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Mszą świętą, podczas której poświęcono dożynkowy chleb i dożynkowy wieniec, rozpoczęły się w Czerńcu
pierwsze, tegoroczne dożynki w naszej gminie.

UROCZYSTE DOŻYNKI,
WIEŃCE I SPRAWIEDLIWIE
DZIELONY CHLEB

Mimo wakacyjnej przerwy
w ostatnich tygodniach aż
trzy razy spotkali się radni na
obradach. Było to spowodowane
koniecznością wprowadzenia
zmian budżetowych.Podczas
42. sesji radni przyjęli projekt
zmiany tegorocznego budżetu,
który zwiększył się o łączną
kwotę dochodów w wysokości
1.038.227,83 zł.
Str. 4

WYPŁATA
DODATKU
WĘGLOWEGO

Dodatek węglowy powiązany
jest z gospodarstwem
domowym. Nie ma kryterium
dochodowego. Wnioski można
składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej osobiście lub
elektronicznie za pośrednictwem
platformy ePUAP. Komu
przysługuje i na jakich zasadach
wyjaśniamy na str. 5

ATRAKCYJNE
WAKACJE Z OKGL
20 sierpnia świętowali mieszkańcy Czerńca i Pieszkowa. Tydzień później w dziewięciu miejscowościach
gminy Lubin zorganizowano spotkania dożynkowe i festyny pod hasłem pożegnania lata. Wielu
uroczystościom towarzyszyły msze święte i liczne dożynkowe symbole. Mieszkańców wszystkich
tych sołectw odwiedził wójt Tadeusz Kielan, dziękując wszystkim za kultywowanie tradycji, dbałość
o integrację i życząc zdrowia oraz pomyślności.
Str. 8-9

Poprawa efektywności
energetycznej budynków
Na www.ug.lubin.pl stworzono specjalną zakładkę z kompleksowo zebranymi informacjami
na temat tego co należy zrobić w celu poprawy efektywności energetycznej budynków.
Wyjaśniamy w tym numerze gazety na czym polega efektywność energetyczna. Według
szacunków Komisji Europejskiej, sektor budynków odpowiada za około 40% całkowitego
zużycia energii, zatem kwestie efektywności energetycznej budynków należy traktować
priorytetowo, ponieważ właśnie w tym sektorze uzyskane efekty w zakresie oszczędności
energii mogą być największe.
Str. 6-7

Ponad 100 osób wzięło udział
w wycieczkach organizowanych
w pierwszym tygodniu
wakacji z Ośrodkiem Kultury
Gminy Lubin. Najmłodsi
mieszkańcy gminy wraz
z rodzicami i opiekunami
udali się do Zatorlandu oraz
do Wrocławskiego ZOO
i Afrykarium. Tegoroczne,
nowe propozycje wycieczek
cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Str. 14
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W tym roku uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Gośćmi byli
m.in. wójt Tadeusz Kielan i przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski.

ŚWIĘTOWALI

Uwaga! W związku
z remontem drogi zmiana
kursowania
linii
8 i 100
skiej-Szkoła 01 w ulicę TyStarostwo Powiatowe

Jak co roku pod koniec lipca policja organizowała swoje święto. Była to
okazja do dokonania podsumowań rocznej pracy, awansowania na wyższe
stopnie i wyróżnienia tych, którzy swoja pracą na to zasłużyli.

w Lubinie, jako organizator
Publicznego Powiatowego
Transportu Drogowego poinformowało o zmianach kursowania linii 8 i 100, w związku
z rozpoczęciem przebudowy
ul. Spacerowej. Dodatkowo
przewoźnik uprzedza o możliwości wystąpienia związanych z tym opóźnień w kursowaniu autobusów.

– To bardzo ważne święto bo to
bardzo ważna służba – powiedział
Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. –
Policja dba o nasze bezpieczeństwo
i nie wyobrażam sobie żeby tej służby
nie było. Dlatego jest okazja, żeby
złożyć życzenia: przede wszystkim
zdrowia, siły, satysfakcji z wykonywanej pracy i zadowolenia wielu ludzi. To są najlepsze podziękowania
uśmiech na twarzy mieszkańców, którzy widzą, że
ktoś o nich dba, czuwa i pomaga im. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Gdybym miał
ocenić pracę policji na terenie gminy
to wystawiłbym im szkolne 4+. Dlaczego nie 5? Bo zawsze może być lepiej – dodał z uśmiechem Tadeusz
Kielan.
Gmina Lubin co roku wspiera pracę lubińskiej policji przekazując
środki z budżetu gminy. Nie zapomina też o docenianiu poszczególnych policjantów. Także w tym roku
jeden z nich otrzymał wyróżnienie
od wójta.

W związku rozbudową
układu drogowego w rejonie
ul. Zielonogórskiej, Szkolnej i Spacerowej następują
zmiany w kursowaniu linii 8
i 100 od dnia 09.08.2022 r.
Zmiany na linii 8 polegają
na:
przystanki Spacerowa 01
NŻ i 02 NŻ zostają przeniesione koło sklepu na terenie
działek,
pierwszy kurs z zajezdni
z godz. 7.47 odbywać się będzie wg rozkładu do przystanku Mickiewicza 01, następnie ulicą Szkolną do
Kościuszki, Paderewskiego
przez Małomice do ulicy Kusocińskiego w kierunku
działek, na skrzyżowaniu
z ulicą Spacerową dojazd do
tymczasowego przystanku
Spacerowa 01 i 02,
następne kursy odbywać się
będą przez przystanki Spacerowa III 01, Spacerowa II
01, tymczasowy Spacerowa
01 i 02 NŻ, następnie w ulicę Kusocińskiego, Małomicką do Paderewskiego,
Kościuszki do przystanku
Księcia Ludwika I/Kościuszki 02, Składowa Targowisko 01, Mickiewicza
01, Szkolna, Kościuszki
Dworzec PKS 03, Skłodow-

