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Kolejny raz mieszkańcy gminy i nie tylko, mogli wziąć udział w „Przejedzie na byle czym” oraz konkursie
na najpiękniejszy wianek i strój świętojański. Nie zabrakło również zabaw dla najmłodszych.

XIII EDYCJA NOCY
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
W BUKOWNEJ

Do 30 czerwca 2022 r. każdy
właściciel lub zarządca
budynku, zobowiązany jest do
złożenia deklaracji o sposobie
jego ogrzewania do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB). Do tej pory w Gminie
Lubin baza została wypełniona
zaledwie w 37%! Można to
zrobić przez Internet.
Str. 4

TADEUSZ KIELAN
NAGRODZONY
ZA ZASŁUGI DLA
SAMORZĄDNOŚCI

Wójt gminy Lubin, o którym
w regionie wszyscy mówią,
że jest samorządowcem
z krwi i kości, co po prostu
oznacza autentyczność,
został wyróżniony specjalnym
medalem. Z rąk ministra
Mariusza Kamińskiego,
stojącego na czele Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
i Administracji, wójt odebrał
odznaczenie za zasługi dla
samorządu terytorialnego. Str. 5

Całą imprezę, już tradycyjnie otworzył kolorowy korowód pojazdów. Tym razem organizatorzy rozróżnili
w konkursie pojazdy mechaniczne i te napędzane siłą rak i nóg. W tym roku były wozy z Bukownej, Liśca,
Polkowic, Obory, Księginic i innych miejscowości.
Str. 8-9

HUZAR
W PIĘKNYM
STYLU WSZEDŁ
DO A KLASY

Przebudowa SUW w miejscowości
Obora prawie na półmetku
Rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszej gminie prowadzi do zwiększonej
dystrybucji wody do sieci. Dotychczasowe urządzenia na Stacji Uzdatniania Wody w Oborze
były już wyeksploatowane i wykazywały liczne oznaki korozji. Wysokie koszty remontów
oraz obsługi zakwalifikowały obiekt do przebudowy, która zbliża się już do półmetka.
Przebudowę SUW Obora zaplanowano w dwóch etapach. Pierwszy etap już dobiega końca
i przewiduje: wymianę obudów studni głębinowych, wymianę pomp głębinowych wraz z
armaturą i orurowaniem, wybudowanie zbiornika retencyjnego, wymianę ciśnieniowego
urządzenia do napowietrzania, zastosowanie odpowiednio dobranego zestawu
hydroforowego podawania wody do sieci oraz sterowanie pracą stacji.
Str. 6

Ostatni mecz sezonu 2021/2022
dla Huzara Raszówki, którego
przeciwnikiem była Iskra
Niedźwiedzice, już od pierwszych
minut rozpoczął sie świetnie.
Gospodarze chociaż nie musieli
wygrać, ponieważ awans do
wyższej ligi mieli zapewniony
już przed spotkaniem, rozpoczęli
bardzo ofensywną grę. Str. 15
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POWIATOWE OBCHODY
DNIA STRAŻAKA
Gratulacje,
podziękowania,
wyróżnienia,
medale
i symboliczne
przecięcie wstęgi
w nowej siedzibie
– tak Państwowa
Straż Pożarna
w Lubinie
świętowała
tegoroczne
obchody Dnia
Strażaka.
Obchodzono je
równocześnie
z 30-leciem
powstania
Państwowej
Straży Pożarnej.

Strażak to jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zawodów. To
jednocześnie grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym
w Polsce. Dzisiaj służba
w straży nie sprowadza się
tylko do gaszenia pożarów,
które w statystykach krajowych stanowią ok. 30% ogółu zdarzeń.
- Takie uroczyste obchody
to okazja do podsumowań
i podziękowań. W ostatnich
latach nastąpił gwałtowny

Eryk Górski komendant PSP Lubin złożył specjalne
podziękowania wójtowi Tadeuszowi Kielanowi.
rozwój Państwowej Straży
Pożarnej, do której dołączyła
także Ochotnicza Straż Pożarna, która bardzo dobrze
z nami współpracuje i ma
z roku na rok coraz lepszy

sprzęt. To zasługa samorządów, które bardzo przychylnym wzrokiem patrzą na nasze potrzeby. W tym roku
wszystkim osobom dziękowaliśmy, okolicznościowymi

medalami i specjalne podziękowania skierowaliśmy do
wójta Tadeusza Kielana –
mówił Eryk Górski komendant PSP Lubin.
Przypomnijmy, że w ciągu
ostatnich pięciu lat gmina
Lubin przeznaczyła na

W ciągu ostatnich pięciu lat gmina Lubin przeznaczyła na wsparcie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie 240 tysięcy złotych

wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie 240 tysięcy
złotych. Kwota ta uwzględnia tegoroczną – najwyższą
dotację w wysokości 100 tysięcy złotych.
- Mam nadzieję, że ucieszycie się także z dzisiejszego prezentu, bowiem zamiast okolicznościowego bukietu kupiliśmy potrzebny
w codziennej pracy akumulator. Podobnymi niespodzianki nagrodziliśmy w tym
roku nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wiec
liczę że będziecie równie zadowoleni, zwłaszcza, że zakup wcześniej skonsultowaliśmy – mówił z uśmiechem
Tadeusz Kielan, składając
jednocześnie strażakom moc
życzeń i gratulacji.
Uroczysty apel był doskonałą okazją do odczytania
uchwał i rozkazów w sprawie
nadania odznaczeń państwowych i resortowych oraz
awansów w stopniach służbowych. Wręczali je minister
Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów

oraz Michał Pięta, zastępca
dolnośląskiego komendanta
wojewódzkiego PSP we
Wrocławiu.
Uroczystość połączono
z otwarciem nowej części komendy.
- To jest takie nasze dziecko, na które czekaliśmy
wiele lat - podkreślił komendant PSP Lubin. - Projekt
powstał 2000 roku, na jakiego podstawie rozpoczęliśmy budowę w 2018 roku.
Inwestycja trwała kilka lat
ponieważ finansowanie było rozpisane na trzy lata,
w międzyczasie był COVID,
który nam opóźnił inwestycję. Chcieliśmy ją jak najszybciej zakończyć, aby ten
budynek, który użytkujemy
wspólnie z jednostką przekazać strażakom, którzy będą mogli właściwie go zagospodarować i godnie pełnić
służbę.
Z tegorocznej dotacji, którą gmina Lubin przekazała
PSP współfinansowany będzie zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń
środowiska.
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Gmina Lubin jest jednym z siedmiu sygnatariuszy listu, w którym
przedstawiciele lokalnych samorządów deklarują wolę stworzenia
i promowania oferty inwestycyjnej
Aglomeracji Zagłębia Miedziowego, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania projektów przemysłowych,
ze szczególnym uwzględnieniem
elektromobilności.
Strony listu czyli samorządowcy
z gminy Lubin i miasta Lubina, gminy i miasta Głogowa, Polkowic, Kotli oraz Powiatu Polkowickiego zadeklarowały, że będą dążyć do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
Aglomeracji Zagłębia Miedziowego
w szczególności poprzez:

Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju
gospodarczego regionu
Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności subregionu i jego marki
Budowanie przewagi konkurencyjnej Zagłębia Miedziowego wobec innych subregionów
Rozwój transportu zbiorowego
poprzez modernizację i rozbudowę dróg i kolei
rozwój infrastruktury technicznej, w tym energetycznej, wodno-ściekowej i cyfrowej na terenach
inwestycyjnych
budowę strategicznej sieci odnawialnych źródeł energii oraz in-

frastruktury przesyłowej
identyfikację
identyfikację źródeł finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
List intencyjny jest wyrazem obecnych zamiarów
i założeń oraz stanowi wyrażenie woli do współpracy. Nie rodzi on skutków
finansowych, bowiem
wszelkie zobowiązania
wynikające ze współpracy i podejmowanych
działań będą miały odzwierciedlenie w szczegółowych umowach i poszczególnych budżetach jednostek.
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Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin gościł w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki
II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Lubin otrzymała bezzwrotną dotację na dwa złożone wnioski

OTRZYMALIŚMY 12 MILIONÓW
Z II EDYCJI RZĄDOWEGO PROGRAMU
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W KPRM zorganizowano uroczyste
spotkanie związane z obchodzonym 27
maja Dniem Samorządu Terytorialnego
oraz ogłoszeniem wyników kolejnego
naboru wniosków. Podkreślano, że
wszystkie samorządy, które złożyły
chociaż jeden wniosek, otrzymały
dotacje na budowę i modernizację
m.in. dróg, szkół czy inwestycje
wodno-kanalizacyjne. W tej edycji
bezzwrotne dofinansowanie
otrzymało blisko 5 tys. wniosków.
W ramach kolejnych transz
Rządowego Funduszu Polski
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina Lubin złożyła
pięć wniosków o dofinansowa-

nie, w tym trzy dotyczyły drugiej
edycji Polskiego Ładu a dwa
trzeciej edycji projektu kierowanego do tzw. gmin popegeerowskich.

Z drugiej edycji Polskiego Ładu otrzymaliśmy pieniądze na:
Budowę 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 zł.
Rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków
w Osieku. Wartość inwestycji 7 894 736,84, wkład
własny 394 736,84 (5%),
kwota wnioskowana
7 500 000 zł.

