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Lisiec gościł po raz kolejny zespoły folklorystyczne z całego świata.
Była to już 25. edycja Festiwalu Świat pod Kyczerą

GORĄCE RYTMY
W LIŚCU I TŁUMY WIDZÓW

Tadeusz Kielan przedstawił
radnym raport o stanie gminy
Lubin w 2021 roku i wraz ze
skarbnik gminy sprawozdanie
z wykonania ubiegłorocznego
budżetu. Te dwa dokumenty
były podstawą do głosowania
nad wotum zaufania
i absolutorium z wykonania
budżetu.
Str. 3

BIOASEKURACJA
W INTERESIE
ROLNIKÓW

Cztery miejscowości na terenie
gminy Lubin, tj; Zimna Woda,
Wiercień, Lisiec i Bukowna
znalazły się w tzw. obszarze
zagrożonym ASF. O tym jak
wygląda aktualna sytuacja
epidemiologiczna i jak chronić
się przed afrykańskim pomorem
świń rozmawiamy z Wiesławą
Bober, Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Lubinie.
Str. 6

Na koncert galowy przybyły tłumy widzów. W Liścu wystąpiło dziewięć zespołów z ośmiu państw.
Muzyczne atrakcje zainaugurowały występy lokalnych zespołów, przed widzami zaprezentowała się
Roztoka z gminy Rudna, Leśne Echo z Raszówki oraz Zachęta z Zimnej Wody. Oprócz gospodarzy festiwalu
czyli zespołu Kyczera wraz Kyczerką widzowie mogli zobaczyć występy zespołów z Ukrainy, Burundi,
Meksyku, Chile, Panamy, Serbii, Turcji i Polski.
Str. 8-9

ZAWODY
SPORTOWOPOŻARNICZE

W Osieku królował lokalny, polski produkt
Było smacznie, zdrowo i lokalnie. W Osieku zorganizowano
VII edycję ogólnopolskiego konkursu „Bitwa Regionów”.
Na smaki rywalizowało siedem grup z trzech powiatów: lubińskiego,
polkowickiego i głogowskiego. Każde z nich przygotowało jedną
wyjątkową potrawę konkursową.
Kilkanaście stoisk na których można było spróbować, a nawet kupić
pyszne wyroby domowe – wędliny, sery, miody i kojące nalewki.
A do tego pyszne ciasta upieczone przez panie z Kół Gospodyń
Wiejskich, pierogi, pieczone mięso czy chleb z domowym smalcem
i ogórkiem. Smakowitego jedzenia w Osieku nie zabrakło. Str. 8-9

Po dwuletniej przerwie
spowodowanej pandemią
przeprowadzono gminne zawody
sportowo pożarnicze, w których
wzięło udział 11 drużyn, w tym
dwie kobiece oraz Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza chłopców.
Zarówno w grupie kobiet, jak
i mężczyzn bezkonkurencyjni
okazali się druhowie z Zimnej
Wody.
Str. 11
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AKTUALNOŚCI

3 mln 300 tysięcy – z symbolicznym czekiem na taką wartość odwiedził gminę
Lubin Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

KOLEJNE MILIONY
NA INWESTYCJE

– GMINA OTRZYMAŁA PROMESĘ
To pieniądze,
które otrzymał
nasz samorząd
w ramach III
edycji Rządowego
Programu
Inwestycji
Strategicznych
kierowanych dla
terenów byłych
PGR-ów.

Gmina Lubin, w ramach tej
transzy środków, ubiegała się
o pieniądze na dwie inwestycje. Pierwsza to przebudowa
ulicy Czereśniowej w Osieku,
której koszt szacowany jest
na realizację takich inwestycji mieszkańcy czekaliby
bardzo wiele lat. Jestem doświadczonym samorządowcem, ale cieszę się jak nigdy.
Bowiem nie przypominam
sobie by kiedykolwiek rząd
przeznaczał tak znaczące dofinansowania na lokalne inwestycje.
III edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategiczna ponad 2,5 miliona złotych. Druga to budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
Górnej o wartości 800 tysięcy
złotych. Otrzymaliśmy 100
procent wnioskowanych pieniędzy. Każda z tych inwestycji będzie wymagała tylko 2procentowego wkładu własnego.
Symboliczne przekazanie
czeku miało miejsce w Osieku.
- Kiedy powstanie ulica
Czereśniowa, to ta część
miejscowości zyska zupełnie
nowe oblicze i dodatkowo odciążymy z nadmiernego ruchu ulicę Miedzianą. Remontujemy dwie sąsiednie ulice,
także dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu. Na MoreloWydawca: GMINA LUBIN
ul. Księcia Ludwika I nr 3
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wą pozyskaliśmy ponad milion złotych z drugiej edycji
Polskiego Ładu, na Brzoskwiniową prawie 800 tysięcy
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - mówi
Tadeusz Kielan, wójt gminy
Lubin. – Bez tych pieniędzy

nych była skierowana do
gmin i powiatów, w których
funkcjonowały zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej, czyli tzw.
PGR-y. Ponad połowa
wszystkich gmin w Polsce,
czyli ponad 1300 gmin sko-

rzysta z tej edycji rządowego
programu.
– Tak jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki,
krok po kroku, prowadzimy
naszą politykę społeczną i solidarnościową. Ona nie służy
tylko wielkim miastom, ale
i małym i terenom wiejskim.
Dzięki temu samorządy będą
mogły realizować inwestycje
bliskie ludziom, takie jak modernizacje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlice wiejskie czy drogi – mówi
Krzysztof Kubów, minister
w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Warto dodać, że to nie jedyne pieniądze które trafią
z tej edycji rządowego programu na teren gminy Lubin.
Powiat Lubiński otrzymał
bowiem dokładnie 1 999 984
złotych na remont drogi
1250D łączącej Raszową
z Raszową Małą.
W całym kraju rozdysponowano ponad 4 miliardy
złotych, na ponad 1800
wniosków. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet
do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Zmiany w budżecie

Na dwóch ostatnich sesjach Rady Gminy
Lubin zmieniono tegoroczny budżet i dostosowano do zmian Wieloletnia Prognozę Finansową.
Na sesji zorganizowanej w połowie czerwca
zwiększono łączną kwotę zarówno dochodów,
jak i wydatków budżetu o 345 690,39 zł. Naji-

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
OFIAR LUDOBÓJSTWA NA
KRESACH WSCHODNICH
II RZECZYPOSPOLITEJ
Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie zainaugurowano powiatowe obchody mordu dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione na
mocy uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 r.
Po mszy świętej, podczas której modlono się w intencji ofiar i ich rodzin złożono kwiaty pod pomnikiem
Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II
Rzeczpospolitej. Na pomniku są słowa Jana Pawła II –
„Głoście prawdę, przebaczajcie ale pamiętajcie”.
W imieniu gminy Lubin wiązankę złożył Bartosz Chojnacki, zastępca wójta.
Obchody święta są okazją do przypomnienia tragicznych zdarzeń, które miały miejsce na wschodzie
podczas II wojny światowej. Data dzienna święta związana jest z masakrą z 11 lipca 1943 r., kiedy oddziały
Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) dokonały skoordynowanego ataku okrutnie mordując polskich mieszkańców wielu miejscowości na Wołyniu.
Tego dnia przypadała niedziela, Ukraińcy wykorzystali fakt gromadzenia się ludzi w kościołach (stąd
określenie krwawa niedziela). Doszło do mordów
w świątyniach m.in. w Porycku i Kisielinie. Około 50
kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych
i zburzonych. Zbrodnie na Polakach dokonywane były
z niebywałym okrucieństwem. Ludzi palono żywcem,
wrzucano do studni, używano siekier i wideł. Wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią, gwałcono kobiety, okrutnie mordowano dzieci, w tym także niemowlęta. Badacze obliczają, że tylko 11 lipca 1943 r.
mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków, w większości kobiet,
dzieci i starców.
Według szacunków polskich historyków ukraińscy
nacjonaliści zamordowali około 100 tys. Polaków,
z czego 40-60 tys. zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji Wschodniej, a co najmniej 4 tys. na ziemiach znajdujących się obecnie w granicach Polski. Terror UPA
spowodował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje
domy, uciekając do centralnej Polski.

stotniejsze zmiany to zwiększenie o prawie 272
tysiące subwencji oświatowej oraz przyjęcie prawie 56 tysięcy w ramach rządowego programu
„Korpus wsparcia seniorów”.
Do budżetu przyjęto także 13 412,70 – to otrzymana w czerwcu darowizna pieniężna z partnerskiej
gminy Sathonay-Camp dla rodzin z Ukrainy. Na
wniosek wójta środki przeznaczono na sfinansowa-

nie kolonii dla dzieci z terenu Ukrainy. W oddzielnej
uchwale przeznaczono na to łącznie 24 930 zł.
Na kolejnej sesji, która się odbyła 13 lipca
zwiększono dochody o 1 038 227,83 zł i wydatki
o 1 584 941,63 zł. To m.in. efekt dotacji
od KGKM i Fundacji Polska Miedź oraz dwóch
projektów oświatowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

AKTUALNOŚCI
Wójt przedstawił
radnym raport
o stanie gminy
Lubin w 2021
roku i wraz ze
skarbnik gminy
sprawozdanie
z wykonania
ubiegłorocznego
budżetu. Te dwa
dokumenty były
podstawą do
głosowania nad
wotum zaufania
i absolutorium
z wykonania
budżetu.
Głosowania
poprzedziła
dyskusja o stanie
gminy.
Raport o stanie gminy to
obszerny dokument, podzielony na siedem ważnych obszarów: realizowane polityki
i strategie, budżet, inwestycje, infrastruktura i gospodarka komunalna, edukacja,
sprawy społeczne oraz zdrowie i gospodarka. Jest on dostępny w wersji elektronicznej na : stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy
Lubin.
Dowiemy się z niego m.in.,
że w ubiegłym roku Rada

Wotum zaufania i absolutorium
dla wójta Tadeusza Kielana

- Tego sukcesu nie byłoby bez moich
współpracowników. To sztab ludzi począwszy od
dyrektorów i pracowników szkół, przedszkola,
biblioteki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodka Kultury Gminy Lubin, poprzez
pracowników samorządowych w urzędzie,
na sołtysach kończąc. Wszystkim wam bardzo
dziękuję za efektywną i dobrą współpracę – mówił
Tadeusz Kielan.
Gminy podjęła 118 uchwał
a wójt wydał ponad 530 zarządzeń. Gmina realizuje 35

dokumentów i programów
strategicznych, z którym jednym z najważniejszych jest

uchwalone w ubiegłym roku
nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubin.
Liczba mieszkańców na
koniec ubiegłego roku wynosiła 16 075. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu po
stronie dochodów zamknęło
się kwotą 127 715 002 zł., co
stanowi wzrost o 4,42%
w stosunku do roku 2020.
Wydatki wykonane w roku
2021 to dokładnie
125 211 372 zł.
- Wykonanie budżetu pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencję w zarządzaniu naszą
gminą. Należy podkreślić,
że był to czas pandemii,
podczas której ciężko było
realizować zaplanowane
zadania – mówił radny Andrzej Olek, w imieniu Klu-

bu Radnych Moja Gmina. –
Jednak dzięki ciężkiej pracy
oraz pełnemu zaangażowaniu całego zespołu jakim
jest Urząd Gminy wraz
z podległymi jednostkami
możemy się cieszyć rozwojem naszej gminy. Zostały
zrealizowane liczne zadania w zakresie infrastruktury, jak rozbudowa szkół,
nowe drogi, kolejne odcinki
sieci wodociągowej i sanitarnej oraz liczne sukcesy
w sferze kultury. Pozostaje
liczyć dalszych sukcesów!
- Tego sukcesu nie byłoby
bez moich współpracowników. To sztab ludzi począwszy od dyrektorów i pracow-

ników szkół, przedszkola,
biblioteki, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury Gminy
Lubin, poprzez pracowników samorządowych w urzędzie, na sołtysach kończąc.
Wszystkim wam bardzo
dziękuję za efektywną i dobrą współpracę – mówił wójt
Tadeusz Kielan, odbierając
szereg życzeń i gratulacji tuż
po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium.
Zarówno za udzieleniem
wotum, jak i przyznaniem
absolutorium „za” głosowało 14 radnych przy jednym wstrzymującym się
głosie.

- Wykonanie budżetu pokazuje wielki
profesjonalizm i żelazną konsekwencję
w zarządzaniu naszą gminą. Należy podkreślić,
że był to czas pandemii, podczas której ciężko
było realizować zaplanowane zadania – mówił
radny Andrzej Olek, w imieniu Klubu Radnych Moja
Gmina, na zdjęciu gratuluje wójtowi.

