod obeliskiem 
upamiętniającym 
ofiary w kampanii 
wrześniowej w 1939 
roku zapalono 
znicze i złożono 
symboliczne 
wiązanki kwiatów. 
W ten sposób oddano 
hołd wszystkim 
ofiarom wojny. 
W czasach pokoju, 
takie właśnie gesty 
potwierdzające 
pamięć 
o przodkach 
są wymiarem 
patriotyzmu.

- To że  spotykamy się tu co roku i że tu jesteście, to 
potwierdzenie że jesteście prawdziwymi patriotami, bowiem 
pamięć o tak ważnych wydarzeniach z naszej historii musi 
być kultywowana – mówił Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin.
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Przedstawiciele wszyst-
kich jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
z gminy Lubin mieli okazję 
do uroczystego spotkania, 
odebrania gratulacji i pre-
zentów. Tym samym z ini-
cjatywy wójta Tadeusza 
Kielana zainicjowano 
gminne obchody Dnia 
Strażaka, które mają być 
zgodnie z zapowiedziami, 
kontynuowane co roku 
w maju.  

Gmina Lubin nie ukrywa 
dumy z dziewięciu działają-
cych na jej terenie Ochotni-
czych Straży Pożarnych. To 
jednostki w miejscowoś-
ciach: Czerniec, Gorzyca, 
Krzeczyn Wielki, Księgini-
ce, Niemstów, Raszowa, Ra-
szówka, Szklary Górne, 
Zimna Woda. Trzy spośród 
nich włączone są do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo 
–Gaśniczego, to strażacy 
z Niemstowa, Księginic oraz 
Zimnej Wody. 

Ogółem w jednostkach 
działa 257 członków, w tym 
34 kobiety. W OSP Niem-
stów oraz Raszówka są rów-
nież Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze, liczące razem 
19 członków.

Wszystkie nasze gminne 
OSP posiadają samochody 
ratowniczo-gaśnicze - 1 
ciężki, 4 średnie, 6 lekkich, 
1 specjalny operacyjny. 

W 2021 roku nasi straża-
cy wzięli udział w 278 dzia-
łaniach ratowniczo-gaśni-
czych, w tym  były 104 poża-
ry i  174 razy miejscowe za-
grożenia.

 Poprzez swoje wyszkole-
nie i wyposażenie OSP gmi-
ny Lubin są wielkim wspar-
ciem w czasie działań ratow-
niczych dla zawodowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Lubinie.

- Strażacy na co dzień 
dbają o nasze bezpieczeń-
stwo, także poprzez prowa-
dzone działania prewencyj-
ne. Często  narażają swoje 
życie w akcjach, dlatego za-
wsze stałem na stanowisku, 
że trzeba to doceniać i za to 
dziękować, na co dzień i od 
święta – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt gminy Lubin.

To z inicjatywy wójta, od 
kilku lat nasi strażacy ochot-

nicy, jako jedyni na terenie 
Powiatu Lubińskiego,  wy-
różniani są tytułami Strażak 
Roku. Wójt uczestniczy 
w prawie wszystkich zebra-
niach OSP a teraz zdecydo-
wano o wprowadzeniu do 
kalendarza gminnych uro-
czystości – obchodów Dnia 
Strażaka. 

- Zawsze z dużą przychyl-
nością reagujemy na wszel-
kie inicjatywy i wnioski 
o wsparcie  zarówno z OSP 
jak i PSP. Na jednym z ostat-
nich zebrań sprawozdaw-
czych widziałem jak straża-
cy cieszą się z ofiarowanej 
przez sponsora szlifierki. 
Uznałem, że z okazji Dnia 

Strażaka można zapytać na-
szych druhów o zapotrzebo-
wanie i oprócz gratulacji 
i podziękowań, wręczyć im 
prezenty, żeby wszystkim 
sprawić taką samą radość – 
mówi wójt Kielan.

Jednostki otrzymały więc 
sprzęty, zgodne ze zgłoszo-
nym zapotrzebowaniem. 
Wójt Tadeusz Kielan wraz 
z Wojciechem Dziwińskim, 
przekazali na ręce reprezen-
tantów poszczególnych jed-
nostek nowe sprzęty:  do Go-
rzycy wiertarko-wkrętarkę, 

do Księginic piłę łańcucho-
wo-akumulatorową, do 
Krzeczyna Wielkiego aku-
mulator, do Czerńca, Nie-
mstowa, Szklar Górnych, 
Zimnej Wody  i Raszówki  
szlifierki kątowe a do Raszo-
wej lampę przenośną na sto-
jaku.  

W uroczystym spotkaniu 
z okazji Dnia Strażaka wziął 
także udział Norbert Gra-
bowski, przewodniczący ra-
dy Gminy Lubin oraz Cezary 
Olbryś, zastępca komen-
danta PSP w Lubinie.  

Prezenty dla jednostek OSP z okazji Dnia Strażaka 

OGÓŁEM W JEDNOSTKACH DZIAŁA 257 CZŁONKÓW, 
W TYM 34 KOBIETY. W OSP NIEMSTÓW ORAZ RASZÓWKA 
SĄ RÓWNIEŻ MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE, 
LICZĄCE RAZEM 19 CZŁONKÓW. 

Na przełomie 
maja i czerwca 
samorządy lokalne 
spodziewają się 
rozstrzygnięcia 
wniosków 
o dofinansowanie 
inwestycji 
z Polskiego 
Ładu. Wiele 
z prowadzonych 
właśnie 
inwestycji dzięki 
temu wsparciu 
można było 
zacząć.

Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin, w rozmowie z dzienni-
karzami portalu zmiedzi.pl nie 
ukrywał, że ostatnie lata nie by-
ły łatwe dla samorządów na te-
renie zagłębia miedziowego. 
Ze względu na rynkowe zawi-

rowania nie łatwo było znaleźć 
wykonawców inwestycji, roz-
strzygnąć przetargi , a przede 
wszystkim – znaleźć środki na 
finansowanie poszczególnych 
zdań. Tu z pomocą przeszły 
fundusze rządowe.

– Gdyby nie Polski Ład to by-
śmy wielu inwestycji w ogóle 
nie rozpoczęli. Dzięki fundu-
szom pozyskanym przez gminę 
obecnie remontujemy i planu-
jemy wyremontować osiem od-
cinków dróg. Całkowity koszt 
tych inwestycji to około 5 mi-
lionów złotych – powiedział 
nam Tadeusz Kielan. – Oprócz 

tego w najbliższych dniach roz-
strzygniemy przetarg na 
oczyszczalnię ścieków w Obo-
rze. Planujemy ogłosić prze-
targ na budowę przedszkola 
w Chróstniku. To wszystko są 
bardzo ważne inwestycje dla 
naszych mieszkańców i wszyst-
kie są współfinansowane 
z Funduszu Polski Ład.

W pierwszym rozdaniu Gmi-
na Lubin otrzymała wsparcie 
na wybrane inwestycje. Władze 
gminy liczą, że i tym razem się 
poszczęści. Plany są ambitne, 
a mieszkańcy czekają na reali-
zację obiecanych zadań.

– Liczymy, że w najbliższym 
rozdaniu również gmina otrzy-
ma wsparcie. Złożyliśmy kilka 
wniosków, największy z nich to 
rozbudowa i modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Osieku. 
Wnioskujemy o 7,5 mln zł. 
Oprócz tego liczymy na wspar-
cie przy budowie dwóch bu-
dynków dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Szklarach 
Górnych i Krzeczynie Wielkim. 
W sumie zawnioskowaliśmy tu 
o 4,5mln zł. Czekamy też na 
rozstrzygnięcie naszego wnio-
sku o dofinansowanie remon-
tów dróg w Krzeczynie Wiel-
kim, Siedlcach i Gorzycy. 
Chcielibyśmy otrzymać na ten 
cel 2 mln zł – wylicza wójt Ta-
deusz Kielan.

Gmina Lubin może otrzy-
mać również pieniądze z dodat-
kowej puli.

– Jako gmina popegeerow-
ska liczymy na wsparcie w wy-
sokości 3,3 mln zł. Z tego 2,5 
mln zł chcemy przeznaczyć na 
przebudowę ulicy Czereśnio-
wej w Osieku, a kolejne 800 tys. 
zł na budowę świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowie Górnej – dodaje 
Tadeusz Kielan. 

Gminne inwestycje finansowane 
z rządowego programu Polski Ład 

W ramach kolejnych transz Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych gmina Lubin złożyła pięć 
wniosków o dofinansowanie, w tym trzy dotyczą drugiej edycji 
Polskiego Ładu a dwa trzeciej edycji projektu kierowanego do tzw. 
gmin popegeerowskich.
DRUGA EDYCJA POLSKIEGO ŁADU 
TO WNIOSKI NA:
  Infrastruktura drogowa, czyli przebudowa dróg 

w miejscowościach: Krzeczyn Wielki, Siedlce i Gorzyca. 
Przewidywana wartość inwestycji 2 105 263,16, deklarowana 
kwota udziału własnego 105 263,16 (stanowi 5%), kwota 
wnioskowanych środków 2 000 000,00
   Budowa budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach 

Górnych i Krzeczynie Wielkim. Przewidywana wartość 
inwestycji: 5 294 117,65, udział własny 794 117,65 ( 15%) 
wnioskowane środki 4 500 000,00
  Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Osieku. 

Wartość inwestycji 7 894 736,84, wkład własny 394 736,84 
(5%), kwota wnioskowana 7 500 000,00

TRZECIA EDYCJA DLA GMIN 
POPEGEEROWSKICH
  Przebudowa ulicy Czereśniowej w Osieku – wartość inwestycji 

2 551 020,41 kwota udziału własnego 51 020,41 (2%), kwota 
wnioskowana 2 500 000,00
  Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej – wartość 

inwestycji 816 326,53, wkład własny 16 326,53 (2%), kwota 
wnioskowana 800 000,00 



⁴ SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Pół miliona z rezerwy 
ministra dla 
bezrobotnych z Ukrainy 
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż pozyskał 
dodatkowe pieniądze w wysokości 500 tys. zł  na rzecz aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W ramach tych pieniędzy urząd zaplanował następujące formy wsparcia:
 refundacja kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych 
 refundacja kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych 
 szkolenia z uprawdopodobnieniem zatrudnienia 
 staże z deklaracją zatrudnienia   
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest 
ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej
 Wnioski od pracodawców będą przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco 
do wyczerpania środków.

Kilkadziesiąt przyjaciół i sympa-
tyków regionalnej kultury dołączy-
ło do akcji pomocy rodzinom, któ-
re przybyły z Ukrainy i mieszkają 
teraz  w gminie Lubin.

To kolejna inicjatywa, w której na-
si mieszkańcy pokazali, że zawsze 
można na nich liczyć. 

W 2020 roku, na początku pierw-

szej fali covid -19 podobna akcja 
wsparła Zespół Ratownictwa Me-
dycznego w Lubinie. 

Tym razem równie przepiękne rę-
kodzieło świąteczne trafiło w dobre 
i hojne ręce. Ozdoby ceramiczne 
i makramy, stworzyli pracownicy 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin, 
Urzędu Gminy i  uczestnicy warszta-
tów artystycznych.