SYMBOLICZNY CZEK RZĄDOWEGO WSPARCIA OD MINISTRA KRZYSZTOFA KUBOWA
Minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, odwiedził wójta Tadeusza Kielana. Spotkanie było okazją do wręczenia promesy potwierdzającej przyznanie gminie Lubin kolejnych 12 milionów złotych.
- Do Zagłębia Miedziowego trafi w sumie około 400
milionów złotych, w tym do Powiatu Lubińskiego
około 90 milionów. To kolejny, bardzo duży zastrzyk
gotówki dla naszych samorządów - mówił Krzysztof
Kubów. – Gmina Lubin otrzymała jedną z większych
bezzwrotnych dotacji, biorąc pod uwagę jej wielkość.
Pierwsza transza Polskiego Ładu potwierdziła, że te
pieniądze są samorządom bardzo potrzebne i pokazała, że są dobrze wydatkowane.

- To bardzo
duży zastrzyk finansowy dla naszej gminy. W ciągu ostatnich trzech
lat otrzymaliśmy w sumie z rządowych dotacji 25
milionów złotych na nasze inwestycje. Nie byłyby one możliwe
do realizacji w tak szybkim tempie bez tego dofinansowania –
mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. Oczekujemy jeszcze
na rozstrzygnięcia konkursu dla
gmin tzw. popeegeerrowskich.
Tam ubiegamy się o 3 mln 300
tysięcy na przebudowę ulicy
Czereśniowej w Osieku i budowę
świetlicy w Dąbrowie Górnej.
Na spotkaniu w Warszawie
podkreślano, że dodatkowe
fundusze pozwolą na realizację
inwestycji, które są motorem
napędowym naszej gospodarki.
Rządowy Program Inwestycji
Strategicznych zmienia oblicze
naszych gmin i powiatów oraz
dużych i małych miast.
- Państwo stanęło na posterunku, kiedy zapanowała pandemia – wtedy zagrożone były miliony miejsc pracy – wdrożyliśmy rozwiązanie nazwane Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansową. Później, kiedy uderzyła inflacja, wdrożyliśmy Tarcze
Antyinflacyjną. 24 lutego wiemy
co się stało, dlatego wdrożyliśmy
Tarcze Antyputinowską i ją cały
czas rozwijamy – powiedział
premier Mateusz Morawiecki.
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to komplek-

sowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru
wniosków rozpoczęła się 28
grudnia 2021 r. i trwała do 11
marca 2022 r.
– Drodzy samorządowcy, życzę wam, życzę wszystkim
mieszkańcom, żeby te inwestycje: w szpitale, boiska, ośrodki
sportowe, instytucje kultury,
drogi i miejsca pracy, tak jak
obiecaliśmy rok temu, tworzymy setki tysięcy nowych miejsc
pracy, także dla tych, którzy
wracają z zagranicy. Życzę
Wam wszystkim, żeby one ubogacały wasze, nasze lokalne ojczyzny, żeby piękniały – powiedział prezes Rady Ministrów.

O finansach i współpracy samorządów z KGHM
Finanse, transformacja,
programy rozwojowe –
KGHM i Związek Pracodawców Polska Miedź byli
organizatorami konferencji dla samorządów Zagłębia Miedziowego. Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej objęło wydarzenie swoim patronatem.
W czasie konferencji w siedzibie KGHM w Lubinie samorządowcy odebrali kolejne
darowizny od miedziowej
spółki na projekty dotyczące
mieszkańców regionu. Gmina Lubin otrzymała 250 tysięcy złotych, miasta Legnica
i Głogów po 350 tysięcy. Pie-

niądze zostaną przeznaczone
na kampanie społeczno-edukacyjne, badania prozdrowotne oraz wyposażenie szkół
w pomoce naukowe do zajęć
z ekologii i ochrony środowiska. O szczegółowym przeznaczeniu pieniędzy w naszej
gminie poinformujemy w oddzielnym materiale.
KGHM co roku przekazuje
pieniądze na działania prospołeczne gminom i powiatom z Zagłębia Miedziowego. W ubiegłym roku było to
ponad 3 mln zł. Wsparcie
przełożyło się m.in. na badania i konsultacje w poradniach specjalistycznych, zakupy sprzętu i pomocy do

Gminę Lubin reprezentował wicewójt Bartosz Chojnacki.

szkół, kampanie prozdrowotne, wyjazdy na baseny dla
dzieci czy wymianę źródeł
ciepła na proekologiczne.
Podczas konferencji
uczestnicy rozmawiali m.in.
o strategiach zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, zasadach współpracy przy projektach związanych z transformacją oraz programach
rozwojowych dla Dolnego
Śląska. Wśród prelegentów
znaleźli się przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego,
bankowcy i ekonomiści.
Gminę Lubin reprezentował
Bartosz Chojnacki, zastępca
wójta.
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INFORMACJE URZĘDOWE

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ TERMIN OBOWIĄZKOWEGO
ZGŁOSZENIA, CZYM OGRZEWASZ DOM LUB MIESZKANIE!

Do 30 czerwca 2022 r. każdy
właściciel lub zarządca budynku,
zobowiązany jest do złożenia
deklaracji o sposobie jego
ogrzewania do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB). Do
tej pory w Gminie Lubin baza została
wypełniona zaledwie w 37%! Można
to zrobić przez Internet.
Na początku wyjaśniamy,
że w ubiegłym roku - od czerwca do września - prowadzona
była przez gminę Lubin inwentaryzacja źródeł ogrzewania wynikająca z realizacji
Programu ochrony powietrza.
Zgłoszenie budynku w tym
spisie inwentaryzacyjnym do
gminy, nie zwalnia jednak
właściciela nieruchomości ze
złożenia deklaracji do CEEB!
Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez
likwidację głównej przyczyny
zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.
CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to
miejsce gdzie będą dostępne
również informacje na temat
wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy
w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są
niezbędne np. przy ubieganiu
się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.
Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy
wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie
również narzędzie dla organów administracji centralnej
i samorządowej do realizacji
polityki niskoemisyjnej. Dla
obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się
do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bez-

pieczeństwa, np. zamówienie
przeglądu kominiarskiego czy
inwentaryzacji budynku.
Proces składania deklaracji
do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość
zebrania danych w jednej,
centralnej bazie informacji nt.
źródeł ciepła i spalania paliw.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel
lub zarządca budynku ma
obowiązek złożyć deklarację
z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania
paliw do 1 MW.
- W przypadku mieszkania
w bloku to zarządca zgłosi
wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono
indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub
koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie
– wyjaśnia Alina Godyń z Urzędu Gminy w Lubinie
W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które
należy zgłosić, są to:
miejska sieć ciepłownicza /
ciepło systemowe / lokalna
sieć ciepłownicza,
kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa /
zasypowy,
kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem
paliwa / z podajnikiem,
kominek / koza / ogrzewacz
powietrza na paliwo stałe,
piec kaflowy na paliwo stałe,
trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy,

przepływowy/ kominek
gazowy,
kocioł olejowy,
pompa ciepła,
ogrzewanie elektryczne /
bojler elektryczny,
kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub
z funkcją wspomagania
ogrzewania.
Urządzeń, których nie ma
wskazanych w deklaracji nie
zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.
W deklaracji, oprócz źródeł
ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:
kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/
zasypowy,
kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem
paliwa/z podajnikiem
należy wskazać klasę oraz
liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także
rodzaj paliw stałych jakie są
w nich używane. Klasę kotła
możemy znaleźć na tabliczce znamionowej,
albo w dokumentach gwarancyjnych. Wymienione
w deklaracji klasy to:
poniżej klasy 3 lub brak
informacji,
klasa od 3 do 5
ekoprojekt.
Paliwa stałe, które należy
wskazać to:
węgiel i paliwa węglopochodne,
pellet drzewny,
drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.
W gminie Lubin złożono do
tej pory 2350 deklaracji, spośród ponad 6087 punktów
adresowych, objętych obowiązkiem ewidencyjnym
CEEB. Stanowi to 37% wypełnienia bazy CEEB , co w skali
całego kraju, lokuje dopiero
na 1993 miejscu (dane na 17
czerwca 2022).
Krajowe przepisy zobowiązują mieszkańców do złożenia

odpowiedniej deklaracji: online albo w formie papierowej,
za pośrednictwem gminy
właściwej dla lokalizacji budynku. Gminom natomiast
przybył kolejny obowiązek wprowadzanie złożonych
przez mieszkańców deklaracji
do CEEB.
Zachęcamy, żeby nie zostawiać spełnienia tego obowiązku na ostatnią chwilę, tylko
zrobić to już teraz. Pamiętajmy, że niezłożenie deklaracji
w terminie może się wiązać
z karami.
Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona
budynków jednorodzinnych –
w tym w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków
zbiorowego zamieszkania –
przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek
przeznaczony do okresowego
pobytu ludzi, w szczególności
jest to hotel, motel, pensjonat,

dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp.,
a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka,
dom rencistów, dom zakonny.
budynek jednorodzinny –
obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
budynek wielorodzinny –
obowiązek wypełnienia de-

klaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota
mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub
właściciel);
Deklarację – formularz B,
wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych,
piekarni, wędzarni, budynków
i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo
usługowych, budynków łączności, dworców i terminali,
garaży, kotłowni, ciepłowni
i elektrociepłowni, budynków
i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych
obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów
opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw
rolnych, budynków i lokali
przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz
czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych
do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną
konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale
niemieszkalnych. Każdy inny
budynek niemieszkalny (np.
biuro, garaż, szklarnia, lokale
handlowo-usługowe) – ich
właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia
deklaracji.