Bezpłatne opaski dla seniorów dają poczucie bezpieczeństwa
Pięćdziesięciu schorowanych seniorów z gminy
Lubin otrzymuje opaski
bezpieczeństwa, które monitorują przez 24 godziny
na dobę stan ich zdrowia.
To efekt rządowego programu „Korpus Wsparcia
Seniorów”, do którego
przystąpił nasz samorząd
wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Edward Hyrczak z Miłoradzic został 47. beneficjentem programu i odebrał
z rąk wójta Tadeusza Kielana opaskę bezpieczeństwa.
Przez całą dobę będzie monitorowała stan jego zdrowia, a w przypadku problemów zdrowotnych gwarantuje natychmiastowy kontakt z ratownikiem medycznym.
- Żeby opaska zdała egzamin należy ją nosić 24 godziny na dobę. Monitoruje
m.in. ciśnienie i saturację,
ma także detektor upadku.
W sytuacjach kryzysowych,
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poprzez wbudowany w nią
głośnik i mikrofon, z seniorem kontaktuje się ratownik
medyczny – wyjaśnia Marta
Kucab z GOPS. – Najlepiej
sprawdza się gdy jest założona dwa-trzy centymetry
nad nadgarstkiem. Powinna
być ściągana wyłącznie w
czasie mycia i ładowania.
Akumulator wytrzymuje
około 48 godzin.
- Ja w nocy nie lubię mieć
niczego na ręce, ale mam
nadzieję, że się przyzwyczaję – mówił uśmiechnięty
Edward Hyrczak.
Radości z dostarczenia
opaski nie ukrywała jego żona.
- Teraz cały czas czuwam
nad mężem, nie mogę go zostawić samego i pojechać na
przykład na zakupy. Jak jestem w ogródku, to też regularnie sprawdzam czy
wszystko jest w porządku –
mówi Krystyna Hyrczak.Trzy lata temu mąż powiedział, że drętwieje mu lewe
ramię, chwile później skar-

żył się na ból w lewej nodze.
Natychmiast zadzwoniłam
na pogotowie, okazało się,
że to udar.
Interwencja i pomoc lekarska były szybkie, a to
przy udarze bardzo ważne.
Jednak przez długi czas pan
Edward miał zupełny bezwład połowy ciała. Systematyczna rehabilitacja pomaga, choć wcześniejsze wielomiesięczne obostrzenia covidowe jej nie ułatwiały. Dlatego mieszkaniec Miłoradzic podpatrując sprzęty na
rehabilitacji, we własnym

blaszanym garażu przygotował sobie miejsce do ćwiczeń.
- Jestem pod dużym wrażeniem zaradności i pomysłowości– mówił Tadeusz
Kielan, wójt gminy Lubin.Mam nadzieję, że opaska
będzie dodatkowym wsparciem i pomoże w powrocie
do sprawności.
Rządowy programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
oferuje seniorom bezpłatny
dostęp do opasek bezpieczeństwa, połączonych z telecentrum medycznym, ob-

sługiwanym przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.
- Program jest skierowany do wszystkich seniorów
w wieku 65+ z gminy Lubin,
którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan
zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa
domowe lub mieszkających
z osobami bliskimi, które
nie są w stanie zapewnić im
wystarczającego wsparcia –
wyjaśnia Mariola Jaszczak,
dyrektor GOPS w Lubinie. –
Do końca roku ten projekt
jest bezpłatny dla użytkowników. Mamy nadzieję, że
będzie kontynuowany w roku przyszłym, jeśli nie, to też
znajdziemy sposób żeby
osoby wymagające takiego
wsparcia mogły z niego korzystać.
W projekcie bierze udział
50 seniorów z naszej gminy.
O przyznaniu opaski usługi
teleopieki decydował stan
zdrowia oraz kolejność zgło-

szeń. W praktyce okazało
się, że również zasięg, bowiem opaska korzysta z systemów łączności telefonii
komórkowej.
Opaski są proste w obsłudze,
posiadają tylko jeden przyciskprzycisk bezpieczeństwa SOS.
Poza przyciskiem SOS
wyposażone są w następujące
funkcje:
detektor upadku,
czujnik zdjęcia opaski,
lokalizator GPS,
funkcje umożliwiające
komunikowanie się z centrum
obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące
podstawowe czynności
życiowe (puls i saturacja).
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W sześciu gminnych szkołach podstawowych, w tym w jednej placówce filialnej, zorganizowano 24 czerwca
uroczyste akademie i dokładnie 943 uczniów rozpoczęło wakacje.

NADESZŁY DŁUGO
OCZEKIWANE WAKACJE!
Dla ósmoklasistów było to
symboliczne zamknięcie ważnego
etapu w życiu i nowy krok
w przyszłość. To zakończenie roku
było także wyjątkowe dla Lucyny
Szudrowicz, dyrektor szkoły
w Raszówce, która po 22 latach
zarządzania placówką, oddaje jej
stery w inne ręce przechodząc na
emeryturę.
Z okazji zakończenia roku,
w intencji bezpiecznych wakacji i podziękowań za całoroczny
wysiłek, organizowanorównież
okolicznościowe msze święte.
W Raszówce miała ona szczególną intencję, była bowiem
m.in. podziękowaniem dla Lucyny Szudrowicz, dyrektor
szkoły, która zdecydowała
o przejściu na emeryturę.
- Dyrektor jak matka dbała
i troszczyła się o każde dziecko,

dziękujemy jej za życzliwość
i zaangażowanie. Szkoła rozbudowała się i wypiękniała
przez 22 lata zarządzania nią
przez Lucynę Szudrowicz. Życzymy jej wiele błogosławieństw na kolejne lata – mówił ksiądz proboszcz Stanisław
Buchta.
Lucyna Szudrowicz została
powołana na dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego
w Raszówce 18 maja 2000 ro-

W szkołach podstawowych gminy Lubin funkcjonowało w minionym
roku szkolnym 50 oddziałów szkolnych, 7 oddziałów przedszkolnych
a w nich 104 dzieci, kolejnych 114 dzieci w punktach przedszkolnych
oraz 235 dzieci w 10 oddziałach gminnego przedszkola. Warto dodać,
że w tym roku szkolnym z nauki w polskim systemie oświaty korzystali
także obywatele Ukrainy – w przedszkolach było ich 16, w szkołach
podstawowych 31 dzieci. Na koniec tych statystycznych danych
dodajmy, że gmina zatrudnia łącznie 132 nauczycieli.

- Dziękuję pani
za wieloletni trud
i serce włożone
w przekazywanie
wiedzy
i kształtowanie
charakterów uczniów,
odpowiedzialne
realizowanie
zadań związanych
z powierzonym
stanowiskiem,
dbanie o stały rozwój
szkoły, ogromną
troskę o uczniów,
służenie radą
i doświadczeniem
nauczycielom – mówił
wójt Kielan.

łam uczyć. W drugiej klasie liceum profesor Stanisław Toczek zauważył i pokierował
mną w kierunku matematyki
i w ten sposób spełniałam swoje marzenia – mówiła dyrektor.
Już w murach szkoły na uroczystym apelu dodała – Udało
mi się zrealizować bardzo wiele marzeń związanych z zarządzaniem szkołą. Jak zaczynałam pracę były tu tylko dwa
komputery, jeden w pracownik
drugi w sekretariacie. Dziś jesteśmy nowocześni, mamy
bardzo dobre wyniki w nauce,
a szkoła wypiękniała i rozbudowała się. Dziękuję współpracownikom, uczniom i rodzicom, bo bez was nie udałoby
mi się zrealizować tych wszystkich planów i marzeń.
Specjalny upominek, list
gratulacyjny i moc podziękowań oraz życzeń, złożył na ręce
dyrektor Tadeusz Kielan, wójt
gminy Lubin.

ku. Ta data jest dla niej symboliczna, bowiem to rocznica urodzin Jana Pawła II, a dyrektor
podkreśla, że oprócz wartości
patriotycznych bliskie są jej
także wartości chrześcijańskie.
- Jestem bardzo wzruszona
piękną mszą i kazaniem. Nauczycielstwo było moim powołaniem, już od dziecka chcia-

Starszaki uroczyście pożegnały przedszkole
Galowe stroje, upominki, łzy
wzruszenia, duma i radość – cała
gama uczuć i emocji towarzyszyła
uroczystemu pożegnaniu sześciolatków, które oficjalnie rozstały się
z przedszkolem, by od 1 września
zacząć nowy etap życia. W Gminnym Przedszkolu w Raszówce i jego
zamiejscowym oddziale w Lubinie
39 starszaków odebrało specjalne,
okolicznościowe dyplomy.
„Stary rozdział zamykamy, nowy teraz otwieramy” – śpiewały z radością
sześciolatki, tuż po tym jak pięknym,
dumnym tańcem - polonezem zainaugurowali uroczystość pożegnania.
Przedszkole to bardzo ważny etap
w rozwoju dziecka. Jak dużo się w nim
nauczyli jego absolwenci można było
zauważyć po występach młodszych
roczników, które specjalną piosenką
żegnały starszych kolegów.
Dumni absolwenci przedszkola
w pięknych uroczystych strojach,
okolicznościowych czapkach mogli
się czuć jak gwiazdy estrady, bowiem
ich występom towarzyszył las wyciągniętych rąk z telefonami komórkowy-

mi, które nagrywały większą część
uroczystości. To byli oczywiście dumni rodzice!
- Gratuluję wam tak wspaniałych
pociech, bo rzeczywiście duma i mnie
rozpiera kiedy patrzę na występy dzieci. Są one bardzo dobrze przygotowane do szkoły i gwarantuje wam, że
w szkolnych ławkach będzie im równie
dobrze – mówił biorący udział w uroczystości Tadeusz Kielan, wójt gminy
Lubin. Do dzieci skierował jednocześnie wiele serdecznych życzeń.- Przed
wami piękny okres wakacji, niech będę niezapomniane i przede wszystkim
bezpieczne.

Dzieci dziękowały nauczycielom,
intendentkom, opiekunkom, konserwatorowi a wszystko to tańcami,
śpiewem i kwiatami.
- Jestem bardzo wzruszona i życzę
wam, żebyście były równie przebojowe w szkole – mówiła Katarzyna Foryś, dyrektor przedszkola. – Dziękuję
również rodzicom za kilkuletnią
współpracę.
Najbardziej zaangażowanym rodzicom wręczono książkowe upominki. Dzieci pożegnały przedszkole również okolicznościowymi
książkami i specjalnymi dyplomami.

- W życiu każdego
człowieka przychodzi taki czas,
że trzeba pożegnać się z zawodem, który dla wielu był pasją
i głównym celem. Moment
przejścia na emeryturę to czas,
który skłania do podsumowań
i refleksji. Przez lata pracy tworzyła pani sprawnie działającą,
nowoczesną szkołę, przyjazną
uczniowi i mocno widoczną
w gminnej sieci szkolnej. Dziękuję pani za wieloletni trud
i serce włożone w przekazywanie wiedzy i kształtowanie charakterów uczniów, odpowiedzialne realizowanie zadań

Uroczysta akademia
to był moment
szczególnego
pożegnania także dla
ósmoklasistów, którzy
wchodzą w nowy
ważny etap życia.
związanych z powierzonym
stanowiskiem, dbanie o stały
rozwój szkoły, ogromną troskę
o uczniów, służenie radą i doświadczeniem nauczycielom.
Jednocześnie życzę zasłużonego, ale aktywnego odpoczynku, zdrowia i radości z odkrywania nowych wyzwań i pasji
oraz pomyślności w życiu osobistym – mówił Tadeusz Kielan.
Uroczysta akademia to był
moment szczególnego pożegnania także dla ósmoklasistów,
którzy wchodzą w nowy ważny
etap życia. W związku z tym
nastąpiła uroczysta zmiana
pocztów sztandarowych. Było
mnóstwo kwiatów, podziękowań, wzruszeń i piękne występy artystyczne .