Udało się zebrać 2 000 zł, które 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin prze-
znaczy na potrzeby uchodźców 
z Ukrainy, którzy znaleźli schronie-
nie w naszej gminie. Z pozyskanej 
kwoty  pokryte zostaną koszty m.in. 
zakupu środków czystości i higie-
nicznych, ubrań itp.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE 
WSPARCIE!!!

Akcja sprzedaży rękodzieła na pomoc uchodźcom 

W prywatnych 
domach 
mieszkańców 
gminy Lubin 
przebywa prawie 
trzysta osób. 
Gmina była 
zobowiązana do 
przygotowania 
nowych 
lokalizacji i jak już 
informowaliśmy  
przed kilkoma 
tygodniami, 
do wojewody 
zgłoszono sto 
takich miejsc. Dziś 
przebywa w nich 
32 uchodźców.

Pierwsi uchodźcy, którzy 
trafili do jednego z mieszkań 
socjalnych gminy, to grupa 6 
osób, w tym troje dzieci. Kolej-
na grupa została ulokowana 
w remizie. Schronienie znala-
zło tam 14 osób, w tym dzie-
więcioro dzieci. Kilka dni te-
mu przyjęto kolejnych 12 osób 
do specjalnie przystosowanej 
świetlicy, wśród nich jest pię-
cioro dzieci. Najmłodsi 
uchodźcy mają około roku.

W gminnych lokalizacjach 
zapewniono im miejsca do 

spania, posiłki, odzież, nie-
zbędne artykułu higieniczne, 
chemiczne i gospodarcze.

-  Uchodźcy spotykają się 
z bardzo dużą życzliwością 
wśród mieszkańców, którzy 
oferują im potrzebną pomoc. 
To mieszkańcy organizują 
zbiórki najbardziej potrzeb-
nych rzeczy, dużym wspar-
ciem wykazują się także stra-
żacy ochotnicy z gminnych 
jednostek – mówi Dariusz Ol-
szak, gminny koordynator ds. 
uchodźców.

Gmina nadal prowadzi 
zbiórkę tzw. długoterminowej 
żywności, zapewniając jedno-
cześnie uchodźcom m.in. cie-
płe posiłki. Nie jest już jednak 

potrzebna odzież, bowiem mi-
mo wydania wielu ciuchów 
magazyn z odzieżą dla róż-
nych grup wiekowych nadal 
jest pełny.

- To kobiety z dziećmi, które 
bardzo potrzebują naszej po-
mocy. Są za nią bardzo 
wdzięczne i jeśli o coś proszą 
dodatkowo, to tylko o możli-
wość kontaktu ze swoimi 
najbliższymi, co dzisiaj najle-
piej zapewnia internet. Dlate-
go w tych miejscach gdzie są 
uchodźcy zadbaliśmy o dostęp 
do internetu – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt gminy Lubin.

Podczas jednej z wizyt 
u uchodźców, dzieci poprosiły 
o rowerki. Na apel  Norberta 

Grabowskiego, przewodni-
czącego Rady Gminy, bardzo 
szybko zareagowali mieszkań-
cy i kilka dni później dzieci jeź-
dziły już na dwóch kółkach.

Uchodźcy bardzo jednak 
tęsknią za Ojczyzną, rodziną 
i przyjaciółmi. Kilkoro z nich 
zapowiada, że pod koniec 
miesiąca będą wracać na 
Ukrainę.

Nie oznacza to jednak, że 
do gminy nie dotrą kolejni 
Ukraińcy, w ramach tzw. relo-
kacji. Zgodnie z ze znowelizo-
waną Ustawą  w sprawie po-
mocy obywatelom Ukrainy, 
w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego pań-
stwa , okres rządowej i samo-
rządowej pomocy wydłużono 
z 60 do 120 dni, liczonych od 
czasu wybuchu wojny. 
W przypadku trwającego 
dłużej konfliktu ustawa mo-
że być nadal nowelizowana.  

W trzech gminnych punktach ulokowani są dziś uchodźcy z Ukrainy. Sytuacja jest jednak nadal bardzo dynamiczna 
i kolejne lokalizacje są gotowe do przyjęcia osób uciekających przed wojną.

DACH NAD GŁOWĄ 
I POMOC DLA UCHODŹCÓW 



⁵RADA GMINY

Na początku było wiele 
obaw i mało zleceń, ale wia-
ra i wytrwałość zarówno za-
łożycieli, jak i nadzorują-
cych ich pracowników 
GOPS-u przyniosły bardzo 
dobre efekty. Spółdzielnia 
socjalna LUX podsumowa-
ła cztery lata działalność 
trzema słowami: „Jest bar-
dzo dobrze”. Kwiatami po-
dziękowano tym, którzy 
w nich uwierzyli kilka lat 
temu i dali szansę. 

Prace nad utworzeniem 
spółdzielni socjalnej, która 
jest rodzajem instrumentu 
aktywizacji zawodowej, zo-
stały zainicjowane w maju 
2017 roku, przez nasz Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Oceniono wówczas, 
że osoby długotrwale bezro-
botne, niepełnosprawne, 
które pozostają w kręgu pra-
cy Ośrodka wykorzystały już 
wszystkie możliwości akty-
wizacji zawodowej i z pew-
nością nie odnajdą się na 
rynku pracy, który jest poza 
ich zasięgiem,

Na pierwszych spotka-
niach założycielskich wyło-
niono 14 osób, kolejne selek-
cje wykrystalizowały 5 osób, 
które spełniały kryteria i wy-
kazywały zainteresowanie 
utworzeniem spółdzielni so-
cjalnej. 

- Nieocenioną pomoc 

otrzymaliśmy z Legnickiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich działającego 
pod patronatem Legnicko-
-Głogowskiego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Spo-
łecznej. Bez wsparcia Rady 
Gminy Lubin i wójta Tadeu-
sza Kielana rozpoczęcie 
działalności spółdzielni nie 
byłoby możliwe. 26 marca 
2018 roku, na sesji rada upo-
ważniła wójta do udzielenia 
zabezpieczenia środków 
w budżecie gminy, a 29 mar-
ca wójt podpisał poręczenie 
wekslowe na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
spółdzielni socjalnej „LUX” 
– mówiła cztery lata temu, 

nie ukrywając radości 
Bronisława Dul, ów-
czesna dyrektor 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  

To zabezpieczenie 
wraz z poręczeniem 
warte 100 tysięcy zło-
tych było bardzo ważne 
przy pozyskiwaniu dotacji 
z funduszy unijnych na 
pierwszy rok działalności 
spółdzielni, które niewątpli-
wie ułatwiły jej dobry start 
i działalność.

Przedmiotem działalności 
spółdzielni socjalnej „LUX” 
jest w szczególności: świad-
czenie usług związanych z wy-
konywaniem robót budowla-

nych i wykończeniowych, 
usług zagospodarowania tere-
nów zielonych, prac porząd-
kowych, przeprowadzek itp.

– Znaleźliśmy swoje miej-
sce, mamy co tydzień dużo 
zleceń i nie musimy się już ni-
gdzie ogłaszać. Na początku 
to gmina i GOPS dbały o nas, 
zlecając nam różne prace. Te-

raz to już niepotrzebne. Do-
datkowo mamy  sporo swoje-
go sprzętu i dobrze sobie ra-
dzimy – mówi nie ukrywając 
dumy Adrian Buławieniec, 
który stoi na czele spółdziel-
ni. – Ale gdyby nie wójt Kie-
lan i panie z GOPS-u, które 
miały z nami sporo roboty, to 
nie wiem jak by było. Ale dziś 
jest   bardzo dobrze!

Nieoczekiwanie, tuż po 
tym jak spółdzielni „stuknął 
czwarty roczek”, z pięknymi 
bukietami kwiatów  i podzię-
kowaniami członkowie spół-
dzielni zjawili się w urzędzie.

- Ta wizyta to duże zasko-
czenie, ale minione cztery la-
ta pokazały, że warto wspie-
rać ludzi, którzy chcą w życiu 
coś osiągnąć. Cieszę się,  ze 
wszystko poszło dobrze i kil-
ka osób z gminy, zagrożo-
nych trwałym bezrobociem, 
tak dobrze odnalazło się na 
rynku pracy i prowadzi dziś 
działalność gospodarczą, 
pracując także poza gminą – 
mówi Tadeusz Kielan wójt 
gminy Lubin.

W pierwszych miesiącach 
działania spółdzielni dużym 
wsparciem dla jej założycieli 
był także Norbert Grabow-
ski, przewodniczący Rady 
Gminy Lubin.

Dziś Spółdzielnię Socjal-
ną Lux tworzą trzy osoby, ale 
czwartą zatrudniają na umo-
wę zlecenie. 

Przypominamy, że świad-
czą następujące usługi:
 zagospodarowanie tere-
nów zielonych,
 przeprowadzki,
 wykonywanie wykończe-
niowych robót budowla-
nych,
 usługi opiekuńcze dla se-
niorów wykonywane 
w miejscu zamieszkania,
 sprzątanie zarówno miesz-
kań, budynków, jak 
i obiektów przemysło-
wych,
 odśnieżanie w okresie zi-
mowym

Na wykonanie zlecenie 
można się mówić pod nume-
rem 669 544 525. 

Spółdzielnia socjalna LUX działa już cztery lata! 

Przyjęto m.in. trzyletni program 
wspierania rodziny oraz kilka uchwał 
w sprawie nadania nowych nazw ulic. 
Zdecydowano również o dopłaceniu 
ponad 2 milionów 900 tysięcy złotych 
do kosztów gospodarki odpadami.

Adresatami przyjętego 
Programu Wspierania Rodzi-
ny w Gminie Lubin na lata 
2022-2024 są rodziny za-
mieszkujące teren gminy, 
w szczególności zagrożone 
wykluczeniem społecznym 
oraz rodziny wymagające 
wsparcia ze strony profesjo-
nalnych służb społecznych. 
Program ma na celu wzmoc-
nienie pozycji rodziny i dzie-
cka, poprzez podejmowanie 
kompleksowych i zintegro-
wanych działań, które będą 
realizowane w ramach lokal-
nego systemu wsparcia rodzi-
ny.

Na wniosek komisji oświa-
ty i kultury, radni dokonali 
również zmian w uchwale do-

tyczącej przyznania dotacji 
na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków. 
Radni dokonali też zmian 
w uchwale dotyczącej progra-
mu opieki nad zwierzętami, 
które miały na celu doprecy-
zowanie pojęć oraz w uchwa-
le związanej ze współfinanso-
waniem remontu drogi po-
wiatowej w Miłoradzicach, 
które  wynikają z rozliczeń fi-
nansowych.  Rada zdecydo-
wała także, że gmina będzie 
pełnić funkcję inwestora przy 
remoncie drogi powiatowej 
w rejonie dwora PKP w Ra-
szówce, o czym więcej napi-
szemy w kolejnym materiale.   

W czterech miejscowoś-
ciach zdecydowano o nada-
niu kolejnych nazw ulic. 
W Kłopotowie będzie teraz 
ulica Skowronkowa, w Nie-
mstowie ulica Świerkowa, 
w Krzeczynie Wielkim – Cze-
reśniowa, a  we wsi Miroszo-
wice - Letnia, Zimowa oraz 
Rolnicza. Nowe ulice to efekt 
nowopowstającego budowni-
ctwa i konieczności uporząd-
kowania numeracji i nazew-
nictwa ulic.  