Administratorem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Rolą
urzędu gminy jest zebranie deklaracji w formie papierowej
i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego. Zachęcamy jednak do składania wniosków
w szybszej i prostszej formie, przez internet.
Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania
paliw:
 30 czerwca 2022 r. – dla budynków, które już istnieją, oddanych do
użytku do 30 czerwca 2021 r.;
 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw,
po 1 lipca 2021 r.

Symboliczne promesy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Samorządowcy z mniejszych
miejscowości, z subregionu legnickogłogowskiego otrzymali promesy
w ramach trzech programów
realizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Do gmin trafi w sumie
ponad milion złotych.
- Wręczamy promesy z przyznanymi
dotacjami w ramach programu odnowy
wsi, melioracji oraz programu pomocy
rozwojowi -mówił Tymoteusz Myrda,
członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.

Gmina Lubin startowała w konkursie
dedykowanym dofinansowaniu
projektów dla gmin poniżej 20 tysięcy
mieszkańców wykonujących zadania
własne z zakresu gospodarki wodnej,

polegające na bieżącym utrzymaniu
urządzeń melioracji wodnych, których
gmina jest właścicielem.
- Otrzymamy pieniądze na konserwację
rowów melioracyjnych, których jak

wszystkim wiadomo jest ogromna ilość,
jeśli chodzi o długość mierzącą
w kilometrach - przyznał Tadeusz
Kielan, wójt gminy Lubin. - Taki
zastrzyk pieniędzy w kwocie ponad 30

tysięcy złotych pozwoli nam na
wykonanie w znaczącym stopniu tego
zadania. Co roku po kilkanaście
kilometrów i mam nadzieję, że za jakiś
czas będziemy mogli powiedzieć, że
sytuacja została opanowana, bo proszę
mi wierzyć, że lata temu zostało to
zaniedbane i musimy teraz to nadrabiać
- dodał wójt.
W ramach tego projektu maksymalnie
można było uzyskać 35 tysięcy złotych,
gmina Lubin pozyskała w ten sposób
dokładnie 31 836 złotych.

RADA GMINY

⁵

Radni tej kadencji spotkali się już na czterdziestu sesjach, a jeszcze w tym miesiącu spotkają się po raz 41.,
by podsumować ubiegłoroczna pracę i udzielić wójtowi Tadeuszowi Kielanowi absolutorium za ubiegłoroczna pracę.

DWIE CZERWCOWE SESJE
RADY GMINY LUBIN
Na ostatniej
sesji Rady
Gminy Lubin,
która odbyła
się 13 czerwca
w porządku obrad
było trzynaście
punktów.
Rada uchwaliła Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022
– 2025, o którym szerzej napiszemy w najbliższym czasie. Zdecydowano również
o przeznaczeniu dodatkowych 15 tysięcy złotych na
prace konserwatorskie i budowlane przy gminnych zabytkach. Trafią one do Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Niepokalanego Serca NMP
w Raszowej na przeprowadzenie prac przy ołtarzu
głównym kościoła w Raszowej. Tym samym tegoroczna
ogólna dotacja na remonty
zabytków wzrosła do kwoty
295 tysięcy złotych.
Zadecydowano również
o przyjęciu ośmiu nowych

nazw ulic. W Krzeczynie
Wielkim będzie ulica Jeździecka, we wsi Obora: Ametystowa i Berylowa, w Raszówce: Cicha i Spokojna
oraz w Gorzycy: Bociania,
Kolibrowa i Słowikowa.
Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karczowiska oraz fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce,

Kłopotów i Czerniec. Pod
głosowanie poddano również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubin dla obszarów
położonych w obrębach: Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Gola, Gorzelin, Gorzyca, Kłopotów,
Krzeczyn Mały, Krzeczyn

Wielki, Księginice, Miłosna,
Niemstów, Obora, Osiek,
Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Składowice, Szklary Górne, Ustronie i Wiercień.
Przystąpienie do tej procedury zmiany studium podyktowane jest przede wszystkim koniecznością stworzenia możliwości lokalizacji
urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źró-

deł oraz inwestycji gospodarczych, które pozwolą na
zaspokojenie potrzeb w gminie związanych zapotrzebowaniem na takie tereny oraz
ściągnięcie nowych inwestorów. Taka funkcja przemysłowo-usługowa pozwoli
również na stworzenie nowych miejsc pracy.
To były decyzje podjęte na
XL sesji Rady Gminy Lubin.
Na 27 czerwca o godzinie

15.30 zwołano kolejną sesję
XLI. Proponowany porządek
obrad to:
Otwarcie sesji.
 Przyjęcie protokołu z sesji
z dnia 13 czerwca 2022 r.
Przedstawienie raportu
o stanie Gminy Lubin
w 2021 roku.
Debata nad przedstawionym raportem o stanie
Gminy Lubin w 2021 roku.
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin wotum zaufania /proj.
nr 424/ - inicjatywa Przewodniczącego Rady
Gminy.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2021 /
proj. nr 425/ – inicjatywa
Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Lubin.
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2021 /proj. nr
426/- inicjatywa Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy
Lubin.
 Wolne wnioski.
 Zamknięcie sesji.

Wójt gminy Lubin, o którym w regionie wszyscy mówią, że jest samorządowcem z krwi i kości, co po prostu oznacza
autentyczność, został wyróżniony specjalnym medalem

Tadeusz Kielan nagrodzony za zasługi
dla samorządności

Z rąk ministra Mariusza Kamińskiego, stojącego na
czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
wójt odebrał odznaczenie za zasługi dla samorządu terytorialnego.

Tadeusz Kielan z samorządem jest związany od początku jego powstania, czyli ponad 30 lat. W Urzędzie Miejskim w Lubinie przez wiele
lat pracował m.in. jako naczelnik wydziału spraw komunalnych. W 2010 roku został starostą Powiatu Lubińskiego, a w listopadzie 2014
roku wygrał pierwsze wybory
na wójta gminy Lubin.
W rozmowach ze współpracownikami od lat podkreśla, że nie są oni urzędnikami tylko pracownikami samorządowymi.
- Różnica jest zasadnicza,
bowiem urzędnik realizuje
polecenia, przepisy, dyrektywy, a pracownik samorządowy współtworzy lokalne pra-

wo, opracowuje strategie,
ma szereg możliwości i inicjatyw prowadzących do rozwoju małej ojczyzny – wyjaśnia wójt Tadeusz
Kielan. – Tego właśnie
oczekuję od swoich współpracowników i sam w ten sposób pracuję. I co najważniejsze wszystko to w miarę możliwości jak najbliżej ludzi, dla
których pracujemy. Dlatego
tak często jestem w terenie,
rozmawiam z ludźmi i uczestniczę w liczonych w setki, jeśli
nie tysiące spotkaniach i uroczystościach organizowanych w gminie Lubin.
Docenieniem tej pracy jest
otrzymany specjalny Medal
w uznaniu zasług dla samorządu terytorialnego.

Za Encyklopedią PWN
przypominamy, że samorząd
terytorialny, obejmuje
wszystkie osoby (obywateli),
którzy mieszkają na terenie
określonej jednostki podstawowego podziału terytorialnego. Gmina jest podstawową, demokratyczną formą
decentralizacji władzy wykonawczej. Realizuje istotną

część zadań publicznych
określoną przez ustawy —
ma wielostronne zadania
w zakresie m.in. podnoszenia stanu gospodarczego,
kulturalnego i zdrowotnego
danego terenu, wykonywane
pod nadzorem właściwych
organów państwowych
w imieniu własnym (ma osobowość prawną) i na własną
odpowiedzialność. Gmina
posiada własny majątek i dochody.

⁶

INFORMACJE URZĘDOWE

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszej gminie prowadzi
do zwiększonej dystrybucji wody do sieci.

PRZEBUDOWA SUW
W MIEJSCOWOŚCI
OBORA PRAWIE
NA PÓŁMETKU

Miłoradzice
i Raszówka
- przebudowa dwóch
dróg powiatowych
ze znacznym udziałem
finansowym gminy
Prace budowlane w Raszówce

Przypomnijmy, że w Miłoradzicach roboty budowlane wznowiono w marcu tego
roku. W ramach zawartego
w 2020 roku porozumienia
z Powiatem Lubińskim,
w sprawie pełnienia funkcji
inwestora, to gmina Lubin
realizuje przebudowę drogi
powiatowej nr 1233D.