LUBIŃSCY POLICJANCI

Lubińska policja zatrudnia 280 policjantów pracujących na terenie całego powiatu. Warto dodać, że jest
wśród nich ok. 30 kobiet. W tym roku
podczas uroczystej akademii 77 policjantów otrzymało awanse, a 26 swój
pierwszy akt nominacji na wyższy
stopień policyjny.
– Był to dla nas trudny rok pracy
z uwagi na pandemię i tego co się wydarzyło na granicy z Białorusią, niemniej jednak, patrząc na garnizon lubiński oceniam pracę bardzo pozytywnie – powiedziała młodszy inspektor
Joanna Cichla, komendant Powiatowej Komendy Policji w Lubinie. – Nasi

policjanci dali się poznać
niejednokrotnie jako jedni
z lepszych, co świadczy o tym,
że jeden z naszych funkcjonariuszy
zostanie wyróżniony nagrodą komendanta powiatowego za uratowanie
w ostatnim czasie trzech osób z wypadku drogowego. Inny policjant został wyróżniony odznaką Podkomisarza Andrzeja Struja i wręczona zostanie mu ona przez Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji, tak więc
mamy sporo sukcesów jeśli chodzi
o pracę lubińskich policjantów.
Współpracę z mundurowymi docenia wójt gminy.

siąclecia, Kopernika do
Niepodległości w prawo do
ronda do ulicy Paderewskiego i dalej do Małomic,
Kusocińskiego i dalej do
tymczasowego przystanku
Spacerowa 01 i 02 i dalej
wg rozkładu.
Zmiany na linii 100 polegają na:
przystanki Spacerowa 01
NŻ i 02 NŻ zostają przeniesione koło sklepu na
terenie działek,
z przystanku Mickiewicza 01 w kierunku Goli
przejazd ulicami Szkolna, Kościuszki, Paderewskiego, Małomice, Kusocińskiego, następnie
przystanek tymczasowy
Spacerowa 01 i 02 i dalej
wg rozkładu.
kursy z Goli do przystanku
tymczasowego Spacerowa
01 i 02 NŻ wg rozkładu, następnie, Kusocińskiego,
Małomice, Paderewskiego,
Kościuszki do przystanku
Szkolna 01 i dalej wg rozkładu. - kursy w kierunku
Goli z przystanku Kościuszki Dworzec PKS 01 wg rozkładu do Mickiewicza 01
następnie w ulicę Szkolną,
Kościuszki, Paderewskiego, Małomice, Kusocińskiego do przystanku tymczasowego Spacerowa 01
i 02 i dalej wg rozkładu.
kursy w kierunku Niemstowa i Gogołowic z przystanku Gola Pętla 08 do tymczasowego przystanku Spacerowa 01 i 02 wg rozkładu
i dalej Kusocińskiego, Małomice, Paderewskiego,
Kościuszki, Skłodowskiej,
Szkolna do przystanku Mickiewicza 02 i dalej wg rozkładu.
Jednocześnie informujemy,
iż w związku z wyżej opisanymi zmianami nastąpią utrudnienia w kursowaniu Lubińskich Przewozów Pasażerskich. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Kolejne dotacje unijne dla gminy Lubin
Wydawca: GMINA LUBIN
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin
NIP: 692 - 22 - 56 - 461
REGON: 390647541
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
e-mail: sekretariat@ug.lubin.pl
Redaguje zespół.
Druk: „Polskapresse”
w Sosnowcu-Milowicach,
Nakład 6.000 egz.

Gmina Lubin zawarła dwie umowy na dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego działań na rzecz uczniów
szkół podstawowych w ramach
projektów:
„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.

„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 pedago-

giczno- 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.
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W lipcu minęło dziesięć lat od podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Lubin a Sathonay-Camp

UROCZYSTE
ODSŁONIĘCIE
TABLICY
Z okazji X-lecia
współpracy
partnerskiej
z francuską
gminą położoną
w sąsiedztwie
Lyonu odsłonięto
okolicznościową
tablicę i wspominano
dotychczasową
współpracę.

W symbolicznej uroczystości przecięcia wstęgi wziął udział m.in. Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin, Norbert
Grabowski przewodniczący Rady
Gminy oraz Jerzy Szumlański, przewodniczący Rady Gminy Lubin w roku
2012, kiedy umowa o partnerstwie byłą
podpisywana.
- Szukano partnerstwa a znaleziono
przyjaciół. Myślę, że to jedno zdanie
najlepiej oddaje, czym była i jest dla nas
dekada współpracy pomiędzy gminą
Lubin a Sathonay-Camp, którą mamy
przyjemność świętować – mówił wójt
Tadeusz Kielan. – Jestem dumny z tych
trzech flag, barw narodowych, i lokalizacji naszych dwóch gmin na konturach Europy, na tej tablicy. Pokazuje to,
że kiedy ma się dużo dobrej woli, zapału i chęci, to można przekraczać różne

granice. Dziękuję także osobom, które
po obu stronach porozumienia dbają
o dobre i częste kontakty i rozwijają tę
współpracę.
- Pierwsze kontakty nawiązaliśmy
przez internet, później zaprosiliśmy
delegację z Francji do nas. Na początku
byłem dość sceptyczny, bo dzieli nas
ponad 1400 kilometrów, ale z perspektywy czasu widzę, że było to bardzo dobre posunięcie. Dziękuje panu wójtowi, że kontynuuje to partnerstwo – mówił Jerzy Szumlański.
- Z mojej strony to już sześć lat przyjaźni z przedstawicielami Sathonay-Camp
i z roku na rok widzę, że bardzo wiele nas
łączy. Trzeba pielęgnować takie kontakty
i je wspierać – dodał Norbert Grabowski,
przewodniczący Rady Gminy
Sathonay-Camp to pierwsza i jedyna
miejscowość, z którą gmina Lubin nawiązała partnerstwo. Umowę uroczyście podpisano w Lubinie w lipcu 2012
r. i potwierdzono podczas wizyty przedstawicieli gminy we Francji w marcu
2013 r. Oba samorządy zobowiązały
się do współpracy w obszarach takich
jak np. oświata, gospodarka, sport
i kultura.
W grudniu 2013 roku do Francji pojechała również 30-osobowa grupa
mieszkańców gminy składająca się
z członków zespołów artystycznych
m.in. zespół „Zachęta” oraz „ISKRA”.
W maju 2014 w ramach rewizyty
przyjechała do gminy ponad 20 osobowa delegacja z Francji. Przygotowano
dla niej wiele atrakcji takich jak: zwiedzanie kopalni, gdzie solistka z Francji