Bezpłatne kaski rowerowe
dla uczniów gminnych szkół
Podtrzymując tradycję, wójt gminy
Lubin zdecydował o przekazaniu uczniom kasków rowerowych. Tym razem jednak, chcąc jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo
dzieci, kaski wręczano tym, którzy pozytywnie zdali testy i otrzymali karty rowerowe.
Do tej pory bezpłatne kaski rowerowe wręczano uczniom klas
czwartych. Z powodu pandemii,
w ostatnich dwóch latach nie zorganizowano tego typu akcji, dlatego teraz, chcąc podtrzymać tradycję lecz równocześnie zwiększyć motywację uczniów do
zdawania egzaminów na kartę rowerową, zdecydowano, że
kaski trafią do uczniów klas IV-VI, którzy na koniec roku
szkolnego będą posiadaczami kart rowerowych.
- Posiadanie karty rowerowej potwierdzającej znajomość
przepisów oraz umiejętności poruszania się rowerem daje
lepszą gwarancję, że dzieci są odpowiednio przygotowane
do bezpiecznego poruszania się po drogach. To dodatkowe
wyposażenie w kask poprawi ich komfort i bezpieczeństwo
jazdy – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.
Wójt wręczał kaski uczniom szkoły podstawowej w Szklarach Górnych. Była to także doskonała okazja do złożenia
życzeń udanych i bezpiecznych wakacji.
Do gminnych szkół przekazano w sumie 126 kasków.

INWESTYCJE
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TRWA
PRZEBUDOWA
DRÓG
FINANSOWANA Z TZW. PIERWSZEGO POLSKIEGO ŁADU
Minął już półmetek
prac realizowanych
przez wykonawcę
w ramach umowy na
przebudowę dróg na
terenie gminy Lubin
w miejscowościach:
Krzeczyn Mały,
Miroszowice, Obora,
Osiek, Bukowna
i Szklary Górne.
Przypomnijmy, że na początku
roku Urząd Gminy uzyskał na te inwestycje promesę w ramach środków z Polskiego Ładu w wysokości
4.750.000 zł.
Wykonawca przejął place budów
w połowie marca i zgodnie z umową inwestycje powinny się zakończyć w połowie października, choć zakresy wykonanych już robót wskazują, że może
się to stać zdecydowanie szybciej.
Całkowita wartość przebudowy
tych siedmiu dróg to 6 mln 143 tysiące złotych, z czego zdecydowana
większość to rządowe środki.
W Krzeczynie Małym powstaje
nawierzchnia z kostki betonowej
i bitumicznej na ulicach: Wrzosowa, Jagodowa i Jeżynowa.
Równolegle trwają prace przy ul.
Morelowej w Osieku, gdzie oprócz
drogi, zjazdów , poboczy i odwodnienia powstaje również linia elektroenergetyczna oświetlenia drogowego o długości 442 metrów, na
którą składa się 11 latarni.
Nowe oblicze zyskuje także ul.
Miła w Miroszowicach. Zakres prac
obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej oraz
linii oświetlenia ulicznego z 8 słupów z oprawami ledowymi

Bukowna

Krzeczyn Mały

Miroszowice

Obora

Osiek

Szklary Górne

W miejscowości Obora przebudowywana jest droga biegnąca po
dawnym torowisku. Powstanie tam
5 metrowa jezdnia o długości 1,2
km wraz z pasem dla rowerów, któ-

ry będzie kontynuacją wybudowanej wcześniej ścieżki rowerowej.
W Bukownej natomiast wykonywana jest droga o nawierzchni bitumicznej długości 260 m wraz ze

KOLEJNE DOTACJE UNIJNE DLA GMINY LUBIN
Gmina Lubin zawarła dwie umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego działań na rzecz uczniów szkół podstawowych w ramach projektów:
1. „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin” obejmujący szkoły
w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie i Szklarach Górnych – wartość dofinansowania wynosi
364 494,00 zł, natomiast wkład własny gminy stanowi kwota 89 936,00 zł.
2. „Nauka kluczem do sukcesu – wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin” skierowany
na uczniów szkół w Raszówce i Siedlcach – wysokość dofinansowania to kwota 275 500,25 zł,
wkład własny gminy stanowi 73 226,00 zł.
W/w projekty realizowane przez 12 miesięcy obejmować będą m.in. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów, zajęcia uzupełniające dotychczasową
ofertę szkół, wyjazdy edukacyjne a także wsparcie pedagogiczno- psychologiczne dla uczniów
i ich rodziców (konsultacje i warsztaty).
Celem głównym przedsięwzięć jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u uczniów a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w tym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Projekty współfinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja,
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej.

zjazdami i poboczami.
Nowa nawierzchnia i związane
z nią dojazdy do posesji zyskuje
także ul. Lipowa w Szklarach Górnych. Na odcinku 200 m powstanie

jezdnia o nawierzchni z kostki wraz
z odwodnieniem w postaci studni
chłonnych. Wcześniej zostało
wzdłuż drogi wybudowane oświetlenie.

ŚWIETLICA W GOGOŁOWICACH Z NOWYM
WYPOSAŻENIEM

Gmina Lubin finalizuje projekt pt. „Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach” ze wsparciem środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gogołowicach (kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, wielofunkcyjna sala główna) zostały doposażone w nowy sprzęt nagłośnieniowy, projektor z ekranem, stoły i krzesła, nowoczesny sprzęt gastronomiczny, urządzenia kuchenne, sprzęt gospodarczy w tym m.in.: szafy chłodnicze, multipatelnie elektryczne, zmywarko-wyparzarka, kuchnia ceramiczna 5-palnikowa, szafki, półki, wózki i stoły do pomieszczenia kuchni, odkurzacz, szafa gospodarcza.
Cel operacji określony jako stworzenie warunków do rozwoju i aktywizacji działań
społeczno-kulturalnych poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołowice został osiągnięty.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
Całkowita wartość operacji wynosi 70 596,52 zł w tym:
dofinansowanie z Unii Europejskiej 35 504,00 zł
udział własny gminy 35 092,52 zł
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CZĘŚĆ GMINY W OBSZARZE ZAGROŻONYM
W Powiecie Legnickim,
w miejscowości Siedliska
znaleziono u świń ognisko
choroby zakaźnej zwierząt,
która podlega obowiązkowi
zwalczania. Chodzi o afrykański pomór świń (ASF).
Na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii Wojewoda Dolnośląski ustanowił obszar
objęty ograniczeniami, który
podzielono na dwie strefy:
Pierwsza strefa – jest to
OBSZAR ZAPOWIETRZONY , który obejmuje
swoim zasięgiem miejscowości w promieniu 3 km

od ogniska choroby ,
Druga strefa – jest to OBSZAR ZAGROŻONY
o promieniu 10 km od ogniska choroby ASF (7 km
poza obszar pierwszej strefy czyli poza obszar zapowietrzony)
Oznacza to, że cztery miejscowości na terenie gminy
Lubin, tj; Zimna Woda ,
Wiercień, Lisiec i Bukowna
znalazły się w drugiej strefie
– OBSZAR ZAGROŻONY.
W związku z powyższym
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie informuje,
że:

Na obszarze zagrożonym
obejmującym część naszej
gminy (Zimna Woda ,
Wiercień, Lisiec , Bukowna) zakazuje się między innymi:
Przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż
świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
Przemieszczania materiału paszowego pochodzenia
paszowego, pochodzenia
roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zagrożonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

Przemieszczania produktów pochodzenia
zwierzęcego pozyskiwanych ze świń, bez
zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
Przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez
zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
Ponadto na obszarze zagrożonym nakazuje się:
Oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej gra-

nicy tego obszaru tablic
ostrzegawczych z czarnym
napisem na żółtym tle
o następującej treści:
„UWAGA! AFRYKAŃSKI
POMÓR ŚWIŃ OBSZAR
ZAGROŻONY”
Tablice i napisy mają mieć
takie wymiary, aby były
czytelne z odległości co
najmniej 100 metrów ,
oznakowane w sposób
trwały, niepodlegający
działaniu czynników at-

mosferycznych. Tablice
mają być
umieszczone na
drogach publicznych lub drogach
wewnętrznych.
Transport zwierząt i produktów przez obszar zagrożony ma być realizowany bez zatrzymywania lub
rozładunku. W pierwszej
kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad
lub głównych połączeń kolejowych oraz unikając
przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są świnie.

HODOWCY SĄ ŚWIADOMI,

ŻE BIOASEKURACJA JEST W ICH DOBRYM INTERESIE
Cztery miejscowości na terenie gminy
Lubin, tj; Zimna Woda, Wiercień,
Lisiec i Bukowna znalazły się
w tzw. obszarze zagrożonym ASF.
Są już odpowiednio oznakowane,
a rolnicy mają wiedzę na temat
wprowadzonych obostrzeń. To efekt
potwierdzenia ogniska afrykańskiego
pomoru świń w Powiecie Legnickim,
w miejscowości Siedliska.
O tym jak wygląda aktualna sytuacja
epidemiologiczna i jak chronić się
przed afrykańskim pomorem świń
(ASF) – rozmawiamy z Wiesławą
Bober, Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Lubinie.
- Żółte tabliczki ostrzegawcze z napisem „Uwaga!
Obszar zagrożony ASF”
budzą niepokój. Czy mieszkańcy gminy, a w szczególności rolnicy mają się czego
obawiać?
- Na terenie czterech sołectw, które są objęte obostrzeniami nie mamy żadnej hodowli świń, dlatego nie
ma powodów do obaw. Rolnicy, którzy posiadają inne
zwierzęta, czyli bydło, owce,
kozy zostali już powiadomieni o nowych zasadach, i dotyczą one przede wszystkim
przemieszczania zwierząt.
Miałam już telefon w tej
sprawie, rolnik pytał jakie
zasady obowiązują przy
transporcie i sprawnie ustaliliśmy wszystko. Jest teraz
obowiązek powiadomienia
Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Lubinie o zamiarze przemieszczenia
zwierząt poza obszar. Można

to zrobić mailowo lub telefonicznie. Musimy monitorować, gdzie te zwierzęta idą,
żeby uniknąć relokacji
w miejsca, gdzie jest trzoda
chlewna, bo w ten sposób
można przenieść wirusa. Należy tutaj nadmienić, że takie
same zasady dotyczą również między innymi przemieszczania materiału paszowego roślinnego i słomy
a także przemieszczenia
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
- W jaki sposób ASF się
rozprzestrzenia? Dwa lata
temu tylko czytaliśmy
o przypadkach dzików
z ASF na wschodniej części
kraju i wydawało się, że linia Wisły uchroni nasze tereny przed wirusem. Dziś
mamy go już u dzików i kolejny przypadek ogniska
u świń na terenie sąsiednich powiatów

- Czy objawy choroby są
widoczne?
- Nie zawsze, w odniesieniu do dzików, duże pole do
obserwacji jest dla myśliwych. Jak udają się na polowanie, to mają możliwość
obserwowania dzika. Jeżeli
widzą, że dzik się dziwnie
zachowuje, ma niezborne
ruchy, odstaje od watahy to
mogą podejrzewać, że coś
się zaczyna dziać. Po odstrzeleniu takiego dzika
mają możliwość obejrzenia
go. Na zewnątrz skóra może być pokryta wybroczynami, widoczna biegunka,
z nozdrzy może wyciekać
krew. Przy patroszeniu widać, że śledziona jest czarna, a na przykład pęcherz
moczowy i błony śluzowe
pokryte są wybroczynami.
Takie już objawy wskazują,
że dzik jest chory na afrykański pomór świń. Podobne objawy można zaobserwować u trzody chlewnej.
Poza wysoką gorączką
stwierdzamy objawy nerwowe, wybroczyny, sinicę
na skórze, duszność, biegunkę.

- To choroba wyłącznie
świniowatych, czyli mówimy
o dzikach i świni domowej.
Wirus przenosi się przez
kontakt między zwierzętami,
padłe dziki, przez sprzęt,
transport, żywność. Wydawało nam się wcześniej, że
granica Wisły może zahamować rozprzestrzenianie się
wirusa, ale jak widać mimo
lockdownu mamy nadal bardzo duże przemieszczanie
ludzi, zwierząt i sprzętu. Wystarczy, że rolnicy, myśliwi
nie przestrzegający zasad
bioasekuracji, turyści, grzy-

biarze znajdą się w środowisku wirusa i jest duże prawdopodobieństwo, że przeniosą go tam, gdzie go do tej pory nie odnotowano.
- Dla ludzi ASF jest niegroźny, a co się dzieje ze
zwierzętami?
- Jak już wcześniej wspominałam chorują przede wszystkim dziki i świnie. Zwierzęta
chore zarażają i padają. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

- Jakie zasady obowiązują wtedy myśliwych?
- Po odstrzeleniu takiego
dzika, przy wypełnianiu dokumentacji należy opisać
zaobserwowane objawy,
a w łowisku przestrzegać
podstawowych zasad bioasekuracji. Należy zachować
zasady higieny niezbędne
do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się ASF,
czyli dezynfekcja miejsc patroszenia, sprzętu , odzieży
ochronnej, środka transportu i przestrzeganie 72
godzin braku kontaktu
z gospodarstwami, w których utrzymywana jest trzoda chlewna.