Dotychczasowe urządzenia na Stacji Uzdatniania
Wody w Oborze były już
wyeksploatowane i wykazywały liczne oznaki korozji. Wysokie koszty remontów oraz obsługi zakwalifikowały obiekt do przebudowy, która zbliża się już
do półmetka.
Przebudowę SUW Obora zaplanowano w dwóch
etapach. Pierwszy etap już
dobiega końca i przewiduje: wymianę obudów studni
głębinowych, wymianę

pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem, wybudowanie zbiornika retencyjnego, wymianę ciśnieniowego urządzenia do napowietrzania, zastosowanie
odpowiednio dobranego
zestawu hydroforowego
podawania wody do sieci
oraz sterowanie pracą stacji. Na przyszły tydzień zaplanowano pierwsze uruchamianie zbiornika.
- Po przebudowie stacja
będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką
procesów technologicz-

nych, zapewniającą uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom –
wyjaśnia Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o.- Sama
technologia uzdatniania
wody pozostaje taka sama. Wybudowany zostanie
zbiornik retencyjny na
wodę pitną o pojemności 100 m3. Wymieniane zostaną wszystkie urządzenia oraz cała armatura, wyremontowany zostanie również cały
budynek.
W drugim etapie inwestycji wymienione zostaną
filtry wody oraz wykonane
zostaną prace budowlane
związane z przebudową
i remontem budynku technologicznego SUW.
Przyjęto następujący
schemat uzdatniania:
Pompownia I° – Studnie
głębinowe nr 1 i 2
Napowietrzanie ciśnieniowe w mieszaczu wodno - powietrznym
Jednostopniowa filtracja

na filtrach ciśnieniowych
na złożu kwarcowym
i katalitycznym
Dezynfekcja wody podchlorynem sodu
Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej 100 m3
Pompownia II°
Odstojnik wód popłucznych
- Dobudowanie zbiornika retencyjnego pozwoli
zapewnić ciągłość dostawy
wody przy dużych rozbiorach, które w okresach letnich potrafią sięgać
320m3/d , przy średnim
zapotrzebowaniu na wodę
w ciągu roku wynoszącym
ok 220 m3/d – dodaje prezes Dziwiński. - Ponadto
zbiornik retencyjny poprawi jakość wody przez wydłużenie czasu kontaktu ze
złożem filtracyjnym oraz
unormuje ciśnienie w wodzie podawanej do sieci.
Przebudowa nie obejmuje swym zakresem zwiększenia zapotrzebowania
i poboru z ujęć głębinowych, ilość wody ujmowana będzie zgodna z obowiązującą decyzją pozwolenia
wodnoprawnego.

Zakres rzeczowy inwestycji
obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 540
m, który dotyczy centrum
miejscowości- od kościoła
w kierunku Raszowej, tj.:
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szer. 6 m wraz
z wymianą konstrukcji drogi
Wykonanie chodnika
o zmiennej szerokości 1,20
- 2,50m o nawierzchni
z kostki betonowej
Budowę sieci kanalizacji
deszczowej na odcinku ok
578 m
Budowę oświetlenia ulicznego w miejscach nowych
przejść dla pieszych oraz
przy zatoce autobusowej na
wysokości kościoła

Przebudowę istniejącej linii
teletechnicznej
Wartość zadania zamknęła
się kwotą 2 681 972,98 zł,
wkład finansowy Powiatu Lubińskiego to 1 023 664,90 zł,
natomiast koszty ponoszone
przez gminę Lubin wynoszą
1 658 308,08 zł.
W Raszówce natomiast
trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1233D. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Lubiński a jej koszt wynosi 8 273 135,12 zł . Gmina
Lubin przekazała na ten cel
pomoc finansową Powiatowi
Lubińskiemu w wysokości
2 600 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie
przebudowy drogi powiatowej na odcinku ok 1,4 km.
W ramach zadania zostaną
wykonane następując elementy:
nowa droga o szer. 6 m
chodnik
zatoki autobusowe
Zakończenie prac związanych z realizacją inwestycji
planowane jest na III kwartał
2022r.

Inwestycja w Miłoradzicach

INTEGRACJA

⁷

Ponad 400 miłośników rowerów w różnym wieku wzięło udział w tegorocznej edycji Gminnego Rajdu Rowerowego.

NA DWÓCH KÓŁKACH
W PLENERZE
Przyjęta
w ubiegłym roku
nowa formuła
zabawy ponownie
przyciągnęła
całe rodziny.
Specjalnie
wyznaczone
trasy pozwoliły
na udział
najmniejszych
mieszkańców
gminy,
a wytrawni
amatorzy
jednośladów
pokonywali dwie
trasy.

Uczestnicy startowali jednocześnie w dwóch miejscowościach: Krzeczyn Wielki
i Osiek. Trasy łączyły dwie
miejscowości i rowerzyści musieli zdobyć pieczątki na półmetku. Półmetki zorganizowano w Oborze i Gorzelinie.
Na trasie na uczestników

rajdu czekały pamiątkowe medale, strefa cateringu i wiele
atrakcji, jak warsztaty grawerowania, malowanie twarzy,
dmuchańce, plecenie warkoczyków.
- Nowością tegorocznego
rajdu była strefa zakręconych
rowerów oraz miasteczko rowerowe. Do dyspozycji
uczestników było osiem nietypowych rowerów, które testowali na specjalnym torze przeszkód – mówi Magdalena Dubińska, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin. - Oprócz
rowerów w strefie znalazły się
takie atrakcje jak namiot z alkogoglami, wygodne leżaki

oraz trickboard, na którym
można było sprawdzić swoją
koordynację ruchową i równowagę.
Do tak rozbudowanej for-

muły tegorocznego rajdu włączyli się sołtysi Krzeczyna
Wielkiego, Osieka oraz Obory, którzy organizując Dni
Dziecka w swoich miejsco-

Rozśpiewane dzieci
i młodzież z gminy Lubin
Tegoroczna edycja konkursu Świat Piosenki została zawężona do
udziału dzieci i młodzieży z gminy Lubin. Ośrodek Kultury Gminy
Lubin otrzymał mnóstwo interesujących nagrań i zgłoszeń, co
spowodowało, że wybór tych najlepszych nie należał do prostych.
Jury brało pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację oraz
ogólny wyraz artystyczny. Te wszystkie kryteria zadecydowały
o poniższych wynikach.

 I miejsca: Anna Toborek, Martyna Buchowska
 II miejsce: Kinga Szumlańska
 III miejsce: Maja Pacholska
 Wyróżnienia: Iga Ucinek, Alicja Ryniec
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i mamy nadzieję, że nadal
będziecie rozwijać swoje muzyczne pasje!

wościach zapewnili atrakcje,
słodkości oraz animacje dla
najmłodszych.
Pomocą służyli również
członkowie rad sołeckich tych
miejscowości, strażacy z OSP
Krzeczyn Wielki i Księginice
oraz Koło Gospodyń Babeczki
z Osieka. W zabezpieczeniu
półmetku w Gorzelinie pomagał sołtys Gorzelina.
- Było super. Nie czuliśmy
zmęczenia, wspólnie z synem
pokonaliśmy dwie trasy- mó-

wi Danuta Kubiak, wielokrotna uczestniczka gminnego
rajdu, mieszkanka Chróstnika.
Ponownie uczestnicy rajdu
mogli rozwiązać gry terenowe
w Krzeczynie i Osieku, towarzyszące każdej z tras. Takie
Questy cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników,
przede wszystkim pozwalają
na poznanie nie tylko walorów
krajoznawczych ale również
historii naszej gminy.

⁸

SŁOŃCE, RADOŚĆ, WSPÓLNOTA

Kolejny raz mieszkańcy gminy i nie tylko, mogli wziąć udział w „Przejedzie na byle czym” oraz konkursie na najpiękniejszy w
Nie zabrakło również zabaw dla najmłodszych.

XIII EDYCJA NOCY
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W BU

Całą imprezę, już tradycyjnie otworzył kolorowy
korowód pojazdów. Tym razem organizatorzy rozróżnili
w konkursie pojazdy mechaniczne i te napędzane siłą rak
i nóg. W tym roku były wozy z Bukownej, Liśca, Polkowic,
Obory, Księginic i innych miejscowości.
Pojawiło się wielu pomysłowych uczestników, którzy
swoją kreatywnością zadziwili wszystkich bawiących
się. Od pięknie ozdobionych
ciągników po własnoręcznie
wykonany statek piracki. Takie cuda można było zobaczyć w czasie przejazdu.
Pomiędzy konkursami
można było wziąć udział w
plenerze malarskim, gdzie
każdy chętny mógł namalować swoją interpretację nocy
świętojańskiej, pod troskliwą opieką Renaty Jędrak.
Warsztaty ceramiczne prowadziła Mirosława Skalska,
a Małgorzata Ryś uczyła
technik odnawiania mebli.
Były także warsztaty robienia makram.
Każdy uczestnik zabawy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Warsztaty, tak jak co roku,
cieszyły się ogromną popularnością. Dla najmłodszych
przygotowane były dmuchańce i animacje.
Uczestnicy imprezy, którzy przebrali się w tematyce

nocy świętojańskiej wzięli
udział w konkursie na najlepsze przebranie, a najpiękniejsze wianki zostały wyróż-

nione przez wójta gminy Lubin Tadeusza Kielana.
Wieczorem wszystkie
wianki zostały puszczone

KONKURS „PRZEJAZD NA BYLE CZYM”
Pojazdy niemechaniczne
 I miejsca: Zespół Lejdis „Czysty Akwen”, Dominik „Czarny wicher”,
Piotruś i Nadia „Czarodziejska Grota”
 II miejsca: Pola „Kurki z Obórki”, Karolina Kosobucka „Hermiona”
 III miejsce Alicja i Feliks „Mączki”
Pojazdy mechaniczne
 I miejsce Marcin Władysz „Roberta”
 II miejsce Pojazd „Kupa Złomu”, Emilia i Czesław „Wjazd Lady M i
Majora Czesława na czarcim kole”
 III miejsce Danuta Wójcik „Złomek”

rzeką Czarna Woda, aby
zgodnie z tradycją, przynieść
szczęście w miłości rzucającym je dziewicom.

SŁOŃCE, RADOŚĆ, WSPÓLNOTA

wianek i strój świętojański.