Od lewej stoją: Bartosz Chojnacki- wicewójt, Tadeusz Kielan – wójt gminy Lubin, Norbert
Grabowski- przewodniczący rady Gminy Lubin, Jerzy Szumlański- przew. Rady Gminy Lubin
w roku 2012 kiedy podpisywano umowę partnerską
koncertowała dla górników, występ
Chóru Górniczego, różne zawody
sportowe i biesiady. Muzycy z miasta
partnerskiego przeprowadził również
pokazowe lekcje muzyki dawnej dla
uczniów z gminy.
W 2016 gmina Lubin i Sathonay-Camp opracowały wspólny projekt
„Tolerancja i fair play” w ramach programu Erasmus Plus. Wizyta obfitowała w różnego rodzaju atrakcje takie
jak: zwiedzanie największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych
Żelazny Most, mecz siatkarskiej PLUS
Ligi oraz udział w gminnym konkursie
kulinarnym Tradycje Wielkanocne.
W tym samym roku delegacja reprezentująca gminę Lubin, udała się do
Sathonay-Camp w ramach rewizyty.
W 2017 w odpowiedzi na zaproszenie z Francji, wysłano 10-cio osobową
reprezentację gminy Lubin uczestniczącą w Turnieju Piłkarskim w Sathonay-Camp.

W 2018 w ramach rewanżu, kilkunastoosobowa delegacja z Francji
wzięła udział w Turnieju Piłkarskim
i jako jedna z pierwszych miała okazję
zobaczyć powstającą wystawę „Gmina
Lubin – wczoraj i dziś”. Goście uczestniczyli w „Biesiadzie przyjaciół”, odwiedzili winnicę w Osieku oraz Ogród
Freya w Bukownej, gdzie omawiano
dalsze zasady współpracy.
W 2019 w ramach wymiany kulturalnej, na zaproszenie Sathonay-Camp
oraz stowarzyszenia POLSATH do
Francji pojechał zespół LEŚNE ECHO
z Raszówki. W tym samym roku zorganizowano wyjazd 40-osobowej grupy
mieszkańców gminy Lubin, którzy
mieli okazję mieszkać w domach francuskich przyjaciół. W 2019 kolejną
okazją do integracji była wizyta około
20 osobowej grupy z Francji. Nasi goście mieli możliwość uczestniczyć
w Tradycjach Bożonarodzeniowych
podczas, których poznali zwyczaje ko-

lędowania i smak polskich świątecznych potraw. Uczestniczyli w warsztatach malowania bombek w fabryce
w Złotoryi, w warsztatach kulinarnych,
integracyjnym turnieju w kręgle oraz
senioralnej biesiadzie francuskiej.
W okresie pandemii z inicjatywy gminy Lubin zorganizowano konkurs fotograficzny „Poznajmy nasze gminy”. Celem konkursu było stworzenie e-albumu, dzięki któremu można lepiej poznać nasze regiony, przedstawić ich walory przyrodnicze i architektoniczne
oraz wskazać różnice i podobieństwa
np. pór roku. Był to pomysł na podtrzymanie kontaktów i wzmocnienie więzi
w okresie braku możliwości wyjazdów.
W przypadającą teraz rocznicę partnerstwa obu gmin, dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy
znajdującej się w budynku Urzędu
Gminy w Lubinie. Na wrzesień planowana jest kolejna wizyta przedstawicieli gminy Lubin w Sathonay-Camp.

Wielopokoleniowe spotkanie Łemków, czyli Watra na Obczyźnie

Już po raz 42. w Michałowie zapłonęła Watra – tradycyjny płomień
symbolizujący wielopokoleniowe
spotkania Łemków. Ogień pod
ogromne palenisko podłożył najstarszy mieszkaniec wsi, Jarosław
Szlachtycz. Społeczność łemkowska
bawiła się na polanie pod Michałowem przez dwa dni, wspominając
swoich przodków. Gmina Lubin była

jednym ze współorganizatorów tego
wydarzenia.
Łemkowska Watra na Obczyźnie
to wyjątkowe i niezwykłe wydarzenie
dla tej niewielkiej społeczności zamieszkującej region zagłębia miedziowego. Od 42 lat, w Michałowie
w gminie Chocianów, spotykają się
potomkowie wysiedleńców z haniebnej akcji Wisła z 1947 r. Te wielopo-

POD POMNIKIEM UPAMIĘTNIAJĄCYM
WYSIEDLENIA ŁEMKÓW W CZASIE AKCJI
WISŁA WÓJT ZŁOŻYŁ OKOLICZNOŚCIOWĄ
WIĄZANKĘ KWIATÓW.

koleniowe spotkania przy jednym
ognisku, są wyjątkowe i dla niektórych osób – bardzo emocjonalne.
– Co roku zjeżdżają się tutaj całe

rodziny. Ja pokonałem kilkaset kilometrów z Podhala, by tu dotrzeć.
Spotykamy się, bawimy, tańczymy
i śpiewamy. Czas upływa nam
w przyjaznej atmosferze, na długich
rozmowach i wspomnieniach – mówi Piotr Trochanowski, jeden ze
współorganizatorów 42. Łemkowskiej Watry na Obczyźnie.
Polana pod Michałowem tętniła
życiem. Na scenie wystąpiło kilkanaście muzycznych i tanecznych zespołów ludowych. Na Watrę przybyło wielu lokalnych samorządowców,
także wójt Tadeusz Kielan, gmina
była jednym z mecenasów i partne-

rów 42. Watry.
Kulminacyjnym momentem rozpoczęcia obchodów łemkowskiego
święta było oczywiście rozpalenie
ognia. Dokonał tego Michał Kaniuczok, któremu asystował najstarszy
mieszkaniec Michałowa, 89-letni
dziś Jarosław Szlachtycz.
– Cieszymy się, że po raz kolejny
możemy w spokoju i zdrowiu spotkać się na Watrze. Niech ten ogień
niesie ze sobą radość i pokój. Ceremoniał rozpalenia ogniska jest bardzo dostojny i wymowny dla naszej
społeczności – powiedział mistrz ceremonii, Jarosław Szlachtycz.