- Co mogą zrobić rolnicy,
żeby zabezpieczyć gospodarstwo i trzodę przed wirusem?
- Gospodarstwa, które
utrzymują trzodę chlewną
wyłącznie na użytek własny,
a takich na terenie powiatu
mamy najwięcej, muszą
spełnić wymogi prawa krajowego. Hodowcy chcący
wprowadzać zwierzęta do
obrotu zobowiązani są przestrzegania prawa unijnego.
Zasady bioasekuracji obowiązujące wszystkich, to
przede wszystkim wyłożenie
mat dezynfekcyjnych, które
muszą być na wjazdach, wyjazdach, przed pomieszczeniami gospodarskimi, gdzie
utrzymywane są świnie oraz
przed pomieszczeniami,
gdzie przechowywana jest
pasza. Dodatkowo takie pomieszczenia muszą być
szczelne i zabezpieczone
przed dostępem innych zwierząt wolno żyjących. To są
podstawowe rzeczy, na które
powinien zwrócić uwagę gospodarz. Nie zapominając
o myciu i odkażaniu rąk oraz
oczyszczaniu, odkażaniu
obuwia i używanego sprzętu.
Kiedy zakupuje prosięta musii wiedzieć z jakiego gospodarstwa i z jakiego terenu je
kupuje, chociaż dzisiaj przemieszczanie zwierząt i takie
zakupy są pod kontrolą inspekcji weterynaryjnej. Kolejna ważna sprawa to materiał paszowy, którym żywi się
zwierzęta. Tutaj również
trzeba wiedzieć z jakiego
źródła się go bierze, żeby nie
przynieść wirusa z terenu,
gdzie odnotowano skażenia
ASF a jeżeli już coś takiego
miało miejsce, to trzeba
przestrzegać czasu kwarantanny przed podaniem tego
zwierzętom. Zielonkę lub
ziarno poddaje się obróbce

ROLNICTWO
w celu unieszkodliwienia
wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składuje
w miejscu niedostępnym dla
dzików co najmniej przez 30
dni przed ich podaniem świniom. Natomiast słomę wykorzystywaną na ściółkę dla
zwierząt do pomieszczeń
gospodarskich, pochodzącą
z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, poddaje się obróbce
w celu unieszkodliwienia
wirusa lub składuje się
w miejscu niedostępnym dla
dzików co najmniej przez 90
dni przed jej wykorzystaniem.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem związanym
ze zmianą regionalizacji
w związku z ASF, od 12 lipca część gminy Lubin została włączona do obszaru
objętego ograniczeniami III
– czyli do strefy czerwonej.
To teren położony na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy
gminy do granicy miasta
Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 333 biegnącą od granicy
miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

- Gdzie na terenie gminy
Lubin są hodowane świnie?
- W tych czterech miejscowościach, na których
ustanowiono obszar zagrożony, nie ma hodowli i nie
ma też świń hodowanych na
tzw. własny użytek. Jedyna
hodowla świń na terenie
gminy Lubin to gospodarstwo w Siedlcach, do niedawna było też w Gorzelinie. Część gospodarstw zawiesiło działalność. Ze
względu na zagrożenie, rolnicy rezygnowali z hodowli
świń i czekają na tzw. lepsze
czasy.
Tutaj też trzeba wskazać, że
okres żniw niesie za sobą
duże niekontrolowane zagrożenie przeniesienia wirusa. Zbieranie zboża czy
słomy z pól w sąsiedztwie lasów będących miejscem
przebywania dzików, to
możliwość przyniesienia wirusa do gospodarstwa
utrzymującego świnie. To
duża odpowiedzialność rolników. Trzeba też jasno powiedzieć, że przeprowadziliśmy wiele szkoleń z przestrzegania zasad bioasekuracji, które od przeszło
dwóch lat skutecznie egzekwujemy podczas prowadzonych kontroli w gospodarstwach utrzymujących
świnie. Niestety gospodarstwa nie spełniające wymagań otrzymały decyzję o nakazie uboju świń i zakazie
utrzymywania zwierząt.

- Co to oznacza w praktyce?
- Obostrzenia dla rolników utrzymujących trzodę
chlewną, bowiem każde wyprowadzenie świń będzie
wymagało pozwolenia inspekcji weterynaryjnej. Będą także o wiele częstsze
kontrole, pobieranie krwi
od sztuk podejrzanych o zarażenie i przeznaczonych do
uboju na użytek własny. Tak
naprawdę, to inspekcja weterynaryjna będzie miała
dodatkowe zadania a wymagania dla hodowcy będą podobne jak w „różowej” strefie.

- Kiedy odnotowano
pierwsze przypadki dzików z ASF w naszym powiecie?
- Gmina Lubin weszła do
tzw. różowej strefy czyli obszaru objęty ograniczeniami II w grudniu 2021 roku,
po tym jak stwierdzono
pierwsze przypadki odstrzelonych dzików, u których
stwierdzono obecność wirusa ASF. Obecnie jesteśmy
w obszarze zagrożonym,
związanym z ogniskiem
ASF u świń, który jest po
stronie legnickiej. Obejmuje on teren 7 km od obszaru
zapowietrzonego, w sumie
w obostrzeniach jest obszar
10 kilometrów od ogniska.

- Wróćmy na chwile do
stwierdzonego ogniska
w Powiecie Legnickim. Jak
doszło do diagnozy?
- To hodowla około stu
sztuk. Padł knur, drugi zaczął chorować, więc pobrano próbki. Od padłego zwierzęcia pobiera się narządy,
od żywego krew. Próby wysłane do Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Katowicach wykazały pozytywny
wynik testu. Potwierdzono
go w instytucie w Puławach.
Stwierdzono obecność wirusa ASF i w efekcie wszystkie zwierzęta trzeba było zabić. Jeżeli rolnik wypełniał
należycie wszystkie zasady
bioasekuracji, to dostanie
odszkodowanie za zabite
zwierzęta, ale decyzja należy do Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Legnicy.
Obecnie trwają czynności
zmierzające do wygaszenia
ogniska choroby.
- Ile do tej pory przypadków ASF stwierdzono
w Powiecie Lubińskim?
- Dotyczą one tylko dzików. Od stycznia do lipca
tego roku na terenie całego
powiatu mamy 37 przypadków dzików padłych w tym
zabitych w wypadkach samochodowych, z czego 18
przypadków odnotowano
na terenie gminy Lubin.
Dodatnie wyniki na ASF
stwierdzono u pięciu padłych dzików. Ponadto u dzików odstrzelonych przez
myśliwych uzyskaliśmy
w pięciu przypadkach wyni-

ki dodatnie. Staje się to niebezpieczne, do tej pory najwięcej wyników dodatnich
było po stronie Polkowic.
Jak widać my też już mamy
problem. Dziki przemieszczają się i obecnie stwierdzamy przypadki chorych
dzików na terenie gminy
Lubin i Rudna.
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– jesteśmy dumni!

- Co powinniśmy zrobić,
kiedy spacerując po lesie
widzimy padłego dzika?
- Należy zawiadomić Powiatową Inspekcję Weterynaryjną bądź Nadleśnictwo
lub koło łowieckie czy też
najbliższą lecznicę weterynaryjną i wskazać miejsce
znalezienia zwłok. Organizujemy wówczas pobranie
próbek i utylizację.
- A jak wygląda procedura w przypadku odstrzelenia dzika przez myśliwego?
- Myśliwy po odstrzeleniu
dzika przewozi go do wyznaczonego kontenera
chłodniczego, zakłada
znaczniki, patroszy, odpady
są zabezpieczane w workach, pobiera próbki krwi i,
wypełnia wymagane prawem dokumenty. Cały teren
dezynfekuje. W wyznaczonym dniu inspektor weterynaryjny odbiera próbki krwi
i plombuje komory chłodnicze. Gdyby wynik krwi był
dodatni, to jest weryfikowany w instytucie weterynarii
w Puławach. Po potwierdzeniu pozytywnego wyniku,
nawet gdyby tylko jeden
z kilku dzików był zarażony,
to wszystkie, które były razem w chłodni są utylizowane.
- Czy odnotowano przypadki niewłaściwej bioasekuracji, czy inspekcja nakładała kary finansowe?
Jak wygląda współpraca
z Urzędem Gminy w tym
zakresie?
- Przeprowadziliśmy bardzo dużo szkoleń członków
kół łowieckich jaki i hodowców trzody chlewnej z zasad przestrzegania bioasekuracji, co przyniosło dobre
efekty. Nie musieliśmy nakładać kar finansowych.
W przypadku myśliwych
wspiera nas straż łowiecka.
Jeśli chodzi o hodowców to
są oni świadomi, że w ich
własnym interesie jest przestrzeganie bioasekuracji.
Hodowcy, którzy nie sprostali wymogom bioasekuracji sami rezygnowali albo
dostali zakaz hodowli. Natomiast gmina Lubin jest
bardzo pozytywnie nastawiona do inspekcji. Współpraca jest bardzo dobra, zalecenia realizowane są bez
zwłoki, informacje przekazywane sprawnie, oby tak
było dalej.
-Dziękuję za rozmowę.

Staramy się z roku na rok
coś poprawiać i ulepszać,
dzięki temu jest ładniej i bezpieczniej – mówi Stanisław
Krzysztofik z Goli, który
wraz z małżonką Agnieszką
wygrał w regionalnym etapie
konkursu ogłoszonego przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Gospodarstwo z Goli reprezentuje nasz region w etapie
wojewódzkim i ma za sobą już
wizytację komisji konkursowej. Bezpieczne gospodarstwo rolne odwiedził także Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin oraz Norbert Grabowski,
przewodniczący Rady Gminy
Lubin.
Norbert Grabowski jest
mieszkańcem Goli i prawie sąsiadem nagrodzonego gospodarstwa więc bez ogródek mówi:
- Pamiętam jak w miejscu
tej nowoczesnej wiaty stały
rozpadające się stodoły i jak
wyglądał cały ten teren przed
laty. To co państwo Krzysztofik zrobili z tym gospodarstwem to majstersztyk!
Stanisław Krzysztofik przyznaje, że kiedy zamieszkał
w Goli, a było to równo 30 lat
temu, to było trochę inaczej.
- Ja lubię porządek, dlatego
dbamy o wszystko i dzięki temu jest bezpieczniej. Nie ma
tu wąskich przejść, jest przestrzeń, równy teren, dobra widoczność. Maszyny mają swoje miejsce i wszystko jest właściwie zabezpieczone – mówi
Stanisław Krzysztofik - Wiele
lat zajmowaliśmy się uprawą
warzyw, m.in. ogórków, kapusty, kalafiora. To wymagało

jednak pracy wielu ludzi
a z tym było coraz trudniej.
Dlatego od trzech lat produkujemy już tylko zboża
i zajmujemy się tzw. działem specjalnym czyli produkcją chryzantem.
Do tego zakresu pracy nie
ma potrzeby zatrudniania ludzi, wystarcza bardzo rozbudowany park maszynowy,
który mieści się pod nowoczesną wiatą o wielkości
240 m2. Kradzież części
sprzętu nakłoniła gospodarzy
do zainstalowania nowoczesnego monitoringu całego terenu. Obok hali, rolnicy mają
ogród na własne potrzeby,
równie ładnie i bezpiecznie
utrzymany, jak cały park maszynowy.
To, w jak dobry sposób zorganizowane jest to gospodarstwo rolne zauważyli przed laty pracownicy polkowickiego
oddziału KRUS-u i zachęcili
rolników do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwową Inspekcję Pracy,
Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat
nad tym wydarzeniem obejmuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
W 2016 roku mieszkańcy
otrzymali wyróżnienie w etapie regionalnym, w 2018 kolejne wyróżnienie a teraz zdobyli pierwsze miejsce i weszli
do etapu wojewódzkiego.
Wyniki konkursu powinny
być znane jeszcze w lipcu, ko-

misja konkursowa wizytowała
już gospodarstwo.
- Interesowali się wieloma
sprawami, między innymi
tzw. kącikiem PPOŻ, czy też
sposobem magazynowania
środków ochrony roślin. Myślę, że już wyróżnienie w etapie wojewódzkim byłoby naszym sukcesem – dodaje Stanisław Krzysztofik, który jednocześnie serdecznie dziękował wójtowi za ufundowanie
przez gminę specjalnych indywidualnych nagród.
- Cieszymy się, że możemy
wspierać i nagradzać ludzi,
którzy troszczą się o bezpieczeństwo pracy. To także ważny element prewencyjny, może zachęcimy innych do wdrażania najlepszych wzorców.
W poprzedniej edycji konkursu wsparliśmy gospodarstwo
w Goli profesjonalną dmuchawą do liści, teraz poprosili
o przycinarkę krzewów, wiec
udało nam się ufundować taką nagrodę. Trzymamy kciuki
za wojewódzki etap konkursu
– mówi Tadeusz Kielan, wójt
gminy Lubin.
Przypomnijmy, że celem tego ogólnopolskiego konkursu
jest promocja zasad ochrony
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie tych gospodarstw, które
mają duże osiągnięcia we
wdrażaniu tych zasad.
Organizatorzy podkreślają,
że z perspektywy wielu lat organizowania konkursu można stwierdzić, że spełnia on
założone cele i przynosi znaczącą poprawę warunków
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Z roku
na rok także coraz więcej rolników zgłasza swoje gospodarstwa do udziału w rywalizacji.
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Było smacznie, zdrowo i lokalnie. W Osieku zorganizowano VII edycję ogólnopolskiego konkursu „Bitwa Regionów”. Na sma
z trzech powiatów: lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego. Każde z nich przygotowało jedną wyjątkową potrawę konkur