UKOWNEJ

Międzynarodowy

Festiwal
Folklorystyczny
„Świat Pod
Kyczerą”
Już 3 lipca na boisku w Liścu wielkie wydarzenie kulturalne, na którym zagra aż 14 zespołów z całego świata. „Świat pod Kyczerą” to pomost łączący obecne
miejsca zamieszkania Łemków i przestrzeń do dialogu
międzykulturowego. To jednak przede wszystkim doskonała zabawa, mnóstwo wrażeń, pieśń, taniec i radość w sercu. Już dziś zapraszamy na godzinę 17:00!
Wystąpią: Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą”:

Na tegorocznej scenie zagościły zespoły Siedlecka Nuta, Zachęta oraz grupa młodych artystów z Gogołowic Rozśpiewane Pastuszki.
Uczestników imprezy roztańczyła również grupa taneczna
dzieci z Niemstowa.
Nie mogło zabraknąć Fire
Show, które spektakularnie
zakończyło koleją edycję Nocy Świętojańskiej.

Ballet Folklorico de Pucon BAFPU - Pucon – Chile;
„Abrasevic” - Kralievo – Serbia; Agrupacion Folklorica
Encantos de mi Panama - Panama Oeste – Panama;
Akayazwe Troupe - Bujumbura – Burundi, „Druzhba”
i „Vesnyanka” - Równe – Ukraina; Everest Nepal Cultural
Group - Kathmandu – Nepal; Tourism Folklore Research
Centre TUFAK - Ankara – Turcja; Ballet Foklorico Aztlan
de Mexico - Cuautitlan Izcali Edo de Mexico - Meksyk;
Soleil d’or d’Algierie - Sidi Bel Abbes – Algieria; Juventud
Portena - Buenaventura – Kolumbia; Łemkowski Zespół
Pieśni i Tańca „Kyczera” – Legnica – Polska; Zespół Pieśni i Tańca „Legnica” – Legnica – Polska; Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok” – Wrocław – Polska; Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” – Gorzów Wielkopolski - Polska
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NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

„ZŁOTE PIÓRO”
ZA WIEDZĘ
ORTOGRAFICZNĄ
Po raz drugi uczniowie gminnych szkół zmagali
się z pułapkami ortograficznymi.
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Niemstowie zorganizowano konkurs, w którym
nagrodą było tzw. „złote pióro” ufundowane
przez wójta gminy Lubin Tadeusza Kielana.
Konkurs podzielony został na dwa
etapy. W pierwszym dyktando dotyczyło mieszkańca Chorzowa, hurtownika
imieniem Henryk.
„ Był to chłopak pulchny i dość chciwy, który dorobił się znacznego majątku. Pewnego dnia spotkał hipisa Huberta, który chodził w haftowanym habicie i hinduskim chabrowym turbanie
na głowie, a cholewy butów zawsze
miał zachlapane od pracy w chlewiku.
Morałem z tego spotkania były słowa
hipisa: „Życie to wszechnica wiedzy,
ciesz się nim. Kochaj ludzi, zachwycaj

się każdą chwilą. Żyj w harmonii z samym sobą. Nie bądź ani tchórzem, ani
samochwałą. I pamiętaj, że każdy huragan kiedyś się kończy.”
Kolejny etap konkursu dotyczył rozwiązywania krzyżówek, wykreślanek
i dyktanda bieganego.
Nad przebiegiem zmagań ortograficznych czuwało jury w składzie:
Barbra Tórz - kierownik referatu
oświaty, kultury, kultury fizycznej
i zdrowia, Grzegorz Ćwiertniewicz - dyrektor wydziału kultury Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Olek - wice-

przewodniczący Rady Gminy Lubin
oraz eksperci w składzie: Marta Madejska, Patrycja Przychocka, Anna Kuc,
Barbara Przybylska.
W imieniu ekspertów, podsumowując zmagania ortograficzne, głos zabrała pani Anna Kuc:
- Poziom był bardzo wyrównany, na
punktację w drugim etapie konkursu
wpływ miały różne czynniki takie jak: umiejętność rozwiązywania krzyżówek, sprawność fizyczna oraz logiczne myślenie.
Pokonując te wszystkie trudności
„Złote Pióro” wygrał Wojciech Pater
uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Niemstowie, drugie miejsce zajęła Milena Ławnik również
z Niemstowa, na trzecim miejscu uplasował się Marcel Michalak uczeń Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim.
Wszystkim gratulujemy wiedzy ortograficznej i życzymy dalszych sukcesów.

Niecodzienny
gość w bibliotece
w Niemstowie…

W ramach XXI
Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom – „Polscy
autorzy dla klimatu”
w bibliotece w Niemstowie
odbyło się spotkanie
z uczniami I klasy Szkoły
Podstawowej.
Tradycyjnie podczas zajęć
OTCD bibliotekarka
przeczytała „Lokomotywę”
J. Tuwima a zaproszony
gość, pani Ilona –
mieszkanka Niemstowa, czytelniczka biblioteki i pracownik
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, fragment książki Z.
Staneckiej „Basia i śmieci”.
Następnie dzieci spotkała miła niespodzianka, odwiedził je
„Bielik” – maskotka ZOO Lubin, który przyniósł ze sobą
prezenty. Orzeł sprawił uczniom dużo radości, każdy chciał się
z nim przywitać i zrobić zdjęcie.
Kolejnym etapem spotkania były warsztaty kreatywne na
których dzieci mogły wykonać z przygotowanych wcześniej
ekośmieci ciekawe stworki i różne przedmioty. Pomysłom nie
było końca.
Biblioteka w Niemstowie pragnie
podziękować dyrekcji Centrum
Edukacji Przyrodniczej
w Lubnie za książki i miłą
niespodziankę a pani Ilonie
za piękne czytanie.
Podziękowania należą się
również wszystkim
uczestnikom spotkania.

Dzień konstruktora w Szkole Podstawowej
w Krzeczynie Wielkim
Od początku bieżącego roku szkolnego w Szkole
Podstawowej w Krzeczynie Wielkim realizowany jest
projekt SuperKoderzy finansowany przez Fundację
Orange.
W ramach projektu uczniowie klas 4,5 i 7 wzięli
udział w warsztatach programowania przeprowadzonych przez LOFI Robot. Warsztaty były wspaniałym uzupełnieniem do działającego w szkole od marca Superkoderowego Kółka Programistycznego prowadzonego przez Katarzynę Wróblewską.
Oprócz konieczności samodzielnego skonstruowania prostego robota z tektury, uczniowie musieli
zaprogramować płytkę BBC micro:bit, dzięki której
roboty wykonywały proste ruchy. Powstały helikoptery, zwierzaki, karuzele i młynki.
Dzięki udziałowi w projekcie SuperKoderzy Fundacji Orange, szkoła ma teraz do dyspozycji 5 takich
płytek, z których na bieżąco uczniowie korzystają na
kółku programistycznym.

Z ŻYCIA GMINY
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DZIEŃ DZIECKA – ZABAWY
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Gola

Lisiec

Księginice
Siedlce

Niemstów

Miłoradzice

W prawie wszystkich sołectwach naszej
gminy z okazji Dnia Dziecka zorganizowano
dla najmłodszych mini festyny, na których
było mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej
słodyczy.

To było kilka weekendów z rzędu, kiedy dzieci
miały okazję do wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Były m.in. dmuchańce, ogromne bańki,
malowanie twarzy, czy też

zabawy z animatorem.
W wiele z tych wydarzeń
włączały się Ochotnicze
Straże Pożarne, najmłodsi
mogli więc zobaczyć jak
w praktyce używać węża
z wodą, czy też zobaczyć

jak udzielać pierwszej pomocy.
Kilka z tych zabaw odwiedził ze słodkimi prezentami Tadeusz Kielan,
wójt gminy Lubin wraz
z Norbertem Grabow-

skim, przewodniczącym
rady Gminy Lubin. Wójt
był w Księginicach, Liścu
gdzie jednocześnie rozgrywano turniej siatkarski, Siedlcach, Miłoradzicach, Niemstowie i Goli.

Dzień, na który z niecierpliwością
czekały małe i duże dzieci
Dzień Dziecka to jeden
z najradośniejszych dni. To
święto, które uwielbiają
wszystkie dzieci - małe i duże. To dzień pełen uśmiechów, zabawy i niespodzianek. Dzień radości, kolorów i wielu niezapomnianych wrażeń!
W Przedszkolu im Jana
Pawła II w Raszówce i oddziale zamiejscowym w Lubinie było mnóstwo atrakcji
i cudownej zabawy.
W przedszkolu w Lubinie
odbył się bal przebierańców,
a w Raszówce dzieci korzystały ze wspaniałej pogody
i zabawy taneczne zorganizowano w przedszkolnym
ogrodzie.
Były tańce, zabawy z chustą, popisy wokalne przy żywej muzyce oraz słodkie
upominki. Dzieci z dużym
zaangażowaniem uczestni-

czyły we wszystkich przygotowanych atrakcjach.
Z przyjemnością wykonywały przygotowane dla nich zadania i konkurencje. Psotom
i figlom nie było końca.
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim, do którego chodzą dużo młodsze dzieci również świętował. Przygotowano zabawy sportowe z trenerem Karolem, które przyniosły wiele radości i jednocześnie pomagają rozwijać
sprawność maluchów.
W tym wyjątkowym
dniu życzenia dzieciom
składał wójt Tadeusz Kielan i Katarzyna Foryś dyrektor gminnego przedszkola.
Wójt odwiedził z prezentami Punkty Przedszkolne
w Księginicach i Miłoradzicach. Była więc okazja do
osobistego powitania
i przedstawienia się. Na sło-

wa „Tadek jestem a ty jak
masz na imię?” maluchy tylko przez kilka sekund reagowały onieśmieleniem, a później opowiadały o sobie.
- Dzień Dziecka to najpiękniejszy dzień w świecie.