⁴

RADA GMINY LUBIN

Mimo wakacyjnej przerwy w ostatnich tygodniach aż trzy razy spotkali się radni na obradach.
Było to spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian budżetowych.

TRZY SESJE RADY GMINY LUBIN
Podczas 42. sesji radni przyjęli projekt
zmiany tegorocznego budżetu,
który zwiększył się o łączną kwotę
dochodów w wysokości 1.038.227,83 zł
i wydatków budżetu o 1.584.941,63 zł.
Ustalono jednocześnie deficyt budżetu
w wysokości 15.344.942,21 zł oraz
zwiększono przychody o 546.713,80 zł.

zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych na opłaty za energię
elektryczną i olej opałowy
po 30.000,00 zł na szkołę,
 zwiększenia o 140.000,00
zł planu GOPS z przeznaczeniem na odpłatność za
19 mieszkańców gminy
Lubin z Domach Pomocy
Społecznej oraz za pobyt
dzieci w pieczy zastępczej.

ZMIANY DOCHODÓW
DOTYCZYŁY M.IN.:
zwiększenia subwencji
oświatowej o 30.000,00 zł
przyznanej na wyposażenie nowych pomieszczeń
szkolnych w Raszówce
zwiększenia o 81.529,98 zł
planu o środki niewydane
z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem
roku budżetowego
przyjęcia do budżetu darowizny z KGHM Polska
Miedź S.A. w wysokości
250.000,00 zł
wprowadzenia do budżetu
dwóch nowych zadań dofinansowanych ze środków
z RPO WD (EFS): „Nauka

W ZAKRESIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH ZMIANY
DOTYCZĄ:
zadań realizowanych
z funduszu sołeckiego
(zgodnie ze złożonymi
wnioskami),
ujęcia, zgodnie z otrzymanymi wstępnymi promesami
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zadań dotyczących budowy remiz OSP w Krzeczynie Wielkim i Szklarach Górnych oraz rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
w Osieku.
Wszystkie zmiany pozostały w ścisłym związku

kluczem do sukcesu wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin” kwota dotacji 275 .500,25 zł,
„Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstaw” kwota
dotacji 364.494,00 zł,
wprowadzenia 16,973,00
zł dotacji w WFOŚiGW na
program usuwania azbestu,
W ZAKRESIE WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH ZMIANY
DOTYCZĄ M.IN.:
zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie
OSP o 70.000,00 zł,
zwiększenia o 284.317,00 zł
środków na obsługę długu,

Nowoczesny system ostrzegania
– warto być uczestnikiem!
W ciągu ostatnich czterech lat,
z trzech do prawie ośmiu tysięcy
wzrosła liczba użytkowników
z gminy Lubin, korzystających
z nowoczesnego systemu
powiadamiania i ostrzegania za
pomocą wiadomości SMS lub
aplikacji BLISKO. Dla ułatwienia
mieszkańców, ten system jest
rozbudowany o wszystkie
sołectwa Gminy Lubin.
Przypomnijmy, że Urząd Gminy
w Lubinie od kilku lat posiada
mobilny system powiadamiania
i ostrzegania swoich
mieszkańców za pomocą
wiadomości SMS. Pięć lat temu
system został udoskonalony
i udostępniona została w ramach
systemu powiadamiania
aplikacja BLISKO, dzięki której
znacznie poszerza się zakres
przesyłanych informacji.
Korzystając z możliwości tego
systemu uruchomiono
dodatkowo 31 grup
szczegółowych. W praktyce
oznacza to, że każda
miejscowość gminy Lubin ma od
teraz swoja grupę. Z tej
możliwości w największym
zakresie korzystają dziś
mieszkańcy Osieka,
w najmniejszym zakresie
mieszkańcy Gorzelina.
Z powiadomień sms korzysta

w sumie 3622 osób, z aplikacji
BLISKO 4356 osób. Kolejne 74
osoby są dołączone do systemu
z racji zajmowanych stanowisk
i pełnionych funkcji, to
członkowie gminnego zespołu
zarządzania kryzysowego, radni,
sołtysi, kierownicy jednostek
organizacyjnych.
Zachęcamy do przyłączania się
do bezpłatnego systemu
powiadomień, dzięki czemu
można otrzymywać informacje
przeznaczone dla konkretnej
grupy mieszkańców, mogą to być
np. ostrzeżenia meteorologiczne,
terminy zebrań wiejskich, awarie,
przerwy w dostawie wody itp.
Szczegółowe informacje i sposób
dołączenia do systemu opisane
są na stronie głównej www.ug.
lubin.pl, tuż pod aktualnościami
w zakładce o nazwie „Mobilny
system informacji dla
mieszkańców”
W aplikacji BLISKO także
dolnośląska policja przekazuje
szereg informacji:

 Informacje dotyczące
poszukiwań świadków
wypadków drogowych,
poszukiwań osób
zaginionych itp.
 Informacje związane
z przepisami
i bezpieczeństwem w ruchu
drogowym
 Informacje dla seniorów, jak
unikać zagrożeń
 Ostrzeżenia związane
z bieżącymi zdarzeniami
dotyczącymi ograniczeń
w ruchu drogowym,
utrudnieniami na danym
obszarze np. wypadkami
drogowymi, katastrofami
budowlanymi,
występowaniem klęsk
żywiołowych oraz różnego
rodzaju innymi sytuacjami
kryzysowymi
 Zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa, które warto
znać
Zarówno dolnośląska policja,
jak i my, gorąco zachęcamy, do
instalacji aplikacji BLISKO.

z przedłożoną i przegłosowaną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubin.
26 lipca odbyła się 43 sesja Rady Gminy Lubin. Została zwołana w tzw. trybie
nadzwyczajnym na wniosek
wójta gminy Lubin, ze
względu na konieczność
podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na remont trzech odcinków dróg
powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec
i Raszówka.