W OSIEKU KRÓLOWAŁ LOKALN
POLSKI PRODUKT

Kilkanaście stoisk na których można
było spróbować, a nawet kupić pyszne
wyroby domowe – wędliny, sery, miody
i kojące nalewki. A do tego pyszne ciasta
upieczone przez panie z Kół Gospodyń
Wiejskich, pierogi, pieczone mięso czy
chleb z domowym smalcem i ogórkiem.
Smakowitego jedzenia w Osieku nie
zabrakło.
- To promocja produktów, które możemy znaleźć w naszych
ogródkach i na naszych polachmówiła Magdalena Dubińska,
dyrektor Ośrodka Kultury Gminy
Lubin, który był współorganizatorem wydarzenia wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Uwielbiam produkty świeże,
regionalne, lokalne więc na pewno, to będzie dla mnie najważniejsze i będę zwracała na to uwagę - mówiła lubińska restauratorka Sylwia Biały, jury konkursu. Czekam na taki element zaskoczenia, kompletnie nie przyglą-

dam się temu, co tam się tworzy,
chcę podejść, posmakować, a potem posłuchać pań, które opowiedzą o tych potrawach.
W jury zasiadali także: Patryk
Jarkowiec, radny gminy Lubin
i restaurator, Monika Kalińska
kierownik placówki terenowej
KRUS w Polkowicach, Robert
Marek – kierownik lubińskiego
biura ARiMR oraz Maurycy Rakowski, zastępca dyrektora
KOWR we Wrocławiu.
W tym roku konkurs przebiega
w trzech etapach. Zaplanowano
łącznie ponad 250 wydarzeń,
w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał
ogólnopolski. Osiek w gminie Lubin odwiedziło wiele osób, m.in.
poseł Ewa Szymańska, Paweł

Kura- radny Sejmiku Dolnośląskiego, Jacek Szwagrzyk- wójt
gminy Gaworzyce, Krzysztof Wołoszyn- wójt Żukowic i Wiesława
Bober, Powiatowy Lekarz Weterynarii.
W konkursie kulinarnym wystartowało siedem kół. Było
w czym wybierać i przede wszystkim smakować.
Panie z KGW Jędrzychów przyjechały na konkurs z pierogami
rychcickimi z maczanką.

– Mamy różne farsze do pierogów, na przykład z ziemniakami,
z ziemniakami i kaszą gryczaną
i z serem twarogowym. Mamy też
dwie maczanki, pierwsza robiona
na mleku a druga typowo mięsna
– powiedziały nam.
Gospodynie z Wilkowa w gminie Głogów też miały wiele pyszności do zaoferowania.
– Przyjechałyśmy zaprezentować nasze roladki z jelenia z zasmażaną kapustą i kluskami ślą-

skimi – powiedziały nam. – Mamy też zupę karmuszkę. To wyjątkowa zupa robiona na mięsie z łopatki. Jest tu też zasmażany boczek, marchewka, kapusta, seler,
przecier pomidorowy i fasolka.
Zupa jest pyszna. Ale oprócz tego
mamy jeszcze swojski chleb ze
smalcem, ciasto i pierożki drożdżowe z mięsem i kapustą – wyliczały.
Z kolei panie z gminy Jerzmanowa w powiecie głogowskim na

konkurs przygoto
ko na kołderce z p
raczków ubogaco
jabłkiem.
– Oprócz tego p
śmy pieczone pap
szem, które błysk
zeszły, mamy kilk
sta, pyszne komp
i swojskie wędliny
nam czekając na
W Osieku poja
panie z Koła Gosp

Gorące rytmy w Liścu i tłumy widzów
wą obsadą – powiedział Jerzy
Starzyński, szef festiwalu. Część z nich to grupy zawodowe lub pół zawodowe. Myślę, że to jest olbrzymi sukces nas organizatorów, że
udało nam się tak szybko
wrócić do życia. Bardzo solidnie przepracowaliśmy
okres pandemii organizując
festiwal w wersji on line.
Nasz festiwal w tej wersji

Lisiec gościł po raz kolejny
zespoły folklorystyczne z całego świata. Była to już 25.
edycja Festiwalu Świat pod
Kyczerą. Na koncert galowy
przybyły tłumy widzów.
W Liścu wystąpiło dziewięć
zespołów z ośmiu państw.
Muzyczne atrakcje zainaugurowały występy lokalnych
zespołów, przed widzami zaprezentowała się Roztoka
z gminy Rudna, Leśne Echo
z Raszówki oraz Zachęta
z Zimnej Wody.
Oprócz gospodarzy festiwalu czyli zespołu Kyczera wraz
Kyczerką widzowie mogli zobaczyć występy zespołów
z Ukrainy, Burundi, Meksyku,
Chile, Panamy, Serbii, Turcji
i Polski.
- To jedna z najważniejszych
imprez kulturalnych w naszej
gminie – powiedział Tadeusz
Kielan, wójt gminy Lubin. –
Mamy kilka takich imprez ale
Świat pod Kyczerą uważam,

za sztandarową. Przyjechały
do nas zespoły z Afryki, Europy i obu Ameryk. Można tu poznać ciekawych ludzi, ich obyczaje i kulturę. Tak naprawdę
najważniejsza jest tutaj zabawa, śpiew, taniec, muzyka. To

naprawdę fantastyczne widowisko.
Tegoroczny jubileuszowy festiwal jest niezwykły. Po raz
pierwszy zgłosiło się do niego
więcej zespołów niż można było przyjąć. To m.in. efekt wpi-

sania Świata pod Kyczerą do elitarnego
stowarzyszenia festiwali.
- Po dłuższej, pandemicznej przerwie mamy
w końcu festiwal z rekordo-

obejrzało ponad sto tysięcy
osób na całym świecie. Zostaliśmy przyjęci do FIDAF –
światowej, elitarnej organizacji zrzeszającej najbardziej
prestiżowe festiwale na
świecie. Zgodę na przyjęcie
kolejnego członka muszą wyrazić wszyscy dotychczasowi
członkowie. To dla nas olbrzymie wyróżnienie.
Pamiątkowe upominki i podziękowania dla artystów wręczyli wójt gminy oraz radni
Norbert Grabowski, Jan Olejnik, Marcin Nyklewicz i Jerzy
Tadla.
Współorganizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury Gminy Lubin, którego
pracownicy za naszym pośrednictwem dziękują sołtysom z Liśca, Wiercienia,
Bukownej oraz Zimnej Wody za zaangażowanie i pomoc w organizacji festiwalu.
Duże podziękowania kierowane są również do OSP Zimna
Woda.
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aki rywalizowało siedem grup
rsową.
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owały kacze udpieczonych buone pieczonym

przygotowałypryczki z farkawicznie się roka rodzajów ciapoty z owoców
y. – powiedziały
werdykt jury.
awiły się również
podyń Wiejskich

w Kłobuczynie
w gminie Gaworzyce. Rok temu ich popisowe
żeberka po polkowicku z mamałygą na
mocianinie zaprowadziły
je do ścisłego finału.
– W tym roku przygotowałyśmy sarmale po bukowińsku. To
są gołąbki gotowane na bukowinie. Wielu mieszkańców naszej
wsi pochodzi właśnie z bukowiny,
a takie gołąbki nauczyła mnie robić moja babcia. To są gołąbki
z siekanym mięsem, suszonymi
grzybami, gotowane, a nie pieczone w piekarniku, z dodatkiem
soku z kiszonej kapusty. Staramy
się żeby było smacznie i czekamy
na werdykt – mówią Gabrysia,
Halina i Beata z KGW Kłobuczyn.
– Takie imprezy są bardzo potrzebne. Tak naprawdę udział
w Bitwie Regionów otworzył
przed nami wiele drzwi. Działamy razem, spotykamy się, gotujemy razem. Idzie nam świetnie, jesteśmy zauważane i doceniane.
A tak naprawdę, mimo tego że
mamy mało czasu, to się spotykamy i to nam sprawia najwięcej
przyjemności. Jesteśmy jak rodzina – dodają.
Przedstawicielki Stowarzysze-

przekazywali je naszym dzieciom
i wnukom. Na
przykład moja
mama robiła
pyszne zupy
i przyznam, że
jak już w dorosłym życiu
ktoś inny zaczął mi te zupy
gotować, to minął rok zanim
się przestawiłem.
Ciągle gdzieś tam
pozostały mi smaki

nia Nasz Wiercień zaprezentowały jury konkursowemu gulasz
mięsno-grzybowy ze skubańcami
ziemniaczanymi. Spieszymy z informacją, że skubańce to coś
w rodzaju kopytek, tyle tylko, że
z dodatkiem żółtego sera i formowane w małe cygara.
– Oczywiście grzyby w gulaszu
są leśne – kurki i podgrzybki, same je zbieramy. Mamy łatwiej bo
dookoła naszych domów rosną
lasy – powiedziały nam Agnieszka i dwie Krystyny z Wiercienia. –
Oprócz tego mamy sery z mleka
od naszych krów, serniczek, smalec i pierożki, a dla smakoszy też
pyszne naleweczki. Czekamy na
werdykt jury i jesteśmy dobrej
myśli – dodały.
– To piękne przykłady kultywowania tradycji kulinarnych. Smaki to nasze wspomnienia z dzieciństwa, dobrze by było żebyśmy

z dzieciństwa. Uwielbiam też pierogi. I dzisiaj takich smaków możemy spróbować w Osieku –mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy
Lubin.
Bitwę kulinarną wygrały KGW
Koźliczanki, II miejsce w konkursie zajęły KGW Jędrzychowo-Wianki, a trzecie gospodynie
KGW z Kłobuczyna. Dodatkowe
trzy nagrody w wysokości 300
złotych ufundowała Dolnośląska
Izba Rolnicza oraz dwie nagrody
także w wysokości 300 złotych
gmina Lubin. Wygrani byli więc
wszyscy uczestnicy tej zabawy

- Musimy trochę się chwalić,
tym co dobrego daje nasza ziemia
- podkreślił Franciszek Lesicki,
przewodniczący powiatowego
oddziału Dolnośląskiej Izby Rolniczej. - Także ci mieszkańcy, którzy bezpośrednio tego nie doświadczają przy wytwarzaniu
produktów, żeby próbowali i wiedzieli jakie to wszystko jest dobre.
Oprócz atrakcji smakowych na
uczestników Bitwy Regionów
czekały także występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się
Osieczanki, Koniczynki oraz zespół Lubin.
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EDUKACJA I ROZWÓJ

„BEZPIECZNE WAKACJE”
- festyn rodzinny w Raszówce
Turniej piłkarski drużyn strażackich OSP z udziałem
PSP, pokazy ratownictwa drogowego, konkursy dla
dzieci i młodzieży. To atrakcje, które czekały na
mieszkańców gminy Lubin na wielkim rodzinnym festynie
zorganizowanym w Raszówce z okazji powitania wakacji.
To już tradycja, że w czasie
wakacji w Raszówce organizowane jest duże plenerowe spotkanie, które łączy dobrą zabawę, sport i prewencję.
- Zapoczątkowaliśmy je
w 2009 roku kiedy nasza jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej organizowała uroczystość poświęcenia sztandaru. Była wówczas wielka feta z orkiestrą dętą i bardzo
chcieliśmy wyjść szerzej do
mieszkańców, dlatego rok
później powtórzyliśmy festyn. Dziś jest on już tradycją,
którą na krótko zawiesiła
pandemia – mówi Damian
Dobrowolski, prezes OSP
Raszówka. – Do tej pory
„Bezpieczne wakacje” były
raczej ich podsumowaniem,
bo organizowaliśmy zabawę
w drugiej połowie sierpnia,
tym razem przenieśliśmy ją
na początek lipca myślę, że to
bardzo dobry pomysł.
Obok OSP, organizatorem
festynu jest klub sportowy Hu-

Podczas festynu
rozegrano jeszcze
jeden mecz, młodzi
zawodnicy z Huzara
Raszówka zmierzyli
się z Oldboyami
z Huzara

przykład jesteśmy świadkami
wypadku. To jest dobra lekcja
bezpieczeństwa właśnie dzisiaj, przed wyjazdami na wakacje i urlopy – mówi Zdzisław
Korczak, prezes klubu LKS
Huzar Raszówka.
Na boisku Huzara po raz
czwarty rozegrano turniej drużyn strażackich. Wygrała ekipa
druhów z Raszówki. Rozegrano także konkurencje sportowe
wśród najmłodszych.
- Wszystkim uczestnikom
konkursów i turnieju piłkarskiego gratuluję. Nagrody

zar Raszówka oraz Ośrodek
Kultury Gminy Lubin.
– Cieszymy się, że po okresie
pandemii, wszyscy możemy się
znów spotkać i mile spędzić
czas. Obecni są nasi strażacy,
którzy pokazują, jak bezpiecznie spędzić wakacje, jak zachować się w sytuacjach, gdy na

należą się wszystkim. Życzymy wspaniałych wakacji, ale
przede wszystkim bezpiecznych, byśmy cali i zdrowi powrócili z urlopów i do szkół –
mówił wójt Tadeusz Kielan.
Podczas festynu rozegrano
jeszcze jeden mecz, młodzi
zawodnicy z Huzara Raszówka zmierzyli się z Oldboyami
z Huzara. Mecz zakończył się
wynikiem 9:4, tuż po nim rozegrano jeszcze emocjonujący konkurs rzutów karnych,
który wygrali Oldboye wynikiem 7:2.