Punkt Przedszkolny
w Ksieginicach

Życzę wam, żebyście były
zdrowe, uśmiechnięte, radosne i zawsze otoczone miłością. Wasz uśmiech to
szczęście. Janusz Korczak
mówił, że kiedy dziecko się
śmieje to śmieje się cały

świat. Więc życzmy sobie
wszyscy tego szczęścia i pokoju na świecie, także my dorośli – mówi wójt Tadeusz
Kielan
Mocno trzymamy kciuki,
aby słowa skierowane do

Zabawa na świeżym powietrzu
w Miłoradzicach

najmłodszych spełniały się
każdego dnia. Głęboko wierzymy, że z pomocą rodziców i nauczycieli, najmłodsi
mieszkańcy gminy będą realizować swoje najskrytsze
marzenia.

Klub Dziecięcy
w Krzeczynie Wielkim
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Grupa 130 przedszkolaków wzięła udział w organizowanej przez gminę Lubin imprezie sportowej
podsumowującej projekt „Akademia Żaczek”. Zawody zorganizowano na obiekcie sportowo-rekreacyjnym
im. Mieczysława Lodzińskiego w Księginicach.

AKADEMIA ŻACZEK

W SPORTOWYCH ZMAGANIACH
Uczestnikami
były dzieci
w wieku od
4 do 6 lat
uczestniczący
w mijającym
roku szkolnym
w dodatkowych
zajęciach
sportoworekreacyjnych
organizowanych
w naszej gminie
Lubin.

Przypomnijmy, że te dodatkowe zajęcia organizowane są w przedszkolu w Raszówce i jego oddziale zamiejscowym w Lubinie oraz
oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przy podstawówkach w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie, Szklarach
Górnych i Siedlcach.
W ramach programu dla
wszystkich przedszkolaków
zakupiono koszulki sportowe w kilku barwnych kolorach, w których dzieci na co
dzień trenują, a także dla za-

W ZMAGANIACH
SPORTOWYCH
UCZESTNICZYLI:

chowania ich komfortu i bezpieczeństwa- specjalne maty
piankowe wykorzystywane
podczas zabaw ruchowych,.
Przeprowadzenie turnieju
dla uczestników zajęć, to coroczne podsumowanie projektu Akademia Żaczek, którego głównym celem jest ak-

tywizacja najmłodszych
mieszkańców gminy Lubin
poprzez sport i zabawy ruchowe. Chodzi też o zaszczepienie u najmłodszych dzieci
nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu co jest
treningiem ogólnorozwojowym zapobiegającym otyło-

ści i innym chorobom cywilizacyjnym.
Na początku wszystkie
dzieci uczestniczyły we
wspólnej rozgrzewce, po tym
przedszkolaki przystąpiły do
przygotowanych specjalnie
na ten dzień różnorodnych
konkurencji tj. wyścigi rzę-

dów, rzuty karne do bramki,
mecz piłki nożnej, slalom
z piłką z uderzeniem do
bramki oraz zabawy w berka
oraz, Raz dwa trzy Baba Jaga
patrzy”, ,,Niebo – słońce”
itp. Wszystkie dzieci chętnie
uczestniczyły w sportowych
zmaganiach. Uczyły się zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad i reguł zabaw oraz
współpracy w zespole.
Uwieńczeniem zabawy był
bieg z pochodnią wokół boiska, co było również wspaniałą atrakcją dla najmłodszych uczestników.
Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy medal będący
nagrodą za zmagania sportowe. Przedszkolaki integrowały się spożywając słodki

 SP w Szklarach Górnych
– 1 grupa
(15 przedszkolaków)
 SP w Krzeczynie Wielkim
- 1 grupa
(19 przedszkolaków)
 SP w Siedlcach - 1 grupa
(18 przedszkolaków)
 SP w Niemstowie - 1 grupa
(20 przedszkolaków)
 Przedszkole w Raszówce
- 1 grupa
(15 przedszkolaków)
 Zamiejscowy Oddział
w Lubinie Przedszkola
w Raszówce - 2 grupy
(43 przedszkolaków)
poczęstunek. Wszystkie
dzieci z uśmiechem wróciły
do swoich przedszkoli.
Wsparciem dla trenera podczas imprezy byli zawodnicy
trenujący w Akademii Piłkarskiej Zagłębie Lubin i Zagłębie Lubin Future, którzy
sprawowali nadzór nad
uczestnikami podczas każdej
konkurencji, by wszystko odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz
zgodnie z regułami realizowanych zabaw.

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych
imienia i sztandaru zobowiązuje. Myślę, że przez te lata
udowodniliśmy, że zasłużyliśmy na to wyróżnienie – mówi dyrektor Piasny, dodając.Nasi uczniowie brali udział
w licznych konkursach na
szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim, zajmując czołowe miejsca i zdo-

Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Szklarach Górnych ma w swej historii wiele ważnych dla niej
dat. Ta, od której wszystko
się zaczęło, to 1 września
1946r. Tego dnia, bowiem
zabrzmiał w szkole pierwszy
dzwonek. Wówczas była to
mała szkoła z niewielką liczbą uczniów, ale z roku na rok
przybywało mieszkańców
i szkoła się zapełniała. Tak
jest do dziś.
Tylko budynek szkoły i jego otoczenie się zmieniło
i nadal zmienia. Szkoła wypiękniała. Jest zmodernizowana, nowoczesna, z pełną
infrastrukturą sportową oraz
bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
- Istotnych dat na przestrzeni 76 lat istnienia pla-

cówki można by sporo wyliczyć, ale nam głęboko w pamięć wryła się data 20 maja
2016r. Był to taki piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj. To
właśnie tego dnia dołączyliśmy do grona szkół z imieniem. Otrzymaliśmy sztandar i imię sławnego polskiego poety Jana Brzechwy. Był

to dla nas ogromny zaszczyt
i wyróżnienie - mówi Elżbieta Piasny, dyrektor placówki
W tym roku uroczyście obchodzono szóstą rocznicę tego wydarzenia.
- Muszę powiedzieć, że jesteśmy tak samo dumni
i wzruszeni. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że posiadanie

bywając wyróżnienia.
Nasi sportowcy,
prawie
z każdych zawodów
gminnych
przyjeżdża-

li z pucharami
i nagrodami za czołowe lokaty.
W uroczystości brał udział
m.in. wicewójt Bartosz
Chojnacki, Łukasz Kurowski
radny gminy Lubin, Wojciech Dziwiński radny Powiatu Lubińskiego oraz
przedstawiciele jednostek
samorządowych gminy Lubin.

SOŁTYSI KADENCJI 2019-2023
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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
SIEDLEC

SOŁTYS
USTRONIA
JUSTYNA CURYŁO

STANISŁAW RYNIEC

Już czwartą kadencję jest sołtysem. Od 2007 roku łączy wychowanie dzieci – Krystiana 1,5 roku i Julii 13 lat, z pracą i zarządzaniem wsią. Jak sama mówi na hobby ma mało czasu, ale
uwielbia spacery i jazdę rowerem. Od kilku lat również morsuje.
- Zostałam sołtysem z miłości do naszej wsi. Chciałam zintegrować mieszkańców i pokazać im, że można coś zrobić dla
nas wszystkich – mówi z uśmiechem.
Pytana o to, co udało się zrobić w ciągu czterech kadencji
odpowiada:
- Od 2007 roku zrealizowaliśmy kilka inwestycji takich jak
budowa przystanku autobusowego oraz dwóch dróg gminnych
i doświetlenie ich. W 2021 roku została oddana do użytku
świetlica wiejska. Mimo tego, że nasza wieś jest jedną z mniejszych i fundusz sołecki nie opiewa na duże kwoty, to udaje nam się rozłożyć niektóre zadania
na kilka lat. Dzięki temu postawiliśmy dwie wiaty rekreacyjne i zagospodarowaliśmy gminną
działkę w środku wsi, która jest naszą wizytówką. Doposażony został plac zabaw i zrobiliśmy
ogrodzenie boiska sportowego.
SOŁTYS BARDZO DOBRZE OCENIA WSPÓŁPRACĘ Z RADĄ SOŁECKĄ I RADNYM. ZAWSZE MOŻE LICZYĆ RÓWNIEŻ NA MIESZKAŃCÓW.
-Z każdą, nawet najtrudniejszą sprawą mogę się zgłosić i mam w nich wsparcie. Czuję bardzo duże zaangażowanie od sąsiadów, chętnie pomagają w polepszaniu naszego wspólnego
dobra – opowiada sołtys.
JUSTYNA CURYŁO SPYTANA O NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĘ WSI ODPOWIADA:
- Najwięcej problemów stwarza droga powiatowa, która jest w złym stanie oraz brak chodników dla pieszych. Staramy się rozwiązać tą sprawę jednak nie jest to łatwe. Najpilniejszą inwestycją jest również remont drogi gminnej na nowym osiedlu.
MIESZKAŃCY USTRONIA W TYM ROKU W KOŃCU MOGLI ZNÓW INTEGROWAĆ SIĘ NA ZABAWACH.
- Mamy już za sobą kilka imprez takich jak Dzień Seniora, Dzień Kobiet oraz Dzień Dziecka. Zostały zorganizowane również warsztaty prowadzone przez Ośrodek Kultury Gminy
Lubin. W tym roku planujemy organizację Dożynek, które do tej pory były największą imprezą wsi. Zawsze mieszkańcy bardzo angażowali się w ich organizacje ponieważ jest to nasze
wielkie święto. Jesienią tradycyjnie spotkamy się przy ognisku, nazywany tę akcję pieczonym
ziemniaczkiem. Mamy w planach zorganizować Andrzejki i Mikołajki. Rok jak zwykle zakończymy Sylwestrem, już drugi raz może odbyć się w naszej nowej świetlicy – z uśmiechem mówi sołtys.