W podjętej uchwale Rada
Gminy zdecydowała, że na
pomoc finansową Gmina
Lubin przeznaczy w 2023 r.
kwotę 1 500 000,00 zł.
Ponadto podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie
nadania nazwy ulica Św. Floriana we wsi Krzeczyn Wielki oraz ul. Poziomkowa we
wsi Obora, a także uchwalili
zmiany do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań 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.
Na 44. sesji ponownie dokonano zmian w budżecie. Sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym, ze względu na wnioski w sprawie zmian w funduszach sołeckich. Była to także
okazja do dostosowania tegorocznej uchwały budżetowej
do nowego rozporządzenia
ministra finansów i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubin.
W wieloletniej prognozie
finansowej gminy Lubin
m.in. przeliczono prognozy
dochodów, wydatków i kosztów obsługi zadłużenia oraz
nadwyżek. Dodano także nowe przedsięwzięcia, czyli budowę świetlicy w Dąbrowie
Górnej oraz modernizację
ulicy Czereśniowej w Osieku.

Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów
Radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, który odpowiada na wymogi
ustawowe i określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu
i narkotyków. Program oparty był również na
kompleksowych wynikach badań przeprowadzonych na terenie gminy Lubin.
Wśród kierunków działań wyszczególniono profilaktykę uzależnień, w tym zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom od tytoniu, alkoholu i narkotyków.
Uwzględnia on także cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i związane z tym problemy
społeczne i zdrowotne, które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata
2021 - 2025.
Program realizowany będzie w oparciu
o środki własne gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, ponadto został opracowany
w oparciu o doświadczenia zebrane podczas
realizacji wcześniejszych edycji gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przy współpracy dotychczasowych realizatorów.
Dla potrzeb Programu w gminie Lubin
w 2021 r. przeprowadzono anonimowe badania ankietowe wśród 131 dorosłych mieszkańców gminy oraz 265 uczniów ze szkół
podstawowych znajdujących się na terenie
gminy oraz 26 sprzedawców. Diagnoza i analiza problemów społecznych jest podstawą

opracowania celów głównych, szczegółowych i konkretnych zadań. Warto przytoczyć
kilka danych.
1,53% respondentów przyznało, że spożywa alkohol codziennie lub pije kilka razy
w tygodniu (6,87%). Kilka razy w miesiącu
alkohol spożywa 30,53% osób, a 37,40%
kilka razy w roku. 23,66% osób przyznało,
że nie pije w ogóle alkoholu.
Aż 33,59% badanych mieszkańców przyznało, że było świadkiem sytuacji, w której
ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.
93,89% osób nie zażywa żadnych środków
psychoaktywnych. Natomiast pozostali
przyznali, że zażywają/zażywali narkotyki jednokrotnie (2,29%), kilka razy w roku
i kilka razy w miesiącu po 1,53% oraz codziennie lub prawie codziennie (0,76%).
Osoby, które przyznały się do przyjmowania narkotyków najczęściej wskazywali marihuanę (100%), amfetaminę (37,5%) oraz
kokainę (12,5%). 50% z nich wskazało, że
zażywało narkotyki z ciekawości, dla towarzystwa oraz dla lepszej zabawy. Dodatkowo po 25% osób zażywało substancje psychoaktywne pod wpływem znajomych
a także, z braku konkretnego powodu,
a 12,5% by zapomnieć o problemach.
Większość ankietowanych dorosłych
mieszkańców nie ma wiedzy na temat
dostępności tych substancji (73,28%),
a 16,79% osób uważa, że są łatwo
dostępne.
Aż, 22,14% dorosłych mieszkańców przyznało, że zna osoby, które doznają przemocy w domu.
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Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub elektronicznie
za pośrednictwem platformy ePUAP.

GOPS PRZYJMUJE WNIOSKI
O WYPŁATĘ DODATKU
WĘGLOWEGO

Dodatek węglowy przysługuje
osobie w gospodarstwie domowym,
w przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego
jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe, zasilane paliwami stałymi,
wpisane lub zgłoszone do centralnej
ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust.
1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438,
1561 i 1576). Przez paliwa stałe
rozumie się węgiel kamienny, brykiet
lub pelet zawierające co najmniej
85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem
domowym. Nie ma kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku
przez więcej niż jednego
członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu
z wnioskodawców.
Podkreśla się, że nowe regulacje mają na celu zapewnienie wsparcia dla dużej
grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części
kosztów wynikających ze
wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.
Wnioski można składać w
Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej osobiście w pokoju nr 21 lub przez internet
(e-puap) do 30 listopada
2022. Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę
świadczenia (30 dni).
Dodatek węglowy będzie
wyłączony spod egzekucji i
zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nie trzeba go będzie także
uwzględniać przy obliczaniu

wysokości
osiągniętego
dochodu.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione
paliwo stałe, po cenie i od
przedsiębiorcy, o których
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 23 czerwca 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach
służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych
w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej
85 proc. węgla kamiennego,
wydobytych lub wyprodukowanych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub do niej sprowa-

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBIŚCIE W POKOJU NR 21
LUB PRZEZ INTERNET (E-PUAP) DO 30 LISTOPADA 2022.
GMINA MA MAKSYMALNIE MIESIĄC NA WYPŁATĘ
ŚWIADCZENIA (30 DNI).