Krok w stronę Europy – szkolenie
nauczycieli z Raszówki
W Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Raszówce zostało zorganizowane
spotkanie z przedstawicielami gminy Lubin, nauczycielami i dyrektorami
gminnych szkół podstawowych. Było ono podsumowaniem i upowszechnieniem projektu „Krok
w stronę Europy” realizowanego z Funduszy Europejskich. W projekcie wzięło udział siedmioro nauczycieli ze szkoły w Raszówce.
Celem projektu było między innymi:
podniesienie umiejętności
i kompetencji językowych
kadry nauczycielskiej (język angielski) oraz umiejętności wykorzystywania
multimediów (ICT) w procesie kształcenia
wprowadzenie elementów
językowych na innych
przedmiotach poprzez systematyczne wprowadza-

nie metody CLIL
nawiązanie kontaktów
międzynarodowych
wykorzystywanie nowych
rozwiązań technologicznych, skuteczne przekazywanie wiedzy za pomocą
tablic multimedialnych,
korzystanie z bogatych
źródeł internetowych
a także tworzenie i wykorzystywanie własnych materiałów za pomocą technologii informatycznych,
wykorzystanie zdobytych
umiejętności w pracy metodą projektu interdyscyplinarnego oraz edukacji
opartej o innowacje peda-

gogiczne wykraczające poza program nauczania.
Aby zrealizować założone
cele, nauczyciele wzięli
udział w kursach ukierunkowanych na ich przedmiot
i pracę wychowawczą:
Intensive English Language and Culture for Teachers and Learners (Lucyna Szudrowicz, Anna Dobrzyńska, Bożena Fedor,
Remigiusz Mocek)
Intensive English Course
and CLIL for Teachers
(Małgorzata Krac)
The Creative Classroom:
Tools and Tips for Language Teachers (Anna Wa-

szewska)
Drama Techniques: Developing Self-Expression,
Communication and Social Skills for All Students
(Małgorzata Krac)
2 Week: English Language
and Culture for Teachers
and Learners (Marta Madejska)
Flipped Classroom (Lucyna Szudrowicz)
Wszystkie kursy odbyły się
w Irlandii, w Europass Teacher Academy Dublin.
Pozytywna energia i nowe
wiadomości, jakie nauczyciele przywieźli ze sobą,
wprowadzili w codzienną
pracę w szkole.
Na bieżąco wprowadzane
są poznane metody, które
przyczyniają się do urozmaicania zajęć, „otwierania
umysłów” uczniów, zwiększenia aktywności uczniów
na zajęciach, przełamywania
nieśmiałości, rozwoju wyobraźni, zwiększenia zainteresowania dzieci tematem lek-

cji, integracji wiedzy z różnych przedmiotów. Wprowadzane metody aktywizujące
sprawiają, że klasa lepiej poznaje się jako grupa, zespół.
Nauczyciele własnym przykładem pokazują uczniom,
że w każdym wieku warto się
uczyć.
Cała grupa nauczycieli była bardzo zadowolona
z udziału w mobilnościach.
Każdy miał możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami kursów z różnych
krajów Europy (Włochy,
Francja, Hiszpania, Niemcy,
Martynika), wzbogacili swój
warsztat pracy o nowe działania podnoszące jakość nauczania, mieli możliwość samorozwoju oraz poprawy
umiejętności językowych.
Mobilności były również
okazją do zwiedzenia ciekawych miejsc, dowiedzenia
się o kulturze i historii innych krajów.
Udział w kursach dał
uczestnikom sposobność do

ukierunkowania własnej
przyszłości, przeanalizowania swoich metod pracy, mobilizacji do kontynuowania
nauki w Polsce.
Wyjazd ten był wspaniałą
przygodą poprzez naukę,
wspaniałą podróżą nie tylko
po Irlandii, ale do własnego
JA. Dał nauczycielom możliwość rozwoju pod każdym
względem, nie tylko językowym ale także kulturowym,
zawodowym, towarzyskim,
obyczajowym…

Z ŻYCIA GMINY

60 lat kapłaństwa

W kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych odbyły
się uroczystości sześćdziesięciolecia kapłaństwa ks. Kanonika
Stanisława Draguły.
Ks. Kan. Stanisław Draguła urodził się w 1937 roku w Beńkowej
Wiszni, miejscowości w której miał swój dworek Aleksander
Fredro. Po wojnie, wraz z rodzicami trafił do Szklar Górnych.
Tu spędził swoje dzieciństwo oraz młodość.
Jako kapłan bardzo mocno zaangażował się w niesienie
pomocy Polakom na Wschodzie i organizację wielu pielgrzymek
na kresy.
- Jeździłem z rodakami na Ukrainę, Litwę Białoruś – mówi
ksiądz Stanisław Draguła. – Najważniejsze, żeby pamiętać
o dawnych Kresach. Ważne też, żeby pomagać żyjącym tam
Polakom. I na szczęście pamięć o nich nie ginie.
Po mszy świętej ksiądz kanonik przyjął wiele życzeń
od samorządowców i parafian.
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Programowanie i bezpieczeństwo
online w Krzeczynie Wielkim

Projekty złożone przez Szkołę
Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim zostały pozytywnie ocenione i w nadchodzącym
roku szkolnym 2022/2023 szkoła będzie brała udział w zajęciach w ramach dwóch programów: #SuperKoderzy i MegaMisja, finansowanych przez Fundację Orange.

MegaMisja to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych,
który powstał po to, żeby pomóc dzieciom zadbać o swoją równowagę i bezpieczeństwo online. Dzieci kształtują
zdrowe nawyki cyfrowe i uczą się, jakie
treści można publikować w sieci, jak
chronić swoją prywatność, przestrzegać netykiety, praw autorskich, jak
znaleźć wiarygodne informacje w sieci,
dbać o internetowe maniery, zabezpieczać urządzania i jak zachować umiar
w spędzaniu czasu online.
To nie tyle kwestia technicznych umiejętności, co odpowiedzialnego podejścia
do korzystania z technologii.Za realizację kolejnych zajęć szkoły dostają nagro-

dy: tablety, gry książki i inne materiały.
#SuperKoderzy to 10-miesięczny
cykl zajęć dla klas 4–8 szkół podstawowych. To nauka podstaw programowania, robotyki i wielka lekcja o tym, że
nowe technologie to nie tylko rozrywka
i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne
w przyszłości.
Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy
w zespole. Dzieci uczą się kodowania nie tylko na informatyce, ale też na
lekcjach matematyki, techniki, przyro-

dy, historii, fizyki, muzyki, języka polskiego, niemieckiego czy angielskiego.
Jest też moduł dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowe
kompetencje zyskują także nauczyciele, a szkoły grant na zakup sprzętów.
Uczniowie składają i programują roboty, stacje pogodowe, kodują interaktywne osie czasu, drzewa genealogiczne, uczą się tworzyć strony www.
Warto nadmienić, że do realizacji
programu #SuperKoderzy Szkoła
w Krzeczynie Wielkim zakwalifikowała
się drugi rok z rzędu.

Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn bezkonkurencyjni okazali się druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zimnej Wody.

ZIMNA WODA TRIUMFOWAŁA

NA ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH
Po dwuletniej
przerwie
spowodowanej
pandemią
przeprowadzono
gminne zawody
sportowo
pożarnicze,
w których wzięło
udział 11 drużyn,
w tym dwie kobiece
oraz Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza
chłopców.
Zawody przeprowadzono
na boisku w Niemstowie, przy
licznym udziale publiczności
i co trzeba dodać w pełnym
słońcu i temperaturze ponad
30 stopni Celsjusza.
Nad sprawnym przebiegiem sportowo-gaśniczych
zmagań czuwała specjalna komisja sędziowska powołana
przez Eryka Górskiego- komendanta powiatowego PSP
w Lubinie. Sędzią głównym
zawodów był st. asp. Michał
Bandrowski.
Zawody rozegrano w konkurencjach: ćwiczenia bojo-

Zwycięskie drużyny z Zimnej Wody
we, sztafeta pożarnicza 7X 50
z przeszkodami, świczenie bojowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Wśród kobiet zarówno
w ćwiczeniu bojowym, jak
i w sztafecie, najlepsze były
druhny z Zimnej Wody, co
dało im również pierwsze
miejsce w klasyfikacji generalnej z wynikiem 141,75
pkt. Na drugim miejscu
uplasowały się druhny z OSP
Raszówka z wynikiem
157,80 pkt.
Drużyna chłopięca również
dała z siebie wszystko i zakończyła ćwiczenia bojowe zdobywając 865 punktów.
Wśród mężczyzn pierwsze
trzy miejsca w ćwiczeniu bojowym zdobyli: Zimna Woda,

Niemstów, Gorzyca. W sztafecie na podium znaleźli się:
Zimna Woda, Niemstów
i Księginice.
Zawody były także doskonałą okazją do wręczenia
medali za zasługi dla pożarnictwa oraz odznak za wysługę lat.
- Serce rośnie i duma mnie
rozpiera, kiedy patrzę jak ma-

szerujecie. Każde takie zawody to podnoszenie swoich
kwalifikacji i umiejętności,
a to ma bezpośrednie przełożenie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, za co serdecznie w ich
imieniu wszystkim wam dziękuję – mówił do strażaków Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Na drugą połowę września
planowane są powiatowe eliminacje sportowo-pożarnicze.
Wystąpi w nich na pewno
młodzieżowa drużyna oraz
zdobywcy pierwszych miejsc.
Nie jest jednak wykluczone, że
reprezentacja gminy Lubin
będzie liczniejsza, wszystko
zależy od decyzji komendanta.
Będziemy trzymać mocno

kciuki za naszych strażaków-ochotników. Zachęcamy do
obejrzenia obszernej galerii
zdjęć.
Fot. Wspólny podpis
Zawody przeprowadzono
na boisku w Niemstowie, przy
licznym udziale publiczności
i co trzeba dodać w pełnym
słońcu i temperaturze ponad
30 stopni Celsjusza.

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ MĘŻCZYZN OSTATECZNE WYNIKI TO:
 1 miejsce OSP Zimna Woda z wynikiem 95,54 pkt.
 2 miejsce OSP Niemstów z wynikiem 103,85 pkt.
 3 miejsce OSP Gorzyca z wynikiem 117,60 pkt.
 4 miejsce OSP Ksieginice z wynikiem 117,70 pkt.
 5 miejsce OSP Szklary Górne z wynikiem 124,36 pkt.
 6 miejsce OSP Raszowa z wynikiem 130,85 pkt.
 7 miejsc OSP Czerniec z wynikiem 149,10 pkt.
 8 miejsce OSP Raszówka z wynikiem 163,70 pkt.
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STRONA SENIORA

Rada Seniorów Gminy Lubin zorganizowała nowe przedsięwzięcie we współpracy
ze Szkołą Podstawową w Krzeczynie Wielkim oraz przy wsparciu gminy Lubin.