W związku z tym, że środki 
pozyskane z opłat wnoszo-
nych przez mieszkańców za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnym nie wystarczają 
na pokrycie wszystkich kosz-
tów funkcjonowania całego 

systemu, radni podjęli 
uchwałę o przeznaczeniu na 
ten cel z budżetu gminy po-

nad 2 mln 900 tysięcy zło-
tych. Szacowane wydatki ma-
ją wynieść prawie 8 mln 200 

tysięcy złotych, natomiast do-
chody około 5 mln 250 tysię-
cy, stąd konieczność wyrów-
nania różnicy. To efekt rosną-
cych cen transportu, odbioru 
i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych, na które 
wpływa wzrost cen paliw i su-
rowców energetycznych na 
rynku oraz zwiększona czę-
stotliwość odbioru odpadów 
komunalnych z terenu nieru-
chomości.   

39. sesja Rady Gminy Lubin miała w programie siedemnaście punktów , w tym przyjęcie 11 uchwał. 

PONAD 2 MLN 900 TYSIĘCY
NA DOPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

- Budżet gminy Lubin uwzględnia liczne dopłaty 
i ulgi , z których bezpośrednio korzystają 
mieszkańcy. To głównie finansowanie usług 
komunalnych. Gdyby gmina zrezygnowała z takich 
dopłat i ulg, z kieszeni mieszkańców ubyłoby 
w sumie ponad 18,5 miliona złotych rocznie -  mówi 
Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Decydujemy się 
na to, żeby mieszkańcom żyło się u nas lepiej. 
Otwarcie jednak i głośno o tym mówimy, żeby 
wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. Ja się bardzo 
cieszę, że stać gminę na dopłaty do usług 
komunalnych, co jest bardzo znaczącą ulgą dla 
mieszkańców. Podkreślam że jednocześnie 
utrzymujemy na wysokim poziomie inwestycje. 
Skutecznie bowiem pozyskujemy zewnętrzne 

pieniądze na konieczne remonty i budowę m.in.  
dróg, kanalizacji i oczyszczalni, czy też budynków 
użyteczności publicznej.  
W tegorocznym budżecie na dopłaty przeznaczono:
  2, 9 mln zł – dopłata do odbioru odpadów
  ponad 4 mln – opłata za bezpłatny transport 

zbiorowy
  ok. 6, 5  mln zł  – dopłata do ceny wody i ścieków
  ok. 2,6 mln  zł – skutki obniżenia podatków 

lokalnych i zwolnień podatkowych
  ponad 1, 4 mln zł – bilety dla uczniów
  ponad 500 tys. – funkcjonowanie żłobka 
  Samorząd gminny dopłaci także 166 tysięcy do 

utrzymania cmentarzy oraz 458 tys. do mieszkań 
komunalnych 



⁶ INFORMACJE URZĘDOWE

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 000 zł 
ze środków unijnych, na realizację projektu „Cyfrowa 
Gmina”.  Konkurs grantowy, którego beneficjentem zo-
stała gmina Lubin skierowany jest dla jednostek samorzą-
du terytorialnego na poziomie gmin.

Otrzymana dotacja prze-
znaczona jest na cyfryzację 
Urzędu Gminy w Lubinie, 
czyli: zakup sprzętu kompu-
terowego i oprogramowania, 

wsparcie w obszarze cyber-
bezpieczeństwa oraz przygo-
towanie urzędników do pra-
cy z nowoczesnymi techno-
logiami.

Realizacja grantu, określo-
na na przestrzeni 18 miesię-
cy, umożliwi ocenę obecnego 
stanu cyberbezpieczeństwa 
infrastruktury urzędu, wydaj-
ności tej infrastruktury oraz 
jej rozbudowę i moderniza-

cję, w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa podczas pracy 
zdalnej i realizacji e-usług.

Na zrealizowanie wszyst-
kich zaplanowanych w ra-
mach operacji działań gmina 
ma 18 miesięcy. 

Unijne pieniądze na dalszą cyfryzację Urzędu Gminy 
PROJEKT O WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ W 100%  FINANSOWANY 
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

530 instalacji 
fotowoltaicznych 
na dachach 
mieszkańców naszej 
gminy oraz 13 gmin 
partnerskich na 
Dolnym Śląsku

Dzięki współpracy nawiązanej przez naszą gminę 
z Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy 
oraz 13 innymi gminami z terenu Dolnośląska został 
w ostatnich latach zrealizowany największy projekt 
grantowy  w naszym województwie. Nosił nazwę „Re-
gionalny Program Energetyki Prosumenckiej”,  miesz-
kańcy zaś umownie określali go „PV Projektem”.  
W wyniki jego realizacji, mieszkańcy mogli liczyć na 
atrakcyjne dofinansowanie, nawet do 85% kosztów za-
kupu i montażu własnej instalacji fotowoltaicznej. 

PV Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Również ze względu na głębokie wsparcie doradczo-
-inżynierskie, na jakie mogli w nim liczyć mieszkańcy, 
zainteresowani własnym źródłem energii. Chociaż in-
stalacje, które powstały w ramach PV Projektu, służą 
mieszkańcom już od 4-5 lat, to w dalszym ciągu znako-
micie pełnią swoją rolę. Swoim właścicielom przynio-
sły już szereg wymiernych korzyści, a w dzisiejszej rze-
czywistości gwałtownie rosnących cen energii, okazują 
się prawdziwą ulgą dla domowych budżetów.

Instalacje te doskonale zdają też próbę czasu. Po-
twierdziły to bardzo pozytywne wyniki kontroli, prze-
prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
przez Dolnośląską Instytucję Finansującą w ostatnich 
miesiącach.  Co jednak najważniejsze, potwierdzają to 
także opinie samych mieszkańców, z którymi wciąż po-
zostaje w kontakcie koordynator PV Projektu – świdni-
ckie CTE.  Opinie te, sformułowane imiennie, można 
znaleźć na:  stronie https://cte.fea.pl/referencje-pv-
-projekt 

Nasza gmina oraz koordynator pragnie podzięko-
wać mieszkańcom za zaangażowanie, zaufanie jakim 
obdarzyli to przedsięwzięcie, życzliwą wyrozumiałość 
i współpracę, tak ważną w trakcie całej realizacji PV 
Projektu, jak i wizyt kontrolnych, jakie odbywały się 
w ostatnim czasie.  

Stowarzyszenie 
LGD „Wrzosowa 
Kraina jest 
na etapie 
opracowywania 
Lokalnej 
Strategii 
Rozwoju na 
lata 2021-2027 
dla obszaru 
objętego 
działaniami 
tj.  8 gmin: 
Chocianów, 
Chojnów, Lubin, 
Bolesławiec, 
Przemków, 
Gromadka, 
Miłkowice, 
Kunice oraz 
jednego miasta: 
Chojnów.

Lokalna Strategia Roz-
woju zostanie wypracowa-
na w oparciu o szerokie 
partnerstwo lokalne. Mo-
del ten określa się mianem 
partycypacyjnego, pole-
gającego na zaangażowa-
niu w proces planowania 
strategicznego szerokiej 
grupy lokalnych liderów 
społeczno-gospodarczych 
oraz mieszkańców. Bez-
pośrednią pracę przygoto-
wania LSR wykona zespół 
redakcyjny. W pracę tego 
zespołu zaangażowani zo-
staną członkowie Stowa-
rzyszenia, w tym członko-

STWÓRZMY RAZEM 
DOBRĄ STRATEGIĘ 
ROZWOJU!   

wie Zarządu LGD oraz zespół 
roboczy ds. LSR. 

Lokalna Strategia Rozwoju 
powstanie przy wykorzystaniu 
m.in. metod umożliwiających 

liczny udział mieszkańców z 
obszaru działania Stowarzy-
szenia LGD „Wrzosowa Krai-
na” w procesie tworzenia stra-
tegii dlatego włączenie się 

mieszkańców w pracę nad LSR 
jest niezbędne w zakresie po-
dejmowanych działań określa-
jących wspólne wartości, prob-
lemy, potrzeby i aspiracje. 



⁷INWESTYCJE

Trwa przebudowa ulicy Lawendowej i Brzoskwiniowej w Osieku 
Lawendowa to ulica, która biegnie 
śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 
w Osieku. Wartość inwestycji opiewa na 
471 tysięcy złotych.
Zakres zadania obejmuje wykonanie 
między innymi jezdni o nawierzchni 
z kostki betonowej szerokości 5 m 
i długości ok. 104 m wraz z placem do 
zawracania pojazdów o wymiarach 8 x 
15 metrów. 
Powstają jednocześnie zjazdy 
indywidualne, dojścia do posesji i miejsc 
odbioru odpadów.  Kruszywem 
łamanym zostaje utwardzone pobocze 
i powstaje odwodnienie drogowe 
poprzez budowę kanalizacji deszczowej 

o długości 113 m, na którą składają się 
wpusty uliczne i  studnie. 
Jednocześnie na ulicy Lawendowej 
powstaje oświetlenie uliczne o długości 
107 metrów. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na pierwszą połowę lipca. 
Na koniec sierpnia planowane jest 
natomiast zakończenie przebudowy 
ulicy Brzoskwiniowej. To droga gminna 
biegnąca śladem działek nr 171/8 
i 171/19. Wartość inwestycji wynosi 
751 tysięcy złotych.
Zakres prac obejmuje wykonanie między 
innymi jezdni o nawierzchni z kostki 
betonowej szerokości 5 m i długości ok. 
350 m. Dodatkowo wykonane zostaną 

indywidualne zjazdy dojść do posesji 
i miejsc odbioru odpadów. Pobocze 
zostanie utwardzone kruszywem 
łamanym, wybudowane zostanie 
odwodnienie drogowe, realizowane 
poprzez wpusty uliczne oraz studnie 
chłonne. Powstanie kablowa linia 
oświetlenia ulicznego o długości ok 348  
m (12 słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami typu LED) a także 
przebudowany zostanie przepust 
rurowy fi 400 długości 10 m.
Zadanie finansowane jest ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.  

Jednocześnie na ulicy 
Lawendowej powstaje 
oświetlenie uliczne 
o długości 107 metrów.

Na koniec sierpnia 
planowane jest 
zakończenie przebudowy 
ulicy Brzoskwiniowej.

W sąsiedztwie placu zabaw 
i terenu rekreacyjnego z wiatą, 
w Pieszkowie powstało, wybudowane 
od podstaw nowoczesne boisko. 
Jest przystosowane do rozgrywek 
czterech gier zespołowych. Obok 
boiska jest już plenerowa siłownia. 
Inwestycja w Pieszkowie była 
wsparta dotacją Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 3 maja zorganizowano 
uroczyste otwarcie połączone 
z Turniejem piłkarskim sołectw. 