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 20142020.
Pomieszczenia świetlicy
wiejskiej w Gogołowicach
(kuchnia, pomieszczenia
gospodarcze, wielofunkcyjna sala główna) zostały doposażone w nowy sprzęt
nagłośnieniowy, projektor

dzonych w okresie
od dnia 16 kwietnia
2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r. i ich sprzedaży odbiorcom po cenie nie wyższej
niż 996,60 złotych brutto za
tonę.

Na
potrzeby
składania
wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że
jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

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 oraz 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

Laptopy dla uczniów
z Ukrainy

Ostatnie tygodnie nauki
przed wakacjami okazały
się być radosne dla ukraińskich uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim.

W kwietniu szkoła nawiązała współpracę z fundacją
DIGITAL UNIWERSITY,
która realizuję projekt „IT dla
Ukrainy”. Nawiązując współpracę z fundacją, szkoła złożyła wniosek i w ramach
działalności wolontariackiej zadeklarowała wsparcie
i rozdysponowanie
sprzętu wśród
swoich ukraińskich
uczniów. Otrzymane

laptopy zostały przez szkołę
dostosowane do nauki tych
dzieci w obecnych realiach
i przekazane uczniom.
Jak mówią dyrektor i nauczyciele szkoły:
- Dziś sprzęt IT jest ważnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do stworzenia
lepszych warunków nauki dla
tych młodych ludzi i odnalezienia się w realiach
oświaty zarówno
polskiej jak
i ukraińskiej
oraz utrzymania relacji ze
swoimi rówieśnikami pozostałymi w Ukrainie.

⁶
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Na www.ug.lubin.pl stworzono specjalną zakładkę z kompleksowo zebranymi informacjami na temat tego co należy zrobić w celu

POPRAWA EFEKTYWNO
ENERGETYCZNEJ BUDY

Przez efektywność energetyczną
budynku należy rozumieć
stopień przygotowania budynku
do zapewnienia komfortu
jego użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem przy jednoczesnym
możliwie najniższym zużyciu energii
przez ten budynek.
Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie
przez ten budynek energii

niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in.
ocenę izolacyjności cieplnej
przegród budynku oraz
sprawności zastosowanych

w nim instalacji i urządzeń.
Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci
świadectwa charakterystyki
energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to
zbiór danych i wskaźników
energetycznych budynku lub
części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną
do ich użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.
WYMAGANIA TECHNICZNOBUDOWLANE DOTYCZĄCE
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Wymagania minimalne

w zakresie
efektywności energetycznej budynków, które są projektowane, budowane albo
przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – tzw. rozporządzenie WT
WYMAGANIA MINIMALNE
ZOSTAŁY SFORMUŁOWANE
POPRZEZ OKREŚLENIE
DOPUSZCZALNYCH
PARAMETRÓW ZWIĄZANYCH Z
ZAPOTRZEBOWANIEM NA
ENERGIĘ ORAZ
IZOLACYJNOŚCIĄ CIEPLNĄ
PRZEGRÓD, W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB:
obliczeniowa wartość
wskaźnika określającego
roczne zapotrzebowanie
na nieodnawialną energię

pierwotną (EP) do
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz
przygotowania ciepłej
wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego – również do oświetlenia wbudowanego, powinna być
mniejsza od wartości granicznej określonej w rozporządzeniu WT,
przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku
powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom
izolacyjności cieplnej
określonym w rozporządzeniu WT.
Wymagania minimalne
uznaje się za spełnione dla
budynku podlegającego
przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające
przebudowie odpowiadają
przynajmniej wymaganiom
izolacyjności cieplnej.
ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ
Świadectwo charakterystyki energetycznej to doku-

ment, który określa wielkość
zapotrzebowania na energię
niezbędną do zaspokojenia
potrzeb energetycznych
związanych z użytkowaniem
budynku lub części budynku,
czyli energii na potrzeby
ogrzewania i wentylacji,
przygotowania ciepłej wody
użytkowej, chłodzenia,
a w przypadku budynków
niemieszkalnych również
oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.
Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego
energetycznie i zwiększanie
świadomości społecznej
w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii
w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub
użytkownik budynku może
określić orientacyjne roczne
zapotrzebowanie na energię,
a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem
energii.
Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej
budynków zostały określone
w ustawie z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków.
KIEDY WYMAGANE JEST
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?
Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy
w momencie gdy budynek,
część budynku lub lokal będzie:
zbywany na podstawie
umowy sprzedaży, lub
zbywany na podstawie
umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub
wynajęty.
Oznacza to, że świadectwo
sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji
najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.
Świadectwo należy również
sporządzić dla budynków,
w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana
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poprawy efektywności energetycznej budynków. Kompleksowo wyjaśniamy na czym polega efektywność energetyczna

OŚCI
YNKÓW
przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę
oraz organy administracji
publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Obowiązek sporządzenia i zamieszczenia takiego świadectwa w wyraźnie
widocznym miejscu ma na
celu zapewnienie wzorcowej
roli organów administracji
publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach
zajmowanych przez te organy.
SPORZĄDZENIE ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ ZLECA:
właściciel lub zarządca budynku (w przypadku
sprzedaży lub najmu),
osoba, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
najemca (w przypadku,
o którym mowa w art. 11
ust. 3 ustawy).
Zobowiązane osoby (wymienione powyżej) przekazują świadectwo nabywcy albo najemcy. W przypadku
niewywiązania się z tego
obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do
wykonania świadectwa na
koszt zobowiązanej osoby.
Nabywca albo najemca nie
mogą zrzec się prawa do
otrzymania świadectwa.
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA BUDYNKU
W skład dokumentacji
projektowej budynku wchodzi projektowana charakterystyka energetyczna budynku, która zawiera zestawienie planowanych rozwiązań
z wymaganiami minimalnymi, jakie musi spełnić dany
budynek, określonymi
w przepisach techniczno-bu-