INTEGRACJA
MIĘDZYPOKOLENIOWA
– SENIORZY WSPÓLNIE Z UCZNIAMI

nami pyszne lemoniady
z miodem, ziołami oraz
owocami. Pani Emilia,
członek Rady Seniorów
upiekła na poczęstunek
ciasto drożdżowe

Seniorzy przynieśli własne narzędzia
ogrodnicze do przeprowadzenia
nasadzeń roślin miododajnych i ziół.
Uczniowie wraz z Radą Seniorów
posadzili ponad 90 sadzonek.
Dzieci własnoręcznie przygotowały
etykietki z nazwami roślin.
Dzieci z klasy III ze
Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim
zostały podzielone na
cztery grupy: Mięta,
Melisa, Bazylia oraz Lawenda. Każda grupa
przygotowała i opowie-

działa o właściwościach roślin jakimi została nazwana.
Irena Krukowska –
Szopa, prezes Fundacji
Ekologicznej Zielona
Akcja rozmawiała
z dziećmi o pszczołach
i dzikich owadach zapy-

lających, wyjaśniając
dlaczego są tak pożyteczne oraz do czego służą domki dla owadów.
Dzieci w ramach przydzielonych grup przygotowały wraz z opieku-

z owocami oraz racuchy, przewodnicząca Janina Mucha przygotowała mus truskawkowy
oraz przyniosła dodatkowo rośliny z własnego
ogrodu.

W ramach akcji zakupiono i zagospodarowano na terenie
szkoły hotele dla owadów, by zapewnić różnym owadom schronienie i możliwość budowy gniazd. Także
każdy z członków Rady
Seniorów otrzymał na
pamiątkę inicjatywy
domek dla owadów.
Na zakończenie
uczestnicy raczyli się
pysznym ciastem i owocami oraz przygotowanymi wcześniej orzeźwiającymi i zdrowymi
napojami.

Działanie zorganizowano w ramach projektu pod nazwą „Rady Seniorów – przestrzeń do
aktywności obywatelskiej seniorów” realizowanego przez Fundację
Ekologiczną „Zielona
Akcja” i było ono finansowane z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.
Był to kolejny punkt
z planu pracy Rady Seniorów na rok 2022.
W inicjatywie wzięło
udział łącznie około 50
osób, czyli członkowie
Rady Seniorów Gminy
Lubin, uczniowie ze
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim,
dyrektor, nauczyciele
oraz pracownicy administracyjni ze szkoły,
a także pracownicy
Urzędu Gminy w Lubinie.

Seniorzy byli na kolejnej, udanej wycieczce!
Dzięki wsparciu finansowemu
i organizacyjnemu samorządu, seniorzy z terenu gminy Lubin wzięli
udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej pod hasłem „Zamki i pałace Wielkopolski Gołuchów i Dobrzyca”.
Wycieczka była bardzo udana
i seniorzy zgodnie z jej planem
zwiedzili:
Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie wraz z przewodnikiem,
spacerowali po największym
w Wielkopolsce ogrodzie w stylu
angielskim,
odwiedzili Muzeum Ziemiań-

stwa w Dobrzycy,
z przewodnikiem zwiedzali wnętrza klasycystycznego pałacu
Gorzeńskich z XVIII wieku
spacerowali po parku w stylu
angielskim, w którym rośnie jeden z największych platanów
w Europie
Wycieczka trwała wiele godzin,
wzięły w niej udział 52 osoby. Czas
umilał uczestnikom swoimi opowieściami Eugeniusz Paszkiewicz
przewodnik i prezes PTTK w Lubinie.

SPORT
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Po raz pierwszy w historii gminy, wójt Tadeusz Kielan uroczyście otworzył
gale bokserską, którą zorganizowano w sali sportowej szkoły w Krzeczynie Wielkim.

TURNIEJ BOKSERSKI
O PUCHAR WÓJTA
GMINY LUBIN
Na ringu rozegrano 12 walk. Pięści
zderzyli ze sobą zawodnicy z Dolnego
Śląska, Małopolski i Wielkopolski.
Puchar zdobył Konrad Czajkowski
ze Składowic, który był jednocześnie
inicjatorem i współorganizatorem
turnieju.

Rozegrano 11 walk punktowanych oraz jeden sparing. Emocje rozgrzewały
publiczność na hali do samego końca.
Na ringu rywalizowali ze
sobą bokserzy z 12 miast:
Lubin, Dzierżoniów, Gostyń, Kraków, Chojnów, Lubań Śląski, Głogów, Oleśnica, Wołów, Opole, Wałbrzych oraz Jelenia Góra.
Klub - MKB Energetyka Lubin reprezentowało pięciu
zawodników, dzięki realizowanemu projektowi pod hasłem „Szkoła boksu dla dzieci i młodzieży”.
Olaf Augustynów zwyciężył po bardzo zaciętej walce
stosunkiem głosów 2:1
pięściarza z Gostynia Arkadiusza Gubańskiego.
Dawid Wróblewski stosunkiem głosów 2 do remisu uległ gruzińskiemu
zawodnikowi reprezentującemu klub Orzeł Oleśnica
- Nikolozim Kruttsią. Była to
jedna z bardziej emocjonują-

- To było naprawdę wspaniałe,
sportowe widowisko – mówi Tadeusz
Kielan, wójt gminy Lubin.

Składamy wielkie podziękowania dla pracowników i uczniów szkoły w Krzeczynie
Wielkim za nieocenioną pomoc w przygotowaniach techniczno-organizacyjnych.
cych walk tego wieczoru.
Nasz pięściarz pokazał charakter i zacięcie.
Bartłomiej Wróblewski
przegrał jednogłośną decyzją sędziów z bardziej doświadczonym zawodnikiem
z Dzierżoniowa - Pawłem
Kacprowiczem.
Olgierd Augustynów także
nie sprostał wyzwaniu i przegrał stosunkiem głosów 3:0
z zawodnikiem Orła Oleśnica - Wojciechem Latosi.
W ostatniej walce wieczoru zmierzyli się najbardziej
doświadczeni i utytułowani
z pięściarze, czyli Konrad
Czajkowski z MKB Energetyka Lubin oraz Patryk Pers
z Red Fighters Jelenia Góra.
W walce pokazali dobry
i umiejętny boks. Walkę jednogłośną decyzją sędziów
wygrał mieszkaniec Składowic - Konrad Czajkowski.
Przyznano także nagrodę
dla najlepszego zawodnika

klubu MKB Energetyka Lubin i otrzymał ją Dawid
Wróblewski. Nagrodzono
również najlepszego technika turnieju , którym był zawodnik Kaczor Boks Team Gracjan Ziniewicz.
Puchar Wójta Gminy Lubin oraz nagrodę sponsorowaną przez firmę Technika
Przetwarzania otrzymał zwycięzca walki wieczoru – Konrad Czajkowski
- Dziękujemy wszystkim
kibicom za stworzenie gorącej atmosfery w sali w Krzeczynie Wielkim! Dziękujemy
sponsorom oraz wójtowi gminy Lubin za umożliwienie organizacji turnieju! Dziękujemy wszystkim zawodnikom,
którzy dali nam niepowtarzalne emocje! Dziękujemy
firmie PeBeKa oraz Fundacji
BGK za wsparcie, które
umożliwia naszym zawodnikom udział w takich wydarzeniach sportowych- mówi

Konrad Czajkowski. -Liczymy na to, że impreza zadowoliła każdego kibica oraz na to,
że nie będzie to ostatnia taka
w naszej gminie.
- To było naprawdę wspaniałe, sportowe widowisko.
Mam nadzieję, że udało nam
się rozpropagować boks, jako atrakcyjną dyscyplinę
sportu i że to początek dobrej
współpracy z pięściarzami
i klubem – mówi Tadeusz
Kielan, wójt gminy Lubin.
Galę uświetniły dwa występy artystyczne. Piotr
Pączkowski z Raszówki zaśpiewał piosenki Shawna
Mendesa a Mira Sloboda –
uczennica szkoły w Szklarach Górnych zaprezentowała się w pokazie akrobatycznym.
Wyrazy uznania należą się
Jerzemu Tadli, gminnemu
instruktorowi sportu, który
w bardzo profesjonalny sposób poprowadził galę.

Piłkarze Unii Miłoradzice świętowali 65-lecie

krył łez wzruszenia. Pytany
o cel Unii na kolejny sezon
odpowiada:
- Najlepszym prezentem
jaki powinniśmy sobie zrobić na jubileusz mógłby być
powrót do klasy okręgowej,
czego sobie bardzo życzymy!
Przypomnijmy, że drużyna Unii gra teraz w A klasie
i mijający sezon zakończyła
na 7. miejscu w tabeli.

LZS Miłoradzice powstał
w roku 1950, założycielem
był Klemens Radulewicz,
świetlicowy i organizator
sportu we wsi Miłoradzice.
Powstały wówczas sekcje
piłki siatkowej, lekkoatletyki, szachowa i warcabowa.
Dwa lata później na przełomie roku 1956/7 powstała
selekcja piłki nożnej.

Drużyna została zgłoszona
do rozgrywek powiatowych
LZS w kl. „C” ,w której grali
zawodnicy z Miłoradzic i okolicznych wsi. W roku 1973
z LZS Miłoradzice i LZS Gogołowice utworzono jeden
LZS pod nazwą LZS „UNIA”
Miłoradzice. Zgłoszona do
rozgrywek drużyna piłkarska
w 1974 uzyskała awans do
kl.”B”. Od roku 1982 do
1999 drużyna piłkarska (również Juniorów) grała w kl.”A”.
Zawodnik Mirosław Pawlarczyk przeszedł do Zagłębia
Lubin. W sezonie 1998/1999
drużyna piłkarska zdobyła
awans do klasy Okręgowej.
W roku 2000 zostaje po-

Pierwszy skład
Unii Miłoradzice
wołane i zarejestrowane Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą Ludowy Klub
Sportowy „Unia” Miłoradzice. Prezesem zostaje wybrany Robert Szejna. Drużyna
gra w kl.”O” cztery sezony
do roku 2003.
W drużynie grało 7 zawodników II i III ligi m.in. Bogdan Pisz, Krzysztof Koszarski, Andrzej Wójcik, Andrzej
Turkowski, a trenerem był jeden z lepszych bramkarzy
w Polsce, były bramkarz Zagłębia Lubin Franciszek Machaj.

Z okazji pięknego jubileuszu 65-lecia w Miłoradzicach
seniorzy rozegrali aktualnymi zawodnikami towarzyski
mecz. Było pamiątkowe
zdjęcie zawodników i wiele
słów uznania i gratulacji.
- Składam na ręce prezesa
Kazimierza Jaszowskiego gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń związanych ze sportem.
LKS “Unia” Miłoradzice jest
nierozerwalnie związana z naszą gminą, zajmując trwałe
miejsce w sercach wielu pokoleń kibiców lokalnej społecz-

ności. – mówił wójt Tadeusz
Kielan, dodając - Dziękuję
wszystkim dotychczasowym
oraz obecnym członkom klubu za trwałe i pełne zaangażowania upowszechnianie piłki
nożnej na terenie gminy Lubin oraz nieprzerwane wzbogacanie dorobku sportowego
naszego regionu.
Do gratulacji przyłączyła
się także Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, radna gminy Lubin.
Wójt Tadeusz Kielan nagrodził również dodatkowymi upominkami Józefa Koziewicza, uznanego za naj-

bardziej zasłużonego prezesa klubu. Wręczono również
upominki najlepszemu
strzelcowi mijającego
sezonu, którym został Tomasz Skotnicki oraz najlepszemu zawodnikowi ,
czyli Łukaszowi Lorencowi.
Prezes Kazimierz Jaszowski
odebrał od zawodników pamiątkowa tabliczkę i po
gromkich śpiewach nie
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Podsumowanie sezonu 2021\2022 drużyn z gminy Lubin

SEZON PEŁEN EMOCJI

I NIESPODZIANEK
Dziewięć drużyn
reprezentujących
gminę Lubin
wystartowało
w sezonie
piłkarskim
niższych lig
2021/2022.
W czwartej lidze
reprezentowała
nas Iskra
Księginice,
w A Klasie
mieliśmy trzy
zespoły i pięć
w B klasie.
W trakcie
sezonu sytuacja
trochę się
zmieniła.

ISKRA KSIĘGINICE:
(16 MIEJSCE IV LIGA -SPADEK)
30-17 BRAMKI 50:92
Zaczniemy od naszego rodzynka w rozgrywkach 4 ligi.