Budowa  rozpoczęła się 
w październiku ubiegłego 
roku. W Pieszkowie powsta-
ło wielofunkcyjne boisko 
a w nim:
 boisko do piłki ręcznej 
z kompletem bramek
 boisko do siatkówki 
z zestawem niezbędnych 
słupków
 boisko do koszykówki 
z kompletem koszy
 kort do tenisa ze słupkami

Boiska wielofunkcyjnego 
ma nawierzchnię poliureta-
nowej i wymiary 40 x 22 m, 
co daje powierzchnię 880 
m². Sąsiadująca z nim siłow-
nia plenerowa ma liczne 

urządzenia m.in. orbitrek, 
wioślarz, wahadło. Całość 
została ogrodzona wraz 
z montażem piłkochwytów. 
Są też chodniki oraz elemen-
ty małej architektury, czyli 
ławki i kosze na śmieci.

– Cieszę się, że mamy 
w gminie kolejną, nową, 
ogólnodostępną strefę spor-
towo- rekreacyjną. Inwesty-
cja pochłonęła prawie pół 
miliona złotych, ale gminie 
udało się pozyskać na ten cel 
pieniądze z budżetu państwa 
-  mówi Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin.

3 maja był wielkim świę-
tem dla społeczności sołe-
ctwa Pieszków. W tym dniu 

w samo południe nastąpiło 
uroczyste otwarcie boiska 
sportowego. Aktu tradycyj-
nego przecięcia wstęgi doko-
nał Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin Tadeusz Kielan 
oraz Renata Jędrak sołtys 
Pieszkowa. 

Po uroczystym otwarciu 
obiektu sportowego na boi-
sku pojawili się młodzi pił-
karze Orlika Pieszków, któ-
rzy rozegrali mecz ze swymi 

kolegami z Championa Cho-
cianów. Licznie zgromadzo-
na publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami popisy 
młodych adeptów obu mło-
dzieżowych klubów. 

Po popisach młodych za-
wodników do rywalizacji 
przystąpili piłkarze repre-
zentujący sześć sołectw 
z gminy Lubin. Turniej roze-
grano w dwóch grupach 
trzyzespołowych, po których 

odbyły się spotkania o po-
szczególne miejsca.
 mecz o 5 miejsce  3A - 3B 
Krzeczyn Wielki - Obora 
0:2
 mecz o 3 miejsce 2A – 2B 
Miroszowice - Pieszków 
3:0
 mecz o 1 miejsce 1A - 1B 
Niemstów - Osiek 3:0
Sędzią turnieju był Grze-

gorz Szulc. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został 

Rafał Sikora (Niemstów), 
królem strzelców został Nor-
bert Kiełek (Miroszowice), 
a najlepszym bramkarzem 
uznano Przemysława Pie-
niackiego (Osiek). 

Równolegle z turniejem 
piłki nożnej odbył się turnie 
w bulle ,w którym wzięło 
udział 10 par. Zawody 
sprawnie przeprowadził sę-
dzia główny Tomasz Targo-
wicz.

WYNIKI TURNIEJU:
1.  Renata Targowicz \ Jerzy Tadla 

(Raszówka-Krzeczyn Wielki)
2.  Nadia Durda \ Ola Muczyńska 

(Pieszków)
3.  Wiktoria Skuła \ Jakub 

Paradowski (Pieszków)
4.  Jakub i Piotr Gracz (Krzeczyn 

Wielki)
Rada sołecka wraz kołem 
gospodyń wiejskich przygotowała 
poczęstunek dla mieszkańców 
i uczestników turnieju oraz różne 
atrakcje na najmłodszych. 

NOWOCZESNE WIELOFUNKCYJNE 
BOISKO W PIESZKOWIE! 

Inwestycja pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 
w Pieszkowie”  dofinansowana 
jest przez Ministra Sportu 
i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Programu 
Sportowa Polska - Program 
Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej - 
Edycja 2021
 Wartość zadania:  

463 460,89 zł
 w tym kwota 

dofinansowania:   
152 900,00 zł 

 Aktu tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonał Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz Renata Jędrak sołtys Pieszkowa. 
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Cykl występów zainaugurowała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, prowa-
dzona przez Krzysztofa Augustynia-
ka. Muzycy są z nami od kilku lat 
wprowadzając swoją grą niepowta-
rzalne wrażenia, związane z wykorzy-
staniem instrumentów dętych. Za-
chwycają wspaniałymi aranżacjami 
i pasją która jest widoczna w każdym 
występie. Na galę przygotowali znaną 
i lubianą melodię „Hej sokoły”.

Potem była zmiana nastroju i wy-
stąpił zespół LUBIN, 

wielokrotnie nagradzany na prze-
glądach, spotkaniach i koncer-
tach organizowanych nie tylko na 
Dolnym Śląsku ale również 
w kraju, jak i poza jego granica-
mi. Członkowie zespołu mogą po-
szczycić się ponad 35 letnią trady-
cją, w ich wykonaniu usłyszeliśmy 
utwory „Tanie dranie” i ”Odrażający 
drab”.

Każdy zespół współpracujący 
z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin 
jest wyjątkowy. Wspaniałym tego 
przykładem może być chór Via Musi-
ca, reprezentujący okolice Szklar 
Górnych. Pod wodzą Wojciecha Ba-
nacha, osoby ceniące sobie śpiew 
wielogłosowy wykonały utwory 
„Herbatka” i „Rodzina”. 

Jednym z młodszych zespołów 
działających przy Ośrodku Kultury 
Gminy Lubin jest zespół Osieczanki 
z Osieka.  W koncertowym występie 
zapre-

zentowały piosenki „Sta-
ruszek świat” i „Nie wró-
cą te lata”. 

Od 10 lat działa zespół 
Siedlecka Nuta z Siedlec. To 
grupa, która nie tylko śpiewa 
ale stała się propagatorem działań 
kulturalnych na wsi. Wykonała trzy  
utwory: „Ballada jarzynowa”, „Tan-
go Rzepicha” i „Jadę do ciebie tram-
wajem”.

Zespół Zachęta o pięknych, długo-
letnich tradycjach jest prowadzony 
przez Teresę Kot i Marka Pęciaka. 
Podczas swoich występów promują 
gminę nie tylko w kraju lecz również 
za granicą. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy „Walczyk przy ognisku”,  
„Zosia i ułani” oraz „Mój kraj”. Au-
torem ostatniego utworu jest Teresa 
Kot.

Składowice reprezentował zespół 
Lejdis. Panie włączają się w życie 
swojej miejscowości nie tylko przez 
umiejętności wokalne. To one or-
ganizują spotkania okolicznościo-
we, propagują wspólne spędzanie 
wolnego czasu. Proponują impre-

zy podkreślające wspólnotę społecz-
ną. Instruktorem zespołu jest Jerzy 
Kuś, nieoceniony aranżer i pianista, 
związany z muzycznym  środowi-
skiem lubińskim od początku swojej 
kariery. Na koncercie wykonali utwo-
ry: „Piosenka jest dobra na wszyst-
ko”, „Walc Embarras”, „Przeżyć to 
jeszcze raz”.

Weteranem mającym bardzo bo-
gatą historię w naszej gminie jest ze-
spół Leśne Echo 
z Raszówki. Pod kierownictwem Wi-
tolda Klocka, od 15 lat panie repre-
zentowały nasz rejon w kraju i za gra-
nicą. Poza śpiewem angażują się 
w akcję Narodowego Czytania, przy-
gotowują kulturalną ofertę w swojej 

To cykl imprez, podczas których rokrocznie prezentowana jest m.in. twórczość artystyczna mieszkańców gminy Lubin. W tym roku, impreza organizowana przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin dała mieszkańcom moc muzycznych doznań,  
nadrabiając ostatnie dwa pandemiczne lata. Była także wyjątkowa dlatego, że Ośrodek Kultury Gminy Lubin obchodzi 15 –lecie!  

DNI KULTURY GMINNEJ 2022 
W świetlicy 
wiejskiej w Oborze 
zorganizowano 
uroczyste spotkanie 
ze wszystkimi 
zespołami wokalnymi,  
folklorystycznymi 
oraz Młodzieżową 
Orkiestrą Dętą, które 
współpracują na co 
dzień  z Ośrodkiem 
Kultury Gminy 
Lubin. Występom 
przyświecało hasło 
„Piosenka jest dobra 
na wszystko”, co 
od razu zdradza, 
że prezentowane 
utwory w większości 
pochodziły 
z repertuaru Kabaretu 
Starszych Panów.  

grupa, która nie tylko śpiewa 
ale stała się propagatorem działań 
kulturalnych na wsi. Wykonała trzy  
utwory: „Ballada jarzynowa”, „Tan-
go Rzepicha” i „Jadę do ciebie tram-

Zespół Zachęta o pięknych, długo-

- Łączycie pokolenia oraz tradycję z nowoczesnością. Angażujecie 
coraz więcej ludzi, rozwijacie się i dzięki temu Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin jest już znaczącą instytucją na mapie kulturalnej 
naszej gminy oraz regionu. Proszę przyjąć wyrazy uznania oraz 
życzenia kolejnych lat pomyślności i owocnej działalności- mówi 
Tadeusz Kielan

Potem była zmiana nastroju i wy-
stąpił zespół LUBIN, 

zapre-
Siedlecka Nuta z Siedlec. To 
grupa, która nie tylko śpiewa 
ale stała się propagatorem działań 
kulturalnych na wsi. Wykonała trzy  
utwory: „Ballada jarzynowa”, „Tan-
go Rzepicha” i „Jadę do ciebie tram-
wajem”.

letnich tradycjach jest prowadzony 
przez Teresę Kot i Marka Pęciaka. 
Podczas swoich występów promują 
gminę nie tylko w kraju lecz również 
za granicą. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy „Walczyk przy ognisku”,  
„Zosia i ułani” oraz „Mój kraj”. Au-
torem ostatniego utworu jest Teresa 
Kot.

Lejdis. Panie włączają się w życie 

Tegoroczne Dni 
Kultury Gminnej 
uroczyście 
otworzył 
Bartosz 
Chojnacki, 
wicewójt gminy 
Lubin.
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miejscowości. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy piosenki „Wiosna”, 
„Jak pan się trzyma”. 

W kolejnej prezentacji wystąpił ze-
spół Koniczynki z Miłoradzic. Dzia-
łają od ponad 35 lat, obecnie pod kie-
rownictwem Franciszka Zjawina. Za 
swą działalność na rzecz krzewienia 
kultury ludowej otrzymywali niejed-
nokrotnie nagrody i odznaczenia 
państwowe. Grupa postanowiła 
przypomnieć dwa utwory należące 

do klasyki polskiej muzyki, stworzo-
ne przez najbardziej znanych kompo-
zytorów: „Życzenie” Fryderyka Cho-
pina oraz „Prząśniczki” Stanisława 
Moniuszki.

Uwieńczeniem koncertu był wy-
stęp zespołu złożonego z młodych 
mieszkańców naszej gminy - Roz-
śpiewane Pastuszki. Prowadzi je Ma-
rek Klisowski wraz z żoną, a Pastusz-
ki prezentują swe umiejętności na 
imprezach organizowanych przez 

gminę i poza jej granicami. Na ten 
uroczysty wieczór przygotowali 
utwór „Na ryby”  oraz skecz  „Sęk”, 
czym udowodnili, że mają bardzo du-
że talenty aktorskie i komediowe!