dowlanych. Zestawienie to
dotyczy przede wszystkim
izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz
wskaźnika zapotrzebowania
na nieodnawialną energię
pierwotną.
Za zapewnienie spełnienia
minimalnych wymagań odpowiada projektant na etapie
projektowania budynku,
a następnie kierownik budowy na etapie jego realizacji.
Zarówno projektant jak i kierownik budowy są zobligowani do tego, aby przy projektowaniu oraz budowie
brać pod uwagę przepisy
techniczno-budowlane.
Przepisy techniczno-budowlane stosuje się zawsze
w przypadku nowo wznoszonych budynków, a w przypadku istniejących wówczas,
gdy podlegają one między innymi przebudowie. Stąd nie
powinno być wątpliwości, że
w przypadku budynków
wznoszonych, brak świadectwa nie wpłynie na spełnienie przez te budynki określonych wymogów w zakresie
energooszczędności.
Charakterystyka energetyczna budynku stanowi element projektu technicznego
budynku. W przypadku gdy
dla budynku lub części budynku został sporządzony
projekt techniczny, świadectwo może być opracowane
w oparciu o charakterystykę
energetyczną, o której mowa
w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części
budynku.
BUDYNEK NA
„WŁASNY UŻYTEK”
Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej bu-

PROGRAMY WSPARCIA RENOWACJI BUDYNKÓW
POLSKA WDRAŻA KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA
RENOWACJI BUDYNKÓW, KTÓRE OBEJMUJĄ NARZĘDZIA LEGISLACYJNE
I ORGANIZACYJNE, A TAKŻE WSPARCIE FINANSOWE ZARÓWNO ZE ŚRODKÓW
KRAJOWYCH, JAK I UNIJNYCH. PROGRAMY TAKIE JAK STOP SMOG, CZYSTE
POWIETRZE, FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ FUNDUSZE
EUROPEJSKIE – TO KLUCZOWE PUBLICZNE PROGRAMY MAJĄCE NA CELU
STOPNIOWE DĄŻENIE DO GOSPODARKI NEUTRALNEJ KLIMATYCZNIE.
dynków nie przewidują obowiązku sporządzania świadectw w przypadku oddawania budynku do użytkowania, gdy budynek zostanie
wzniesiony przez samego
właściciela „na własny użytek”.
Przekazanie świadectwa
przy sprzedaży budynku lub
jego części ma na celu przede wszystkim poinformowanie o zastosowanych rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych w budynku. Informacja ta, w przypadku gdy budynek jest wznoszony przez samego właściciela na własne potrzeby nie
jest konieczna.
OKRESOWE KONTROLE
SYSTEMU OGRZEWANIA
I SYSTEMU KLIMATYZACJI
W BUDYNKACH
Zasady kontroli systemu
ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach zostały
określone w ustawie z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
Właściciel lub zarządca
budynku jest zobowiązany
poddać budynek w czasie jego użytkowania kontroli:
1. okresowej, polegającej
na sprawdzeniu stanu
technicznego systemu
ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności
energetycznej kotłów
oraz dostosowania ich
mocy do potrzeb użytkowych:

WEDŁUG SZACUNKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ, SEKTOR
BUDYNKÓW ODPOWIADA ZA OKOŁO 40% CAŁKOWITEGO
ZUŻYCIA ENERGII, ZATEM KWESTIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ PRIORYTETOWO, PONIEWAŻ WŁAŚNIE W TYM SEKTORZE UZYSKANE
EFEKTY W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII MOGĄ BYĆ
NAJWIĘKSZE.

co najmniej raz na 5
lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100
kW,
co najmniej raz na 2
lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
co najmniej raz na 4
lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej
ponad 100 kW.
2. okresowej, co najmniej
raz na 5 lat, polegającej
na ocenie efektywności
energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.
Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę
sprawności tych systemów
oraz ich dostosowania do
potrzeb użytkowych budynku. Określenie częstotliwości przeprowadzania kontroli ma na celu wykazanie
ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji lub urządzeń chłodniczych i grzewczych oraz
zasygnalizowanie ewentualnych zagrożeń, które mogą być konsekwencją braku
dostosowania się do zaleceń osoby przeprowadzającej kontrolę.
Częstotliwość kontroli systemu ogrzewania i systemu
klimatyzacji została uzależniona od nominalnej mocy
urządzeń oraz rodzaju paliwa, zgodnie z wymogiem
określonym w art. 14 i 15 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dodatkowo przepisy art. 24 ust. 3
ustawy, wprowadzają możliwość nieprzeprowadzania

kontroli, w przypadku gdy od
czasu poprzedniej kontroli
nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub systemie
klimatyzacji, mających
wpływ na ich efektywność
energetyczną.
Kontrola systemu ogrzewania obejmuje nie tylko
kotły, ale cały system ogrzewania, który swym zakresem obejmuje także urządzenia instalacyjne. Zapewnia to zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania kontrolowanych systemów,
a ponadto wyższą jakość
przeprowadzanej kontroli,
ponieważ osoba uprawniona będzie zobligowana do
wzięcia pod uwagę sprawności funkcjonowania
wszystkich części, na które
składa się system ogrzewania (a nie tylko kotła).
Opinia eksperta dokonującego kontroli pozwala
podjąć działania (niekiedy
bezinwestycyjne), które dają przy tym samym komforcie cieplnym niższe roczne
koszty eksploatacyjne,
a także zapewniają dłuższą
żywotność oraz mniejszą
awaryjność urządzeń i instalacji.
OGÓLNE INFORMACJE
O EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Charakterystyka energetyczna budynku zależy od
szeregu czynników. Jest ściśle związana z konstrukcją
budynku i zastosowanymi
rozwiązaniami technicznymi, położeniem i otoczeniem
budynku oraz jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania. Działania zmierzające do ograniczenia zużycia
energii powinny być ukierunkowane na aspekty związane z:
geometrią budynku, sytuowaniem budynku na dział-