Już drugą kadencję zarządza Siedlcami i dba o polepszenie
życia swoich sąsiadów. Sołtys prowadzi swoją firmę transportową i jest dumnym dziadkiem dziewięciorga wnuków, dla każdego z osobna uchyliłby nieba gdyby było to potrzebne. Uwielbia spędzać czas w ogrodzie, o który dba oraz kocha śpiewanie.
Zapytany o to co udało mu się zrobić w czasie sołtysowania
odpowiada:
- Prawie co roku udaje nam się coś zrobić. Mamy plac zabaw,
który był wyczekiwany przez dzieci, siłownie dla starszych oraz
boisko sportowe, które przypomina mi o piłce nożnej, z którą
mam wspaniałe wspomnienia. Udało nam się również postawić maszt telekomunikacyjny, który ułatwił życie mieszkańcom. Sam pamiętam, że aby zadzwonić musiałem latać po
strychu, aby mieć chociaż jedną kreskę na telefonie, teraz na
szczęście już nie mamy takich problemów – uśmiecha się sołtys.
SOŁTYS BARDZO CHWALI SOBIE PRACĘ Z RADĄ SOŁECKĄ I RADNYM WSI
NORBERTEM GRABOWSKIM.
- Z każdym problemem mogę się do nich zgłosić i zawsze we wszystkim mi pomagają.
Współpracuje mi się dobrze również z zespołem Siedlecka Nuta ponieważ sam tam śpiewam i
zawsze pomagamy w organizacji imprez różnego rodzaju. Mamy za każdym razem inny repertuar, który pasuje do okoliczności.
SOŁTYS PYTANY O NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĘ WSI OPOWIADA ZATROSKANY:
- Największy problem mamy z brakiem parkingu w centrum naszej wsi. W praktycznie jednym miejscu mamy szkołę, boisko oraz kościół i brakuje tam miejsca dla samochodów, którymi ludzie do nas przyjeżdżają. Często autobus jadący pod szkołę nie ma jak zawrócić ponieważ na ulicy stoją zaparkowane auta. Niestety zdarza się, że jest potrzebna interwencja policji
aby został utorowany przejazd. Drugą taką rzeczą, której nam brakuje to paczkomat, chcemy
by był przy szkole.
SOŁTYS SPYTANY O ORGANIZACJĘ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ODPOWIADA:
- Przez pandemię wszystko niestety stanęło, ale w tym momencie staramy się wrócić do naszych starych zwyczajów. Ostatnio zorganizowaliśmy Dzień Dziecka, który mimo przeszkód
pogodowych wyszedł wspaniale. Dzieci oraz rodzice byli bardzo zadowoleni z takiej imprezy.
Mamy również w planach organizację Dożynek oraz Sprzątania Świata w naszym parku.
Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom nowi mieszkańcy wsi zaklimatyzują się u nas i będą chcieli pomagać oraz uczestniczyć w kolejnych edycjach zabaw.

Kolejna kampania profilaktyczna w gminnych placówkach
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach
podejmowanych działań
przystąpiła do Kampanii
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Została ona przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi
emocjami.
Stąd hasło kampanii –
„Nie czas na nudę!” – która
ma wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie

i w powrocie do równowagi.
Szkoły z terenu gminy Lubin od kilku lat biorą udział
w różnych działaniach profilaktycznych, przekazano
im teraz materiały profilaktyczne ułatwiające prowadzenie różnych interesujących zajęć.
Główne cele kampanii to
przede wszystkim budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań
agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papiero-

sy. Będzie ona także uczyć
wyzwalania pozytywnych
emocji, czyli niwelowanie
szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią. Uczniowie nabywają
również umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, poprzez promocję aktywnego trybu życia.
Cele kampanii to także
ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież
zachowań ryzykownych
(agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej
(rówieśniczej), wpieranie

działalności wychowawczej
szkół i placówek oświatowych oraz edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
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STRONA SENIORA

Gorzyca, tradycyjnie już gościła uczestników Spartakiady Seniorów. Były konkursy, wspólne śpiewy i wspaniała zabawa.

SPARTAKIADA

SENIORÓW W GORZYCY
Zabawę otworzyły
prezentacje pięciu
utworów, które startowały
w konkursie na Hymn
Seniorów Gminy Lubin.
Oryginalne słowa pisano
do znanych melodii,
ale także do utworów
oryginalnych. Zwyciężył
utwór Teresy Kot.

Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się konkurs na oryginalne nakrycie głowy. Jury miało wielki problem, gdyż pomysłowość uczestniczek
była ogromna. Przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody. Szczegółowe wyniki konkursu można znaleźć
na końcu artykułu.
Wielu chętnych wzięło udział w nauce nordic walking, grze w bule,

a także mniej olimpijskich sportach:
rzut wałkiem i kaloszem do celu czy
też bieg z piłką pomiędzy udami.
Cóż to byłaby za Spartakiada bez
wspólnych śpiewów - Sokoły, Chachary
Ore, ore śpiewał każdy z obecnych.
Wystąpiły zespoły Lejdis i Leśne Echo.
Nie zabrakło też poczęstunku, czyli
przepysznych ciast, kiełbasy z rusztu

oraz ciepłych napoi.
W zabawie brał udział Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin, który świetnie
się z seniorami bawił.
Organizatorem wydarzenia był
Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Wielkiego wsparcia w organizacji imprezy
udzielił Jan Olejnik sołtys Gorzycy
oraz nieocenieni strażacy z OSP Gorzyca. Uczestnicy imprezy umówili
się, że za rok spotkają się ponownie

i zaproszą jeszcze wielu innych sympatyków dobrej zabawy.
Spartakiada Seniorów była objęta
patronatem honorowym Stowarzyszenia MANKO w ramach współpracy przy programie Gmina Przyjazna
Seniorom. Uczestnicy mieli możliwość otrzymania magazynu Głos Seniora, w którego kolejnym numerze
mają być opublikowane zdjęcia i relacja z naszej Spartakiady.

I miejsce
Cecylia Szwedo
I miejsce
Grazyna Balewicz

KONKURS NA ORYGINALNE NAKRYCIE GŁOWY
W konkursie wzięło udział 21 osób: Janina Dziedzic, Alina Olejnik,
Grażyna Balewicz, Jadwiga Pasoń, Stanisława Kapusta, Teresa Grolewska,
Grażyna Kapusta, Dorota Musiał, Cecylia Gałązka, Cecylia Szwedo,
Jolanta Bartosiewicz, Maria Pacholska, Wanda Bielawska, Barbara Zięba,
Lucyna Franczak, Wanda Zasada, Barbara Woelke, Gabryela Razowska,
Alicja Maćkowiak, Aleksandra Kalinowska, Beata Franczak – Czerwonka.
Wyróżnienia: Alina Olejnik, Teresa Grolewska, Maria Pacholska, Wanda
Bielawska, Lucyna Franczak, Aleksandra Kalinowska, Beata Franczak.
Nagrody:
Grażyna Balewicz oraz Cecylia Szwedo
Jola Bartosiewicz
Cecylia Gałązka oraz Barbara Zięba

DRUŻYNOWY TURNIEJ W BULE
Ryszard Razowski i Dariusz Szymacha
Barbara Woelke i Waldemar Woelke
Natalia Wojtanowska i Wiktor Nowakowski
Anna Pętal i Waliel Aboubakr

RZUT BUTEM GUMOWYM
Edward Starzyk
Tadeusz Kosturek
Waldemar Woelke

RZUT WAŁKIEM
Beata Gembara
Gabryela Razowska
Małgorzata Jakubowska

BIEG Z PIŁKĄ
Witold Klocek
Jolanta Bartosiewicz
Edward Starzyk

SPORT
Spektakularna wygrana Huzara Raszówka w ostatnim meczu sezonu

HUZAR W PIĘKNYM STYLU WSZEDŁ
JUŻ OFICJALNIE DO A KLASY
Ostatni
mecz sezonu
2021/2022 dla
Huzara Raszówki,
którego
przeciwnikiem
była Iskra
Niedźwiedzice,
już od pierwszych
minut rozpoczął
sie świetnie.