W trakcie całego koncertu padały 
niezliczone słowa uznania i podzię-
kowania, kierowane przez członków 
zespołów do pracowników Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin. Specjalne gra-
tulacje złożył wszystkim Tadeusz Kie-
lan, wójt gminy Lubin oraz Norbert 

Grabowski, przewodniczący Rady 
Gminy Lubin.

- Łączycie pokolenia oraz tradycję 
z nowoczesnością. Angażujecie coraz 
więcej ludzi, rozwijacie się i dzięki te-
mu Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
jest już znaczącą instytucją na mapie 
kulturalnej naszej gminy oraz regio-
nu. Proszę przyjąć wyrazy uznania 
oraz życzenia kolejnych lat pomyślno-
ści i owocnej działalności- mówi Tade-
usz Kielan - Odwołując się do tytułu 

dzisiejszego spotkania, „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, mogę dziś z peł-
nym przekonaniem powiedzieć, cytu-
jąc słowa Jeremiego Przybory: „ Już 
szron na głowie, już nie to zdrowie. 
A w sercu – ciągle maj!” Wszystko to 
dzięki wam mieszkańcy gminy Lubin! 
Gratuluję wszystkim pięknego wystę-
pu  i raz jeszcze dziękuję! 

Na zakończenie uroczystego kon-
certu był piękny, ogromny i bardzo 
smaczny tort!   

To cykl imprez, podczas których rokrocznie prezentowana jest m.in. twórczość artystyczna mieszkańców gminy Lubin. W tym roku, impreza organizowana przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin dała mieszkańcom moc muzycznych doznań,  
nadrabiając ostatnie dwa pandemiczne lata. Była także wyjątkowa dlatego, że Ośrodek Kultury Gminy Lubin obchodzi 15 –lecie!  

DNI KULTURY GMINNEJ 2022 

Zespół ZachętaChór Via Musica
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Nowe książki dla 
przedszkolaków 

Gmina Lubin otrzymała 
wsparcie w wysokości 
7000 zł w ramach 
Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021 - 2025” dotyczącego 
wspierania organów 
prowadzących placówki 
wychowania przedszkolnego w obszarze rozwijania 
zainteresowań dzieci przez promowanie i wspieranie 
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci. 

Pieniądze trafią do trzech placówek wychowania 
przedszkolnego: 
  Oddziału  Przedszkolnego przy Szkole Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim 1500 zł
  Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 2500 zł
  Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce  3000 zł

Z przyznanej dotacji i środków własnych stanowiących 20% 
kosztów realizacji zadania, zakupione zostaną książki 
będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 
lat oraz sfinansowane będą działania promujące 
czytelnictwo takie jak zakup książek będących nagrodami 
książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach 
promujących czytelnictwo, czy też organizacja spotkań 
autorskich, wystaw i  konkursów. 
Program przyczynić się ma do kształtowania nawyków 
czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym  oraz 
uświadomienia, że spędzanie wolnego czasu z książką może 
być ciekawe, twórcze i pomocne na każdym etapie 
kształcenia. 

Wielu dorosłych zastana-
wia się, jaki wpływ na rozwój 
dzieci ma cyfrowa technolo-
gia, gry komputerowe czy 
nadmierne korzystanie ze 
smartfonów. Rodzice mar-
twią się, że ich pociechy spę-
dzają wiele godzin na prze-
glądaniu filmików, mediów 
społecznościowych czy gra-
niu w sieci. Gdzie leży grani-
ca pomiędzy umiejętnym 
wykorzystaniem nowych 
technologii, a uzależnie-
niem od nich? 

Wychodząc naprzeciw tym 
dylematom, Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Raszówce za-
prosiła terapeutę i autora ksią-
żek Krzysztofa Piersę – spe-
cjalistę w dziedzinie uzależ-
nień od nowoczesnych tech-
nologii i cyberzagrożeń. We 
wszystkich szkołach gminy 
Lubin przeprowadzono serię 
spotkań z młodzieżą klas VI-
-VIII oraz z rodzicami w bi-
bliotece w Raszówce. Wszyst-
ko to w ramach projektu edu-
kacyjno – profilaktycznego, 
którego realizację sfinansowa-
no ze środków Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubinie. 
Ogółem w spotkaniach wzięło 
udział blisko 300 osób.

Spotkania z Krzysztofem 
Piersą były ogromnym zasko-
czeniem dla młodzieży. Za-
skoczenie bardzo szybko 
przerodziło się w zachwyt 
i niesamowite zainteresowa-
nie. Pan Krzysztof mówił 
w „ich języku”, potrafił odpo-
wiedzieć na pytanie dotyczące 
cyfrowego świata. począwszy 
od gier na sprzęcie skończyw-
szy. Zaskoczeniem dla ucz-
niów była również ogromna 
znajomość youtuberów i Tik-
Toka. 

Terapeuta zaskarbił sobie 
życzliwość, zainteresowanie 
i ogromne zaangażowanie 
młodzieży dzięki temu, że nie 
demonizował komputerów, 
internetu czy telefonów ko-
mórkowych. Wskazał jednak, 

kiedy zaczyna się problem 
i do czego doprowadza nie-
umiejętne i zbyt długie korzy-
stanie z nich. 

Zwrócił również uwagę 
na to, ile wspaniałych rze-
czy, rozwijania pasji, speł-
niania marzeń można zro-
bić, kiedy umiejętnie go-
spodaruje się czasem. Na 
swoim przykładzie wskazał, 
jak rozwinął swoje pasje 
w zawód i sposób na życie, 
pomimo, że jak sam twier-
dzi, również był uzależnio-

ny od gier komputerowych. 
Jedna z uczennic, zapytana 
o opinię na temat spotkania 
odpowiedziała:

- Wreszcie ktoś z nami nor-
malnie rozmawiał o grach, 
nie mówił, że to samo zło.

Wspaniałą recenzja spot-
kań niech będzie fakt, że 
w każdej ze szkół padło pyta-
nie czy / kiedy pan do nas 
jeszcze przyjedzie.

Podczas spotkania dla ro-
dziców terapeuta wskazał 
największe zagrożenia doty-
czące gier komputerowych 
i związanych z nimi mikro-
płatności oraz wieku użyt-
kowników poszczególnych 
gier. Jednoczenie podpowie-
dział proste rozwiązania na 
ograniczenie korzystania ze 
smartfonów w naszych do-
mach – dotyczy to zarówno 
młodych jak i dorosłych 
mieszkańców. Na postawie 
prawdziwych sytuacji prze-
strzegał przed konsekwen-
cjami „zagubienia dziecka 
w sieci”.

„Magia” cyfrowego świata 
– gdzie leży granica i jak się chronić? 

Książki „Komputerowy ćpun 2.0”, „”Złota rybka w szambie”, „Trener 
marzeń” oraz „Liceum ogólnomagiczne” autorstwa Krzystofa Piersy 
zakupione w ramach projektu dostępne są dla czytelników we 
wszystkich bibliotekach gminy Lubin.

Współczesna 
biblioteka 
to nie tylko 
wypożyczalnia 
książek, wiedza 
i informacje. To 
również dostęp 
do multimediów 
oraz miejsce 
spotkań, dialogu 
oraz szeroko 
rozumiana 
współpraca 
instytucjonalna 
i lokalna.    

W przyszłym roku Gmin-
na Bibliotek Publiczna w Ra-
szówce świętować będzie 
60-lecie. A jeszcze w tym ro-
ku ma być gotowy projekt 
nowej siedziby biblioteki. 
Przypomnijmy, że na sieć  

gminnych bibliotek składają 
się: biblioteka główna w Ra-
szówce, filie w Oborze, Miło-
radzicach, Niemstowie, 
Chróstniku i Ksieginicach 
oraz punkt biblioteczny 
w Zimnej Wodzie.

Tylko w ubiegłym roku bi-
blioteki w  naszej gminie od-
wiedziło  8800 osób wypoży-
czając 16 726 książek i au-
diobooków. To placówka, 

która ciągle się rozwija.
-  W 2021 roku Gminna 

Biblioteka Publiczna zakwa-
lifikowała się do czwartej 
rundy Programu Rozwoju 
Bibliotek, dzięki któremu bi-
blioteka otrzymuje wsparcie 
w procesie rozwoju, sprzęt 
i umiejętności, które pozwo-
lą na bieżąco analizować sy-
tuację i reagować na zmiany 
w otaczającej rzeczywistości. 

– mówi Wioletta Olech, dy-
rektor biblioteki. – Ten pro-
gram to przedsięwzięcie 
Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolność prowa-
dzone przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Infor-
macyjnego.

Gminna Biblioteka w- Ra-
szówce uczy –organizując 
liczne zajęcia  dla przedszko-
laków i uczniów, edukuje 
przez zabawę - przygotowu-
jąc konkursy, bawi - organi-
zując warsztaty i tematyczne 
spotkania oraz integruje -  
zarówno dorosłych jak i dzie-
ci. Ostatnio na przykład 
w bibliotece w Oborze miało 
miejsce pierwsze spotkanie 
miłośników literatury 
„Z książką przy kawie”.

-  Czytelnicy będą spoty-
kać się raz w miesiącu, aby 
podyskutować na temat 
książek, w luźnej, przyjaznej 
atmosferze. Zapraszamy 
chętnych – mówi Wioletta 
Olech.

W tym roku w ofercie bi-
blioteki będzie jeszcze wiele 

interesujących projektów, 
jak na przykład:  Tydzień Bi-
bliotek, Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom, 
Wakacje w bibliotece, Naro-
dowe Czytanie, Noc Biblio-
tek, Z książką na walizkach, 
Mała Książka Wielki Czło-
wiek.

- Przypadający 8 maja 
Dzień Bibliotekarza to do-
skonałą okazja by na pani rę-
ce złożyć kwiaty, gratulacje 
i wyrazy uznania skierowane 
do wszystkich  pracowników 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Raszówce – mówił wójt 
Tadeusz Kielan, odwiedzając 
gminną bibliotekę.     

Niespodziewanie była to 
także okazja do złożenia au-

tografu na jednej z kilku po-
zycji wydawniczych autor-
stwa Tadeusza Kielana, które  
trafiło do gminnej biblioteki.  
To ciekawie opisana kolekcja 
okolicznościowych kufli, 
z których dzięki licznym od-
działom i spółkom KGHM , 
słynie Zagłębie Miedziowe.

 Zachęcamy do odwiedza-
nia  gminnych bibliotek!

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” 
– ten cytat Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki oddaje to co najważniejsze w czytelnictwie. 

- Przypadający 8 maja Dzień Bibliotekarza to 
doskonałą okazja by na pani ręce złożyć kwiaty, 
gratulacje i wyrazy uznania skierowane do 
wszystkich  pracowników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Raszówce – mówił wójt Tadeusz 
Kielan, odwiedzając gminną bibliotekę.     

Niespodziewanie była 
to także okazja do 
złożenia autografu 
na jednej z kilku 
pozycji wydawniczych 
autorstwa Tadeusza 
Kielana, które  trafiło 
do gminnej biblioteki.  