Apetyty przed rozpoczęciem
rozgrywek nie były zbyt wygórowane, lecz założenia co
do zdobyczy punktowych
i miejsca w tabeli były na
pewno większe od osiągniętych. Piłkarzy z Księginic
prześladował pech i brak
umiejętnego utrzymywania
korzystnego wyniku, co było
powodem straty kilku cennych punktów. W rundzie
wiosennej ekipa z Księginic
wygrała tylko jedno spotkanie i było to o wiele za mało,
aby pozostać w 4 lidze. Najlepszym strzelcem okazał się
Kacper Hilla - 8 bramek.

UNIA MIŁORADZICE
(7 MIEJSCE KLASA A)
28-43 77:56
Wyniki osiągane przez
Unię Miłoradzice w ostatnich latach dawały nadzieję,
iż będzie to czołowy zespół
Klasy A. Drużyna jednak nie
potrafiła ustabilizować formy i przytrafiały się jej
wstydliwe porażki. Znając
jednak ambicję piłkarzy Unii
należy mieć nadzieję, że kolejny sezon będzie zdecydowanie lepszy i miejsce w czołówce tabeli pokaże prawdziwe oblicze tej drużyny. Najlepszym strzelcem okazał się
zdobywca 17 bramek Tomasz Skotnicki.

FORTUNA OBORA
3 MIEJSCE KLASA B)
26-53 128:65
To był dobry sezon w wykonaniu zawodników z Obory. Zdobycie 128 bramek
pokazuje, że drużyna gra
szalenie ofensywnie. Praca
trenera Wójcika przyniosła
bardzo dobre wyniki, ekipa
Fortuny Obora grała bardzo
mądrze i z polotem. Możliwości kadrowe stawiają drużynę z Obory jako potencjalnego zwycięzcę Klasy B
w następnym sezonie. Najlepszym strzelcem był Paweł
Mikuła zdobywca 36 bramek.

UNIA SZKLARY GÓRNE
(5 MIEJSCE KLASA A)
30-54 74:60
W obecnym sezonie podopieczni Andrzeja Turkowskiego ponownie zameldowali się w czołówce tabeli.
Gdyby nie kilka pechowych
porażek na własnym stadionie, można by mówić o kolejnym udanym sezonie w wykonaniu Unii Szklary Górne.
Baza treningowa jak i sam
obiekt dają możliwość spełnienia marzenia o grze
w okręgówce. Kadra zespołu
jak i bardzo dobry trener
sprawiają, iż marzenia
o awansie nie są oderwane

od rzeczywistości. Mecze
w Szklarach Górnych są
świętem dla całego sołectwa
i ściągają licznych fanów
Unii. Najlepszym strzelcem
został Marek Wilk, zdobywca 20 bramek.

KS KŁOPOTÓW-OSIEK
(3 MIEJSCE KLASA B)
26-55 105:49
Spadek dla każdej drużyny
jest małym szokiem, lecz dla
ekipy trenera Mirosława
Dragana okazał się pozytywnym bodźcem do zmian, które wyszły KS Kłopotów-Osiek na dobre. Nowy stadion wpłynął mobilizująco

na piłkarzy, działaczy i trenerów. Mecze w Kłopotowie
ogląda się przyjemnie, emocjonując się ambitną grą gospodarzy. Drugie miejsce na
zakończenie sezonu jest bardzo dobrym wynikiem i mamy nadzieję, iż w kolejnych
rozgrywkach będą głównym
kandydatem do awansu.
Najlepszym strzelcem został
Jakub Olszewski -28.
PLATAN SIEDLCE
(14 MIEJSCE KLASA B)
13-15 32:57
Runda jesienna była bardzo przeciętna jeśli chodzi
o zdobycze punktowe i miej-

NAJLEPSI STRZELCY DRUŻYN GMINY LUBIN
4 LIGA
Kacper Hilla (Iskra) -8, Maciej Srebniak (Iskra) -7, Maciej Zasadni (Iskra) -6, Jarosław Gambal (Iskra) -5
KLASA A
Marek Wilk (Unia Szklary Górne) 20 bramek, Tomasz Skotnicki (Unia Miłoradzice) 17 bramek, Michał Kogus (Unia Szklary Górne) 11 bramek, Maciej Sacha (Iskra II) 10 bramek, Paweł Miśta (Unia Miłoradzice) 9 bramek
KLASA B
Paweł Mikuła (Fortuna) 36 bramek, Oskar Ondycz (Fortuna)
29 bramek, Łukasz Kulicki (Fortuna) 29 bramek, Jakub Olszewski (KS Kłopotów-Osiek) 28 bramek, Radosław Targowicz (Huzar) 26 bramek, Dawid Wasiak (KS Kłopotów-Osiek)
19 bramek

Podsumowanie projektu Gambit i turnieje szachowe
W świetlicy w miejscowości Obora spotkali się miłośnicy królewskiej gry
na Turnieju Szachowym dla dzieci i młodzieży organizowanym w ramach
projektu Gambit, a po południu odbył się turniej open w szachach
błyskawicznych. Wielkim przeżyciem dla dzieci była możliwość gry
z wójtem gminy Lubin Tadeuszem Kielanem, który od wielu lat propaguje
grę w szachy na terenie naszej gminy.

PEŁNE WYNIKI TURNIEJU:
KATEGORIA JUNIOR MŁODSZY






Malik Adam
Kucab Maciej
Kopp Julian
Filipowicz Tymoteusz
Bałdyga Paweł

KATEGORIA JUNIOR STARSZY






Urbaś Tomasz
Brodacki Marcel
Kiziulewicz Aleksander
Bielak Filip
Kiziulewicz Tymoteusz

KATEGORIA JUNIORKA
MŁODSZA
 Andrysiak Martyna
 Ptak Emilia

Do turnieju szachów błyskawicznych zgłosiło
się 14 zawodników, którzy rozegrali 9
rundowe zawody.

WYNIKI TURNIEJU BŁYSKAWICZNEGO:
KATEGORIA JUNIOR
 Grzebieniowski Michał
 Misiek Marcel
 Urbaś Tomasz

KATEGORIA SENIOR

 Misiek Przemysław
 Kanclerz Bartek
 Mydłowski Krzysztof
Sędziami głównymi zawodów był Józef
Bałdyga i Bartek Kanclerz. Nagrody
i wyróżnienia wręczał wójt gminy Lubin oraz
radny Jerzy Tadla.
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sce w tabeli. Wyniki osiągane w ostatnich latach stawiały drużynę z Siedlec jako potencjalnego zwycięzcę Klasy
B. W rundzie wiosennej zespół został wycofany z rozgrywek. Głównym powodem
były kłopoty kadrowe Platana. Najlepszym strzelcem
został Przemysław Fijałkowski -13 bramek.
ISKRA II KSIĘGINICE
(10. MIEJSCE KLASA A)
28-28 67:87
Rezerwiści z Księginic za
główny cel obrali ogrywanie
w drugim zespole młodych
zawodników. Cel ten został
spełniony i przez drugi zespół przewinęło się wielu
młodych piłkarzy, którzy
w przyszłości mogą stanowić o sile pierwszej drużyny.
Runda wiosenna nie była
tak udana jak jesień. Zespołowi przytrafiały się porażki
ze słabszymi drużynami, co
spowodowało zajęcie 10.
miejsca w tabeli. Zespół Iskry II Księginice nie będzie
uczestniczył w rozgrywkach
w przyszłym roku.
HUZAR RASZÓWKA
(1. MIEJSCE KLASA BAWANS) 26-69 107:40
Zespół trenera Tomasza
Targowicza ma za sobą

świetny sezon. Awans do
Klasy A po 32 latach błąkania się po najniższych
szczeblach rozgrywek jest
dla kibiców Huzara nagrodą
za wiarę i ogromną determinację. Wszyscy w Raszówce
zdają sobie sprawę, iż gra
o szczebel wyżej będzie bardzo trudna lecz znając ambicje, zaangażowanie piłkarzy oraz kierownictwa klubu
można mieć pewność, że zespół utrzyma się w klasie A.
Najlepszym strzelcem został Radosław Targowicz
strzelec 26 bramek.
VICTORIA
NIEMSTÓW
(6. MIEJSCE
KLASA B)
26-45 59:50
Dobry sezon w wykonaniu Victorii. Tak
w skrócie można ująć występy ekipy z Niemstowa. Możliwości zawodników i ambicje trenera Damiana Morocha sięgają jednak bliżej
czołowych miejsc w tabeli.
Młody i ambitnie grający zespół urwał kilka punktów
drużynom z czołówki tabeli.
Najlepszymi zawodnikami
Victorii byli Sebastian Ozimek, Patryk Borowczyk
i grający trener Damian Moroch.

V Memoriał Mieczysława Lodzińskiego
Na obiekcie sportowym
Iskry Księginice odbył się
V Memoriał Mieczysława
Lodzińskiego. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Karol Grolewski
prezes Iskry Księginice.
W zawodach wzięło
udział pięć drużyn z gminy
Lubin i gościnnie Sparta
Parszowice. Zawody przebiegały w duchu sportowej
rywalizacji. Puchar za zwycięstwo w V Memoriale
Mieczysława Lodzińskiego
zdobyła drużyna Sparta
Parszowice. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody w
postaci sprzętu sportowego. Nagrody i wyróżnienia
wręczał Sebastian Lodziński.

Rozgrywkom przyglądała się również
żona Mieczysława Lodzińskiego.

WYNIKI SPOTKAŃ:
GRUPA A

 Iskra Księginice - Huzar Raszówka 3:2
 Iskra Księginice - KS Kłopotów-Osiek 3:0
 KS Kłopotów-Osiek - Huzar Raszówka 1: 3

KOŃCOWA TABELA GRUPY A

MECZE PÓŁFINAŁOWE

 Unia Miłoradzice
- Iskra Księginice 1:1 karne 2:3
 Sparta Parszowice
- Huzar Raszówka
4:1

 Iskra Księginice 2:6 6:2
 Huzar Raszówka 2:3 5:4
 KS Kłopotów-Osiek 2:0 1:6

MECZ O PIĄTE MIEJSCE

GRUPA B

MECZ O TRZECIE
MIEJSCE

 Victoria Niemstów - Sparta Parszowice 0:3
 Victoria Niemstów - Unia Miłoradzice 0:6
 Unia Miłoradzice - Sparta Parszowice 0:2

KOŃCOWA TABELA GRUPY B
 Sparta Parszowice 2 – 6 5:0
 Unia Miłoradzice 2 – 3 6:2
 Victoria Niemstów 2 – 0 2:9

 Victoria Niemstów
- KS Kłopotów-Osiek

 Unia Miłoradzice
- Huzar Raszówka

0:3

4:0

FINAŁ

 Sparta Parszowice
- Iskra Księginice

3:0
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

Hasło krzyżówki z numeru 6/2022 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin
brzmi: „Lato lato lato”. Nagrodę otrzymuje Magda Głowacka z Obory.
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 5 sierpnia. 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.

���IE����J �IĘ!
Stoi facet na parapecie drugiego
piętra z zamiarem skoku, ale chce się
wycofać i niechcący wypada. Leci
i krzyczy:
- Boże spraw żebym przeżył, nie będę
pił, palił, przeklinał i kłamał.
Spadł, podniósł się otrzepał
i powiedział:
- Człowiek w szoku to takie głupoty
gada...
***
Ktoś mi ukradł rower - skarży się
pastorowi ksiądz.

- Wiem jak go możesz odzyskać. Jutro
w czasie mszy wymień dziesięć
przykazań, kiedy dojdziesz do „nie
kradnij” jeden z parafian na pewno
się zaczerwieni.
Spotykają się w poniedziałek i pastor
pyta:
- Czy wyjaśniła się sprawa z rowerem?
- Tak, zrobiłem jak mi poradziłeś,
a kiedy doszedłem do „nie cudzołóż”,
przypomniałem sobie, gdzie go
postawiłem...

***
- Tato co to jest?
- To są czarne jagody ,synku.
- A dlaczego są czerwone?
- Bo są jeszcze zielone.
***
- Jak szybko ochłodzić herbatę lub
kawę?
- ...?
- Wystarczy wejść na momencik na
Facebooka. Po powrocie napój już
dawno jest zimny.

***
W nocy żona budzi męża:
- Słuchaj, chyba ktoś się do nas
włamuje!
- To co mam zrobić?
- Idź obudź psa!
***
- Co ty, stary - dostałeś po gębie od
żony i nie zareagowałeś?
- Zareagowałem.
- Jak?
- Spuchłem.

***
Wpada facet do księgarni i sapiąc,
pyta sprzedawcę:
- Czy to pan sprzedawał wczoraj mojej
żonie książkę kucharską?
- Ja, a co się stało?
- Zaraz pan się dowie! Zabieram
pana do mnie na obiad!
***
Z pamiętnika starej panny:
- Czasami golę tylko jedną nogę, żeby
mieć wrażenie, że śpię z mężczyzną.