Gospodarze chociaż nie musieli wygrać, ponieważ awans
do wyższej ligi mieli zapewniony już przed spotkaniem, rozpoczęli bardzo ofensywną grę.
Od pierwszych minut było
widać determinację w obu drużynach i Huzar otworzył spotkanie po pięknym golu Przemysława Plichty w 12. minucie
oraz golu w 13. minucie Rado-

i w 65. minucie oraz 69. strzeliła na 5:3.
Zawodnicy obu drużyn byli
wyczerpani grając w ponad 30
stopniowym upale ale to nie powstrzymało ich przed zdobywa-

sława Targowicza. Do listy
strzelców wpisał się Łukasz
Rudnicki w 16. minucie meczu.
Obraz gry bardzo się wyrównał i do groźnych sytuacji dochodziło co chwilę pod obiema
bramkami. W 24. minucie zawodnik gości z numerem 9
strzelił gola na 3:1. Do przerwy
zawodnicy Huzara prowadzili.
Tuż po przerwie gospodarze
ustanowili wynik na 5:1, w 47.
minucie przez Macieja Mazura
oraz w 48. przez Radosława
Targowicza, który strzelił du-

blet goli. Po tym ciosie Iskra
Niedźwiedzice obudziła się

niem kolejnych bramek. W 77.
minucie gola na 5:4 strzelili goście i atmosfera na boisku zrobiła się bardzo gorąca. Jednak
w 84. minucie Przemysław
Plichta ustanowił końcowy wynik w tym spotkaniu na 6:4.
Po ostatnim gwizdku była
już tylko żywa radość i fetowa-

nie zwycięstwa! Ze specjalnymi upominkami dla najlepszych, ciesząc się wspólnie
z awansu do A klasy, piłkarzy
odwiedził także wójt Tadeusz
Kielan wraz z zastępcą Bartoszem Chojnackim.
Huzar Raszówka powrócił
do A klasy po 32 latach.
- To wielka radość - mówił
Tomasz Targowicz, trener Huzara. - Na ten sukces pracowaliśmy długo. Mieliśmy swój
przepis na sukces. Najpierw
zadbaliśmy o bazę, o murawę,
potem o rodzinną atmosferę
w drużynie a potem skupiliśmy
się na grze. Nawet dzisiaj pokazaliśmy charakter. Prowadziliśmy 5:1 rywal doskoczył na
jedną bramkę, ale końcówka
należała do nas. A-klasa nas
nie przeraża. To jest tylko

¹⁵

sport. Huzar wyrobił sobie
markę i dzwonią do mnie zawodnicy z wyższych lig, którzy
chętnie chcą grać u nas.
Obecny na meczu Adam Michalik, dyrektor Podokręgu
Legnica DZPN komplementował Huzara:
- Naprawdę to drużyna
z charakterem. Lubię przyjeżdżać na ich mecze, bo tutaj nigdy nie ma grania na pół
gwizdka. Huzar w sezonie tracił jako pierwszy gole i zawsze
zrywał się do walki i odrabiał
straty. Mam nadzieję, że wniosą sporo jakości powiew świeżości w A-klasie. Ze spraw organizacyjnych powiem, że nie
ma żadnych licencyjnych przeciwwskazań aby Huzar swoje
A-klasowe mecze grał w Raszówce.

WSZYSTKIE MECZE NASZYCH DRUŻYN
Huzar Raszówka - Iskra Niedźwiedzice 6:4
KS Kłopotów-Osiek - LZS Biała 12:0
Relaks Szklary Dolne - Victoria Niemstów 2:5

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej
w Liścu oraz zmagania w bule

7 czerwca wójt Tadeusz Kielan napisał na
swoimi koncie facebookowym:

Chwalić się nie lubię,
ale w tym przypadku muszę :)

WYNIKI MECZÓW:
 Krzeczyn Wielki - Obora 2:0
 Lisiec – Obora 2:0
 Krzeczyn Wielki - Lisiec 2:0

KOŃCOWA TABELA
 Krzeczyn Wielki 2-4 4:0
 Lisiec 2-2 2:2
 Obora 2-0 0:4

WYBRANO RÓWNIEŻ NAJLEPSZYCH
ZAWODNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH:
Rozegrano coroczne zawody
piłki siatkowej na boiskach otwartych. Organizatorem turnieju
była gmina Lubin, Ośrodek Kultury Gminy Lubin oraz sołectwo
Lisiec.
Do rywalizacji zgłosiły się reprezentacje trzech sołectw - Obora,
Krzeczyn Wielki i Lisiec. Zawody
rozegrano systemem „każdy z każdym’’. Dodatkową atrakcją był turniej w bule dla licznie zgromadzonej publiczności. Impreza dostarczyła wielu emocji zawodnikom
oraz licznie zgromadzonej publiczności.

 najlepszy zawodnik - Przemysław Napora
(Krzeczyn Wielki)
 najlepszy rozgrywający - Jan Fesz (Lisiec)
 najlepszy blokujący
- Andrzej Mielczarek (Obora)
 najlepsza zawodniczka
- Agnieszka Mielczarek (Obora)
 najlepszy samorządowiec
– Łukasz Kurowski (Obora)
 najmłodszy zawodnik Karol Blicharski
(Krzeczyn Wielki)

WYNIKI TURNIEJU W BULE:
 Maciej Obara, Bartek Basiński
(Zimna Woda)
 Adam Sorotiuk, Jakub Staranka (Lisiec)
 Dawid i Natalia Kopcza (Lisiec)
Wszyscy nagrodzeni otrzymali puchary, statuetki
i nagrody rzeczowe. Nagrody i wyróżnienia
wręczał Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin wraz
z Norbertem Grabowskim przewodniczącym Rady
Gminy Lubin oraz Lucyną Kopczą sołtys Liśca .

Dziś osiągnąłem swój życiowy
wynik w szachach – remis
w symultanie z Arcymistrzem
Grzegorzem Nasutą. Niesamowite
uczucie! Gratuluję wszystkim
zawodnikom, szczególnie młodym
szachistom, którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom
podczas XXXVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego
o Puchar Wojewody Dolnośląskiego w Legnicy.
Też jesteśmy dumni i gratulujemy! Warto przypomnieć, że wójt
Kielan jest wielkim propagatorem gry w szachy w naszej
gminie. Dzięki jego zaangażowaniu w szachy grają uczniowie
podstawówek, a nawet przedszkola. W tym roku swoje
umiejętności mogą podnosić także dorośli w ramach projektu
Gambit.
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ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.
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do Niedzieli Wielkanocnej;
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45. Szeroka ulica miejska;
46. … i czterdziestu rozbójników;
47. Tanie linie lotnicze;
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POZIOMO:
1. Świąteczna przyprawa;
6. Z miodem, imbirem i cynamonem;
10. Jednokomórkowy organizm;
11. Polski aktor;
12. Kwietna grządka;
13. Niejedna w parku;
14. Polska akacja;
15. Imię Żmichowskiej;
16. W niej wiosło;
19. Miasto w Niemczech;
23. Wojskowe polecenie;
26. Na nosie;
27. Ma go wulkan;
28. Nierzeczywistość;
29. Srebrna farba;
30. Amerykański stan wyspiarski;
33. Rasa psa;
37. Miasto w Australii;
40. Rodzaj kawy;
41. Inaczej: równik;
42. W nim dane kierowców;
43. Zwany „Ostatnim Rzymianinem”;
44. Od wieczoru Wielkiego Czwartku
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PIONOWO:
1. Roślina sałatowa;
2. Maleńkie rybki;
3. Dzielnica Wisły;
4. Ilość wydrukowanych egzemplarzy;
5. Z kotowatych;
6. Rzeka w Ameryce Płd.;
7. Zakaz handlu;
8. Prysznic;
9. Wystawia na jarmarku;
17. Hawajski instrument;
18. Ma cztery równe boki;
20. Kryjówka myszki;
21. Do gry w badmintona;
22. Wynalazł alfabet z kresek

i kropek;

23. Rodzaj skrobaka używanego
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Hasło krzyżówki z numeru 5/2022 Wiadomości Gminnych Gminy
Lubin brzmi: „ Żar z nieba”. Nagrodę otrzymuje Wioleta Kiliman z
Wiercienia. 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 lipca. 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.

głównie przez rzeźbiarzy
i grawerów;
24. Ostry zakręt;
25. Śpiewak w starożytnej Grecji;
30. Codzienny napój;
31. Autor słów Hymnu Narodowego;
32. Zenon, polski kolarz;
34. Z niej oracje;
35. Inaczej kusacz śniady – ptak;
36. Brat Boromira;
37. Wysłana z prezentem;
38. Relacja;
39. Wódz trojański, syn Priama;

���IE����J �IĘ!
W sklepie:
- Czy mają Państwo ser roquefort?
- A co to ten rokfor?
- Ser z pleśnią
- Nie. Ale mamy kiełbasę rokfor, chleb rokfor i
pomidory rokfor.
***
Rozmawiają koledzy:
- Powtarzałeś coś przed egzaminem?
- No jasne.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze...

***
Sekretarka do szefa:
- Panie dyrektorze, dostaliśmy wiadomość z
naszej filii na Saharze, że brakuje im wody...
- E, tam! Jak zwykle przesadzają!
- Panie dyrektorze, według mnie sytuacja jest
bardzo poważna, bo znaczek na liście był
przyczepiony spinaczem...
***
- Ten nasz nowy kierownik to jakiś tępy jest,
wiesz?
- A dlaczego?

- Już trzy razy dzisiaj pytał mnie, dlaczego nic
nie robię!
***
- Halo, dzień dobry, Pańska żona przyjechała do
naszego warsztatu...
- Wiem, zapłacę za naprawę auta.
- No dobrze, ale kto zapłaci za naprawę
warsztatu?!
***
Spotyka się dwóch sąsiadów:
- Czy ty wiesz, że moja świnia mówi po
francusku?

- Chyba jesteś pijany, albo zwariowałeś!
- Nie wierzysz? To założymy się!
Sąsiedzi poszli do chlewu do świni mówiącej po
francusku. Jej właściciel pyta:
- Kaśka, umiesz mówić po francusku?
Świnia nic. Wtedy chłop ją kopnął, a świnia:
- Oui, oui, oui...
***
Przychodzi blondynka do cukierni i pyta:
- Co macie beż tłuszczu i cukru?
- Serwetki.