WYRAZY UZNANIA I PODZIĘKOWANIA 
Z OKAZJI DNIA BIBLIOTEKARZA
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Sukces uczniów 
ze Szklar Górnych 
w Międzyszkolnym Konkursie 
Interdyscyplinarnym
W Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie odbył się IV 
Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny “Karoliada 2022”, którego 
mottem przewodnim było: “Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię”.
W konkursie wzięło udział 14 szkół z terenu powiatu lubińskiego 
i polkowickiego.  
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z takich 
przedmiotów jak: matematyka, biologia, język polski, geografia oraz 
język angielski.
Szkołę Podstawową Im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 
reprezentowała drużyna w składzie: Emilia Róg (kl. 8a), Klaudia 
Stefańska (kl. 8b), Magdalena Wójtowicz (kl. 8a) oraz Maciej 
Słowikowski (kl. 8b).
Miło nam zakomunikować, że nasi uczniowie wraz z uczniami 
z sześciu innych szkół zakwalifikowali się do finału konkursu 
i ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Jest to ogromny sukces, z którego 
jesteśmy bardzo dumni. 
Wielkie gratulacje dla naszych reprezentantów. Życzymy dalszych 
sukcesów!

W Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji odbył się Finał Wojewódzki XXV  
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
PEGAZIK . W kategorii starsi gminę Lubin 
reprezentowała uczennica klasy VIII Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nie-
mstowie. Natomiast Amelia Gretkierewicz ze 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ra-

szówce występowała w kategorii „młod-
szych” uczestników eliminacji (klasy 4-6)

Julia Madejska prezentowała wiersz Wisławy 
Szymborskiej „Terrorysta, on patrzy” oraz frag-
ment prozy „Przeżyłam Oświęcim” Krystyny 
Żywulskiej.  Jury po wysłuchaniu 29 uczestni-
ków zdecydowało w głosowaniu jawnym 
o  przyznaniu Julii Madejskiej wyróżnienia.

Amelia Gretkierewicz re-
cytowała bajkę Jeana de La 
Fontaine’a „Bocian i lis” 
i również zdobyła wyróż-
nienie. 

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów scenicz-
nych!

Wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim dla uczennic 
z Niemstowa i Raszówki!

Amelia Gretkierewicz

Julia Madejska

Nadać imię szkole to także wskazać 
całej społeczności szkolnej: uczniom, 
nauczycielom, rodzicom pewien 
autorytet, punkt odniesienia w ich 
działaniach. Szkoła Podstawowa 
w Niemstowie nosi imię Janusza 
Korczaka a to zobowiązuje! Hasłem 
przewodnim tegorocznego święta były 
słowa Korczaka: Jeżeli chcesz zmienić 
świat, zacznij od siebie. 

Dzień Patrona Szkoły nazy-
wany jest już  Korczakowskim 
Dniem Rodziny, bowiem tak 
bardzo szkoła zintegrowała się 
ze społecznością lokalną, że 
niemal stanowi jedną, wielką 
rodzinę.

Święto szkoły pokazało  kor-
czakowską kuźnię talentów!. 
Było mnóstwo występów arty-
stycznych dzieci, konkursy do-
tyczące wiedzy o Korczaku, ale 
też znajomości swojej rodziny, 

zawody sportowe, teatrzyki, 
występy solistów i zespołów 
rockowych, turniej szachowy 
i turniej kostki Rubika.

Tegoroczny Dzień Patrona 
w Niemstowie upłynął w stylu 
lat 80-ych, więc można było 
również podziwiać stroje 
z tamtych czasów w wykona-
niu pracowników szkoły, ubić 
masło, obejrzeć galerię zdjęć, 
czy też zjeść zjeść watę cukro-
wą.    

KORCZAKOWSKI 
DZIEŃ RODZINY

Trzy godziny porządko-
wania i śmieciami zapeł-
niony został cały konte-
ner. To efekt społecznej 
akcji, którą zorganizowa-
no w Raszówce. Teraz 
znacznie przyjemniej bę-
dzie spacerować po wsi, 
bo liczna grupa oczyściła 
przydrożne rowy, chodni-
ki i tereny zielone.

Z inicjatywy Marcina 
Nyklewicza, radnego gmi-
ny Lubin zorganizowano 
akcję ekologiczną pod ha-
słem „Sprzątanie Raszów-
ki”, w której wzięło udział 
czterdzieści osób.

W organizację przedsię-
wzięcia włączył się mocno 
miejscowy leśniczy -  Mi-
chał Gałązka oraz Iwona 
i Piotr Włodarek, Katarzy-

na i Stanisław Pastuch oraz 
Joanna Nyklewicz.

Bardzo duże brawa nale-
żą się również młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce, 
która bardzo licznie wzięła 
udział w sprzątaniu. Po bli-
sko trzech godzinach zbie-
rania śmieci zapełniono ni-
mi cały kontener.

Po takim wysiłku wszy-
scy uczestnicy odpoczywali 
przy kiełbaskach i napo-
jach, po czym stwierdzili…. 
że  warto powtórzyć taką 
akcję jeszcze w tym roku. 
Uczestników akcji odwie-
dził również gospodarz Ra-
szówki, sołtys Tadeusz Ko-
sturek, który w podzięko-
waniu częstował wszyst-
kich słodyczami. 

Posprzątali wieś i spędzili 
wspólnie czas przy grillu
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IRENA DWORAK 
10 lat temu przeprowadziła się wraz z mężem Markiem 

i dziećmi Kacprem (15l) i Filipem (13l) z Wińska  na wieś. Od 
2015 roku jest zarządcą wsi i poświęca każda wolną chwilę aby 
umilać życie swoich sąsiadów.

- Sołtysem zostałam żeby rozwinąć naszą wieś- z uśmiechem 
opowiada sołtys- uwielbiam pracę z ludźmi i nigdy nie zamie-
niłabym jej na inną. Mieszkańcy są bardzo mili i chcą współ-
pracować razem z nami przy rozwijaniu naszej malej ojczyzny.  
Obecnie z funduszu sołeckiego mamy zamiar zrobić plac za-
baw dla dzieci przy remizie strażackiej, mamy już projekt, któ-
ry bardzo nam się podoba. Ma się tam pojawić piaskownica dla 
najmniejszych oraz tyrolka oraz ścianka wspinaczkowa dla 
troszeczkę większych dzieci. Chcemy również aby w dalszym 

czasie pojawiła się tam altana dla rodziców.
W Księginicach ostatnio nie działo się dużo ponieważ pandemia zablokowała wiele imprez 

i zabaw, ale udało się zorganizować Festiwal Pieroga i Kapusty, który został bardzo pozytyw-
nie przyjęty przez mieszkańców. Sołtys ma w planach jednak przywrócić integrację i zorgani-
zować Dzień Matki oraz połączyć Dzień Strażaka razem z Dniem Dziecka. 

- Sama działam w Ochotniczej Straży Pożarnej i chcę promować wśród młodzieży taki for-
mat spędzania wolnego czasu. Wydaje mi się, że jest to dobry przykład dla dzieci. Mamy rów-
nież w planach organizację Dożynek pod koniec sierpnia, które w końcu z Radą Sołecką mo-
żemy zrobić. Nic nas nie ominie ponieważ po pandemii każdemu brakuje integracji sąsiedz-
kiej – mówi Irena Dworak. 

SOŁTYS MARZY O KILKU RZECZACH, ALE JAK SAMA MÓWI NAJWIĘKSZYM 
PRIORYTETEM JEST WIATA AUTOBUSOWA I DROGA POWIATOWA.

- Przydałaby nam się wiata autobusowa na przystanku na żądanie, ponieważ wielu ludzi ko-
rzysta z niego. Jednak nie jest to nic niemożliwego do zrobienia. Niestety mamy problem 
z drogami powiatowymi od strony Lubina oraz Ścinawy. Przydałoby się naprawić asfalt, który 
stanowi dużą bolączkę mieszkańców. Poprzedniemu sołtysowi udało się kawałek drogi napra-
wić dlatego czuję się zobowiązana do walczenia o kolejną część – uśmiecha się sołtys.

RENATA JĘDRAK 
Jest absolwentką Politechniki Zielonogórskiej i Państwowe-

go Liceum Sztuk Plastycznych i od marca 2018 roku jest sołty-
sem. 

- Jestem otwarta na ludzi, na komunikację i na rozwiązywa-
nie problemów. Okazało się, że jest to  trudna i wielozadaniowa 
funkcja. Trzeba się dokształcać, bo mieszkańcy coraz częściej 
przychodzą z problemami, na które od razu nie znam odpowie-
dzi. Myślę jednak, że finalnie moja kilkuletnia praca na rzecz 
wioski znalazła zrozumienie u większości mieszkańców. Dzię-
kuję w tym miejscu jeszcze raz poprzedniemu sołtysowi za 
wprowadzenie mnie w sołeckie sprawy, za pomoc na początku 
mojej kadencji.  

Przed pandemią w Pieszkowie działo się bardzo dużo. Od 
dożynek organizowanych co roku po Dzień Dziecka i sprząta-

nie świata. Od wielu lat działa i świetnie radzi sobie grupa Pieszkowianki, z której sołtys jest 
dumna. Sołtys pozyskała zewnętrzne dotacje na akcje Bezpieczny Zakręt i Koronkowy Szlak. 

- Nakręcają mnie i motywują do działania pomysły innowacyjne, wykraczające poza trady-
cyjne wiejskie biesiadowanie. Nakrętkowe serduszka są dzisiaj bardzo powszechne, ale mało 
kto pamięta, że to sołtys ze Składowic wprowadziła je do naszej gminy. Właśnie takimi ludźmi 
się inspiruję – opowiada sołtys. -Muszę się pochwalić, że w Pieszkowie tworzy się drużyna pił-
ki nożnej dzieci 7-11 lat, którą będzie prowadził trener działający wcześniej w Jeleniej Górze. 
Bardzo cieszymy się jako społeczność, że możemy wspomagać młodych ludzi rozwoju swoich 
umiejętności.

INWESTYCJE, KTÓRE UDAŁO SIĘ PRZEPROWADZIĆ ZA KADENCJI SOŁTYS 
RENATY JĘDRAK NAPAWAJĄ JĄ DUMĄ.

- Zagospodarowaliśmy duży teren przy świetlicy, trwało to 3 lata i przeprowadzane było eta-
powo: karczowanie, wywóz odpadów, dosypanie ziemi i równanie terenu, postawienie wiatki 
i w końcu, w ubiegłym roku ogrodzenie tego terenu. Jednym z problemów było dewastowanie 
przystanku autobusowego, udało się tego uniknąć montując kamery. No i przepiękne boisko 
sportowe wraz z siłownią plenerową realizowane już poza naszym funduszem sołeckim, za 
które bardzo dziękuję wójtowi, Radzie Gminy oraz pracownikom referatu Inwestycji. 

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 

KSIĘGINIC
SOŁTYS 

PIESZKOWA

Koleją w odwiedziny do sąsiadów 
– sołtysi w czeskiej i niemieckiej gminie 

Goerlitz, Zittau, Varnsdorf 
oraz Oybin – to miejscowo-
ści, które koleją i z plecakiem 
odwiedzili sołtysi gminy Lu-
bin. W ramach tej wycieczki 
można było podziwiać pereł-
ki architektury śląsko-łuży-
ckiej, zachwycać się pięknem 
przyrody i docenić rozwój in-
frastruktury kolejowej, dzię-
ki której można zwiedzić Eu-
roregion Nysa.

Euroregion Nysa obejmu-
je trzy obszary przygranicz-
ne położone u styku granic 
Polski ,  Czech  i Niemiec. 
Utworzony został w 1991 
roku i celem tego działania 
była poprawa standardu ży-
cia mieszkańców, rozwój go-

spodarczy, poprawa stanu 
środowiska przyrodniczego, 
budowa przejść granicznych 
oraz ochrona Gór Izerskich.

30 lat później można doce-
nić starania władz regionu. 
Jest dobrze skomunikowany, 
gminy  współpracują ze sobą 
na co dzień i na niwie kultu-
ralnej oraz dbają o rozwój tu-

rystyki. Wystarczy kupić jed-
no lub trzydniowy bilet Euro-
-Nysa i bez przeszkód można 
zwiedzać te malownicze tere-
ny zwłaszcza, że taki jeden 
bilet jest ważny zarówno na 
podróże pociągiem, autobu-
sem, jak i tramwajem.

- Chciałem pokazać jak nie-
drogo ale atrakcyjnie można 

spędzić weekend w tym euro-
regionie. Powrót kolei do na-
szej gminy otworzył nam do-
datkowe możliwości, także ak-
tywnego wypoczynku. Tu są 
bardzo malownicze trasy ro-
werowe, można odetchnąć 
świeżym powietrzem, posma-
kować lokalnych potraw. Mam 
nadzieję, że zaraziłem entuzja-

zmem innych i  efektem tej wy-
cieczki, będą kolejne podróże 
– mówi Robert Borzych, sołtys 
Gorzelina, która opracował 
trasę wycieczki i był jej prze-
wodnikiem.  

Podczas dwudniowej wy-
cieczki sołtysi jedenaście razy 
podróżowali pociągiem, dwa 
razy lokalnym autobusem i 

raz tramwajem. Przeszli w su-
mie 23 kilometry, takie dane 
podawały krokomierze! Mieli 
także okazję podróży koleją 
wąskotorową z Zittau do ku-
rortu Oybin i zwiedzania tej 
malowniczej miejscowości 
oraz zamku na skale. tolicami 
euroregionu są Jelenia Góra, 
Liberec i Żytawa.



¹³STRONA SENIORA

W Urzędzie Gminy Lubin, przy 
ulicy Księcia Ludwika I nr 3, za-
montowano specjalną skrzynkę, 
do której można kierować swoje 
spostrzeżenia dotyczące funkcjo-
nowania środowiska seniorów 
w gminie Lubin. Skrzynka jest 
umiejscowiona na parterze bu-
dynku - z lewej strony, czyli od wej-
ścia bocznego. Nazwano ją -  
Skrzynką pomysłów i wniosków 
seniorów. 

Skrzynka przeznaczona jest dla 
osób, które chciałyby podzielić się 
swoimi przemyśleniami czy też no-
watorskimi rozwiązaniami i pomy-

słami dotyczącymi środowiska se-
niorów w naszej gminie.

Jest to inicjatywa i jeden ze zreali-
zowanych już punków Planu pracy 
Rady Seniorów na rok 2022. 

Wszystkie wnioski i pomysły bę-
dą analizowane i omawiane na po-
siedzeniach Rady Seniorów Gmi-
ny Lubin. Posłużą do tworzenia 
między innymi rocznych planów 
pracy. 

Zachęcamy wszystkich do współ-
pracy, nie tylko seniorów! Może się 
bowiem okazać, że to młodzież bę-
dzie miała świetny pomysł jak zinte-
grować na przykład środowisko 
szkolne i senioralne. 

Seniorze! Masz pomysł 
lub wniosek? Napisz o nim!

W trosce o podnoszenie 
jakości życia seniorów, 
gmina Lubin wraz 
z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej 
przystąpiła do realizacji 
rządowego programu 
„Korpus Wsparcia 
Seniorów” na 2022 rok.

W ramach projektu oferujemy na-
szym seniorom bezpłatny dostęp do 
opasek bezpieczeństwa, połączonych 
z telecentrum medycznym, obsługi-
wanym przez wykwalifikowanych ra-
towników medycznych. Opaski są 
proste w obsłudze, posiadają tylko je-
den przycisk- przycisk bezpieczeń-
stwa SOS. Poza przyciskiem SOS wy-
posażone są w następujące funkcje:

 detektor upadku,
 czujnik zdjęcia opaski,
  lokalizator GPS,
 funkcje umożliwiające komunikowa-
nie się z centrum obsługi i opiekunami,

 funkcje monitorujące 
podstawowe czynności życiowe 
(puls i saturacja).
Program jest skierowany do 

wszystkich seniorów w wieku 65+ 

z gminy Lubin, którzy mają prob-
lem z samodzielnym funkcjonowa-
niem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzących samodzielne gospo-
darstwa domowe lub mieszkających 
z osobami bliskimi, które nie są 
w stanie zapewnić im wystarczają-
cego wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Lubinie zachęca seniorów do 
udziału w projekcie. Osoby zaintere-
sowane skorzystaniem z programu 
mogą zgłaszać się do koordynatora 
projektu w GOPS w Lubinie, przy 
ul. Księcia Ludwika I nr 3 (pokój 
204), pod numerem telefonu: 503 
769 060, lub poprzez adres: 
mkucab@gops.lubin.pl.

W projekcie może wziąć udział 50 
seniorów z naszej Gminy. O przyzna-
niu usługi Teleopieki będzie decydo-
wał stan zdrowia oraz kolejność zgło-
szeń. 

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA 
DLA SENIORÓW Z GMINY LUBIN
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Popularyzacja boksu w gminie Lubin 
Z taką propozycją zwrócił się do wójta 
Tadeusza Kielana Konrad Czajkowski, 
młody mieszkaniec Składowic, 
o którego osiągnięciach pisaliśmy ponad 
rok temu. Konrad nadal utrzymuje 
bardzo wysoką formę bokserską i chce 
nią zarażać młodych mieszkańców 
gminy.
Konrad ma 22 lata, a od 14 roku życia 
trenuje boks. O tym jak to się stało, że 
pokochał tę dyscyplinę sportu pisaliśmy 
w marcu ubiegłego roku.
Pytany o dalsze osiągnięcia opowiada: 
- Po zwycięstwie na Mistrzostwach 
Dolnego Śląska 2021 zmieniłem limit 
wagowy do 60kg.
W październiku 2021 roku 

wystartowałem w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski, gdzie po dwóch 
stoczonych walkach, w tym pierwszej 

wygranej przed czasem, zdobyłem 
brązowy medal w wadze do 60kg, czyli 
kategorii lekkiej. W marcu tego roku 

wziąłem udział w trzech imprezach – 
mówi Konrad Czajkowski.- Zawodowy 
debiut miałem  pod szyldem gali RBK 
Promotions. Pojedynek stoczyłem 
w wyższej wadze niż dotychczas - 
63,5kg, waga superlekka, a samego 
wyzwania podjąłem się zaledwie 
tydzień przed wydarzeniem. Walka była 
transmitowana na antenie Polsat sport 
oraz super Polsat i zakończyła się 
remisem.
Drugim tegorocznym wyzwaniem były 
Mistrzostwa Dolnego Śląska, 
odbywające w marcu w Wałbrzychu. 
Walkę finałową w wadze do 60kg 
zakończył przez RSC w drugiej rundzie 
i został mistrzem trzeci rok z rzędu. 

- To imponujące osiągnięcia, gratuluję!- 
mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. 
– Jestem otwarty na wszelkie 
propozycje rozwoju różnych dyscyplin 
sportowych w naszej gminie. Mam 
nadzieję, że uda nam się sfinalizować to 
przedsięwzięcie i już niedługo najmłodsi 
mieszkańcy gminy zrozumieją, że boks 
to nie siła i mięśnie tylko trening, plan, 
koncentracja i technika.
Konradowi gratulujemy osiągnięć 
i trzymamy kciuki za kolejne wygrane 
walki. W propagowaniu boksu wspiera 
go na co dzień tato, a w promocję 
boksu w gminie Lubin zaangażował się 
także Dariusz Sędzikowski, sołtys 
Karczowisk.  

Przyznanie nagród za uzyskanie miejsc 
medalowych w zawodach międzynarodowych, 
krajowych lub wojewódzkich oraz udział 
w reprezentacji Polski czy za awans do 
kolejnej klasy w grach zespołowych, jest 
możliwe w oparciu o uchwały Rady Gminy 
Lubin, które także określają dyscypliny 
sportowe, jakie gmina stara się w ten sposób 
promować, są to m.in. piłka nożna, warcaby, 
łucznictwo.

Za ubiegłoroczne osiągnięcia 
nagrody odebrali następujący za-
wodnicy: 
 Mateusz Dziewiatowski – za-
wodnik trenujący piłkę nożną 
w Akademii Piłkarskiej KGHM 
Zagłębie. Wyróżniający się wy-
sokimi umiejętnościami, od mi-
nionego sezonu trenuje z roczni-
kiem o rok starszym od niego. 
Bierze udział w rozgrywkach li-
gowych zarówno krajowych i za-
granicznych został powołany do 
Kadry Dolnośląskiej rocznik 
2007 oraz do Reprezentacji Pol-
ski, z którymi zdobył: Tytuł Mi-
strza Polski w sezonie 

2020/2021, Tytuł Najlepszego 
Strzelca w Turnieju Finałowym 
o Puchar im. Kazimierza Deyny, 
Tytuł Mistrza Polski w kategorii 
U-15.

 Hubert Wachowski – zawodnik 
trenujący łucznictwo w LZS SKS 
w Raszówce, jest członkiem dol-
nośląskiej kadry wojewódzkiej 
w łucznictwie. Zdobywca wielu 
wyróżnień, medali i nagród m in.: 
II miejsce w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików 
w kat. zespołów Młodzik chłop-
ców, II miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Łuczniczym o Puchar 
Gór Stołowych w kat. Młodzik 
chłopcy, VI miejsce w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska Młodzi-
ków, VIII miejsce w Międzynaro-
dowym Turnieju Łuczniczym 
z okazji 780 rocznicy Bitwy pod 
Legnicą w kat. Młodzik.

 Karol Wachowski – zawodnik 
trenujący łucznictwo w LZS SKS 
w Raszówce. Jego osiągnięcia to 
m.in.: I miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Łuczniczym o Puchar 
Gór Stołowych w kat. Młodzik 
Młodszy-chłopcy, II miejsce 
w Halowych Mistrzostwach Dzie-
ci i Młodzików w kat. Dzieci Star-

sze-chłopcy, II miejsce w Między-
narodowym Turnieju Łuczni-
czym z okazji 780 rocznicy Bitwy 
pod Legnicą w kat. Młodzik 
Młodszy, III miejsce i tytuł II -go 
Wicemistrza Dolnego Śląska 
Młodzików w łucznictwie na rok 
2021 w kat. Młodzik Młodszy.

 Edward Twardy - zawodnik gra-
jący w warcaby 100-polowe, po-
siada pierwszą kategorię warca-
bową, jest członkiem ścisłej kadry 
Polski niewidomych i słabowidzą-
cych w warcabach 100-polowych. 
Reprezentuje Polskę w zawodach 

międzynarodowych, jego osiąg-
nięcia to m.in. II miejsce w Półfi-
nałach Mistrzostw Polski Osób 
Niewidomych i Słabowidzących, 
II miejsce w Pucharze Polski 
w warcabach 100-polowych, III 
miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Świata Niepełnospraw-
nych w Turcji, VII miejsce w Indy-
widualnych Mistrzostwach Świa-
ta Niepełnosprawnych. 

W gronie działaczy i trenerów 
sportowych nagrodami zostały 
uhonorowane dwie osoby z klubów 
sportowych działających w gminie, 

które w minionym roku szczycić 
mogą się najwyższymi osiągnięcia-
mi, są to:
 Zdzisław Korczak – Prezes Za-
rządu LKS „Huzar” Raszówka, 
działacz i opiekun drużyny będą-
cej liderem rozgrywek w kl. B 
w sezonie 2021/2022, awansując 
z miejsca 8. Wykazuje duże zaan-
gażowanie w pracę społeczną na 
rzecz rozwoju klubu i osiąganie 
sukcesów.

 Karol Grolewski – Prezes, dzia-
łacz, trener oraz zawodnik LKS 
„Iskra” Księginice, którego re-
prezentacja seniorów w 2021r. 
po raz pierwszy w długoletniej 
historii klubu uzyskała awans do 
IV Ligii. Druga drużyna uzyskała 
awans do „A” klasy rozgrywek li-
gowych organizowanych przez 
DZPN. Jest bardzo zaangażowa-
ny w pracę społeczną w klubie 
oraz wkłada wiele wysiłku 
w utrzymanie odpowiednich wa-
runków.

Wszystkim sportowcom oraz ich 
rodzicom, opiekunom, trenerom 
jak również działaczom gminy Lu-
bin serdecznie gratulujemy osiąg-
nięć i życzymy satysfakcji ze zdoby-
tych rezultatów oraz dalszej deter-
minacji w dążeniu do jak najlep-
szych wyników w bieżącym roku! 

Sześć osób - czterech zawodników i dwóch działaczy sportowych otrzymało nagrody pieniężne za sukcesy 
sportowe osiągnięte w ubiegłym roku.  

PRZYZNANO NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
SPORTOWE ZA 2021 ROK  

 MATEUSZ DZIEWIATOWSKI

 KAROL WACHOWSKI

 HUBERT WACHOWSKI

 ZDZISŁAW KORCZAK EDWARD TWARDY
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Wiosna to idealna pora na zabiegi pielęgnacyjne gminnych boisk 
piłkarskich. Na zlecenie gminy obiekty sportowe, na których drużyny 
piłkarskie rozgrywają mecze IV Ligii oraz klasy „A” i „B” w miejsco-
wościach:  Księginice, Miłoradzice, Raszówka, Niemstów i Obora, 
poddano zabiegom pielęgnacyjnym, które zostały dostosowane do sta-
nu boiska i jego potrzeb. 

Prace powierzono specjalistycz-
nej firmie, zapewniając najwyższą 

jakość usługi pielęgnacji. Na boi-
skach przeprowadzono wertykula-

cję razem ze zgrzebłowaniem, któ-
re miały na celu usunięcie martwej 
materii i filcu trawnikowego, aera-
cję wgłębną, czyli nakłucie darni 
bolcem pełnym na głębokość do 15 
cm, rozluźnienie profilu glebowego 
i napowietrzenie murawy, a także 
piaskowanie razem ze szczotkowa-

niem - wyrównanie nierówności 
płyty boiska i rozszczelnienie gór-
nej warstwy profilu. 

Pozostałe prace związane z pielęg-
nacją m.in. koszenie, nawadnianie, 
nawożenie murawy wykonywane są 
w ramach zadań należących do opie-
kunów danego obiektu sportowego.

Ponadto na dwóch najnowszych 
boiskach ligowych w miejscowości 
Szklary Górne i Kłopotów, rozgry-
wających mecze w klasie „A” i „B” 
wertykulację, aerację otworową, 
piaskowanie i nawożenie, wyko-
nawca zrealizował w ramach obo-
wiązującej umowy.  

Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne 
na ligowych boiskach 

Początek spotkania należał do drużyny z Raszówki, która nastawiła 
się na sprawienie miłego prezentu swoim fanom by już w niedzielę 
przypieczętować awans do wyższej klasy rozgrywek.

Pierwsza połowa spotkania to była optycz-
na przewaga gospodarzy, którzy już w 5. mi-
nucie meczu mogli objąć prowadzenie po 
minimalnie niecelnym strzale. Po zmianie 
stron ataki obu drużyn nabrały rozmachu 
i tylko brak szczęścia powodował, iż wynik 
nadal był remisowy. Gospodarze w 67. min 
przeprowadzili skuteczną kontrę i po strzale 
Krzysztofa Klementyńskiego, licznie zgro-

madzona publiczność mogła mieć nadzieję 
na upragnione zwycięstwo.

 Ambitnie grająca ekipa z Obory uratowa-
ła podział punktów dosłownie rzutem na ta-
śmę, w 90. min Oskar Ondycz zdobył wy-
równującą bramkę z rzutu karnego. Obie 
drużyny stworzyły świetne widowisko spor-
towe i tylko kilka ,,dziwnych’’ decyzji sędzie-
go popsuło te ciekawe spotkanie. 

W przerwie meczu rozegra-
no konkurs rzutów karnych, któ-
rego zwycięzcą został Michał Targo-
wicz z Wiercienia. Najlepszymi piłka-
rzami meczu wybrano Dawida Kleczewskie-
go (Fortuna) i Kamila Gwaderę (Huzar). 
Nagrody i wyróżnienia wręczał Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin i radny Marcin Ny-
klewicz .

W pięknej letniej scenerii odbyły się kolejne derby gminy Lubin: Huzar Raszówka – Fortuna Obora. 

HUZAR WYKONAŁ 
KOLEJNY KROK DO 
AWANSU DO A KLASY 

 Najlepsi zawodnicy meczu 
z Tadeuszem Kielanem, wójtem gminy 
Lubin  i radnym Jerzym Tadlą 

WSZYSTKIE MECZE 
NASZYCH DRUŻYN 
Z OSTATNIEGO
 WEEKENDU

  Iskra Księginice 
- Mewa Kunice  3:4
  Huzar Raszówka 

– Fortuna Obora  1:1
  KS Kłopotów-Osiek 

– Płomień Michów  3:1
  Unia Miłoradzice 

– Albatros Jaśkowice  0:0
  Unia Szklary Górne 

– Kalina Sobin  1:3
  Victoria Niemstów 

– LZS Nowa Wieś  2:5
  Sparta Parszowice 

– Iskra II Księginice  4:3
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Hasło krzyżówki z numeru  4/2022 Wiadomości Gminnych Gminy 
Lubin brzmi: „ Gatunek sera”. Nagrodę otrzymuje Katarzyna 
Augustyniak z Miłoradzic. 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 8czerwca. 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. 

Smartfon to jest super rzecz... 
Można sobie porozmawiać ze 
znajomymi... nie oferując im nic do 
picia

***
- Ból w pana lewym kolanie to kwestia 
wieku - wyjaśnia pacjentowi lekarz.
- Ciekawe - denerwuje się pacjent - 
drugie kolano tak samo stare, 
a jednak nie boli...

***
- Pożycz mi sto złotych. 
- Życzę ci stu złotych.

***
- Mój dziadek nie żyje. Starość go 
zabiła. 
- Przecież wpadł pod samochód.. 
- Gdyby nie starość zdążyłby uciec.

***
Pacjent: Doktorze, mam poważny 
problem z pamięcią. Nie mogę 
niczego zapamiętać. 

Doktor: Od kiedy ma pan ten problem? 
Pacjent: Jaki problem?

***
Moskwa. Sierioża pyta mamę: 
- Mamo, kiedy pójdziemy na Big 
Maca i shake”a waniliowego? 
- Nie wiem, nie interesuje mnie 
polityka.

***
Do sklepu zoologicznego wchodzi 
Marian:
- Dzień dobry - poproszę z pięć myszy, 

dwadzieścia karaluchów, garść moli 
i ze czterdzieści pluskiew.
- To na jakieś doświadczenia?
- Nie, po prostu wyprowadzam się 
z wynajmowanego pokoju, 
a właścicielka chce, bym zostawił 
w takim stanie, w jakim go zastałem.

***
- Co porabiasz zawodowo? 
- Jestem architektem krajobrazu. 
- O, a na czym to polega? 
- Pracuję na spychaczu.

Pielęgniarka pyta pacjenta. 
- Miewa pan czasem jakieś nudności? 
- Nie, mam tu takie małe radyjko.

***
Na lekcji religii pani się pyta dzieci:
- Kto wie gdzie jest Pan Bóg?
Zgłasza się Jasiu:
- W mojej łazience.
- Jasiu dlaczego tam sądzisz?
- Bo jak rano wstaję to słyszę jak 
mama mówi: 
- Boże, znowu tam siedzisz!?
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

Poziomo:

1. Królewna lub góra; 6. Andrucik; 
10. Pod nią z deszczu; 11. Rzadkie 
imię żeńskie; 12. Coś wyjątkowo 
smacznego; 13. Okres w 
architekturze; 14. Marceli…pierwszy 
Pierwszy Sekretarz PPR, 15. Inaczej 
świerzop; 16. Napad z powietrza; 
19. Inaczej maneż; 23. Naukowiec; 
26. Jeździ i pływa; 27. Opos; 
28. Starożytne miasto w północnej 
Mezopotamii; 29. Popularny pistolet; 
30. Samurajski miecz; 33. Potomek 
zromanizowanych wikingów, 
37. Kolega Klapaucjusza; 
40. Wynajmuje mieszkanie; 
41. Obstawa; 42. Dawniej: wstępny 
szkic lub plan architektoniczny; 
43. Zespół genów danego organizmu; 
44. Pokrywa podeszwę buta; 
45. Rzadkie imię męskie; 46. Jezioro 
i gmina w woj. Lubelskim; 
47. Prezydent Argentyny 1966-1970;

PIONOWO:

1. Przecinek z kropką; 2. Podłoże 
w lesie szpilkowym; 3. Ostrze do 
golenia; 4. Autor Dzwonów Bazylei; 
5. Szukał miliona; 6. Odgłos pracy 
silnika spalinowego; 7. Ażurowa 
w oknie; 8. Imię matki Napoleona; 
9.  Żeniec; 17. Potrafi reagować 
z kwasami i zarazem z zasadami; 
18. Pojazd wokółziemski; 
20. Staroegipska bogini; 21. Warzywo 
korzeniowe; 22. Gęsta i sztywna 
tkanina jedwabna; 23.  „Krzywy” 
owoc; 24. Dawna moneta srebrna; 
25. Moczowa lub elektryczna; 
30. Białko, część tkanki łącznej; 
31. Odgłos pracy zegarka 
mechanicznego; 32.  Zapiski; 
34. Leczy nowotwory; 35. Bałtycki 
krewny delfina; 36. Wodospad na 
granicy USA i Kanady; 37. Jeden 
z czworokątów; 38. Roślin w ziemi, 
hydroponiczna itp.; 39. Miasto w woj. 
Wielkopolskim;

���IE����J �IĘ!
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