ce, układem pomieszczeń
i rozwiązaniami funkcjonalnymi,
sposobem użytkowania,
sposobem zasilania budynku w energię,
zastosowanymi systemami
ogrzewania, chłodzenia,
przygotowania ciepłej wody użytkowej, wbudowanej
instalacji oświetlenia, izolacyjnością cieplną przegród.
Jednym z narzędzi możliwych do wykorzystania
w celu określenia opłacalnych pod względem kosztów
sposobów poprawy charakterystyki energetycznej dla
konkretnego istniejącego
budynku jest audyt energetyczny wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart
audytów, a także algorytmu
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wówczas na podstawie przeprowadzonych
obliczeń, mogą być wybrane
te działania, które pozwolą
uzyskać największe
oszczędności energii przy
możliwie najkrótszym czasie zwrotu poniesionych nakładów.
PRZY PLANOWANIU
TERMOMODERNIZACJI WARTO
SKUPIĆ SIĘ NA:
poprawie izolacyjności
cieplnej przegród zewnętrznych budynku;
zwiększeniu sprawności
działania instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia;
wymianie lub modernizacji źródła ciepła.
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KULTYWOWANIE TRADYCJI

Mszą świętą, podczas której poświęcono dożynkowy chleb i dożynkowy wieniec, rozpoczęły się w Czerńcu pierwsze, tegoroc

UROCZYSTE
DOŻYNKI, WIEŃCE
I SPRAWIEDLIWIE
DZIELONY CHLEB

Na V Przeglądzie Zespołó
wystąpiło siedem zespołó
Organizatorom imprez plenerowych należą się bardzo
duże słowa uznania, zwłaszcza kiedy czynniki na które

20 sierpnia świętowali mieszkańcy Czerńca i Pieszkowa.
Tydzień później w dziewięciu miejscowościach gminy Lubin
zorganizowano spotkania dożynkowe i festyny pod hasłem
pożegnania lata. Wielu uroczystościom towarzyszyły msze
święte i liczne dożynkowe symbole. Mieszkańców wszystkich
tych sołectw odwiedził wójt Tadeusz Kielan, dziękując
wszystkim za kultywowanie tradycji, dbałość o integrację
i życząc zdrowia oraz pomyślności.

Atrakcji w Pieszkowie było bardzo wiele, począwszy od zabawnych konkurencji
dla dużych i małych, jak np. powożenie taczką, zbieranie ziemniaków, wbijanie
gwoździ, poprzez smaczne potrawy z grilla.

Starościną tegorocznych dożynek w Czerńcu była sołtys Lilia Chudy, jako
starosta towarzyszył jej Marek Nowicki.
DOŻYNKI W CZERŃCU
Niestety burza pokrzyżowała plany organizatorów,
którzy przygotowali zabawę
na świeżym powietrzu, ale
zgromadzeni przenieśli się do
świetlicy i doskonale się bawili
do późnych godzin nocnych.
Uroczystą mszę święta w intencji rolników, ich rodzin
i w podziękowaniu za tegoroczne plony, poprowadził
w kościele filialnym pw. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek.
Dożynkowy wieniec wnosili

uroczyście umundurowani na
galowo członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu. W eucharystii wziął udział
m.in. Tadeusz Kielan wójt
gminy Lubin, jego zastępca
Bartosz Chojnacki oraz Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.
- Dożynki są dziękczynieniem składanym Bogu za
środki i siły, które były potrzebne do zebrania plonów.
Dzięki ludziom pracującym na
roli my wszyscy mamy co jeść.
Niech rolników otacza boże

błogosławieństwo, ich praca
przynosi dobre owoce, zadowolenie, spełnienie i rozwój –
mówił ks. Tadeusz Żurek.
Starościną tegorocznych
dożynek była sołtys Lilia Chudy a jako starosta towarzyszył
jej Marek Nowicki.
- To był bardzo trudny dla
rolników rok. W górę bardzo
poszły ceny nawozów, a dodatkowo zmagaliśmy się z suszą.
O ironio, w same dożynki dopadł nas deszcz. My tu dziś
świętujemy, a mój mąż właśnie
wysiewa na polu rzepak. Praca
na roli jest trudna i trwa od

wczesnej wiosny do późnej jesieni – mówiła Lilia Chudy,
która wraz z mężem prowadzi
jedno z czterech gospodarstw
rolnych w Czerńcu.
Uczestnicy mszy przeszli
w uroczystym korowodzie do
świetlicy i dosłownie zdążyli
na ostatnia chwilę, zanim rozpętała się burza. Tego deszczu
i ochłodzenia wyczekiwali jednak wszyscy, a najbardziej
spierzchnięta, wysuszona ziemia.
Wśród wszystkich uczestników zabawy uroczyście i spra-

wiedliwie podzielono dożynkowy chleb i bawiono się
wspólnie do późnych godzin
wieczornych.
ATRAKCJE W PIESZKOWIE
Ulewny deszcz i burza wykluczyły w tym roku zabawy
i konkursy na świeżym powietrzu, mimo to tegoroczne Dożynki w Pieszkowie przeszły
do historii jako bardzo udane!
W licznych konkurencjach rywalizowali zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy
sołectwa.

nie mają żadnego wpływu
komplikują imprezę, a mimo
to atmosfera jest wspaniała.
- Były dla dzieci dmuchańce
i wiele atrakcji na świeżym powietrzu, które trzeba było bardzo szybko schować, bowiem
burza stworzyła duże zagrożenie. Trochę nam żal, ale nic
nie możemy poradzić – mówiła Renata Jędrak, sołtys Pieszkowa, która wraz z radą sołecką przygotowywała się od
wielu dni do dożynek.
Kilka dni wcześniej w kościele poświęcono dożynkowy

TO ŚWIĘTO NAS WSZYSTKICH, BO I MY UPRAWIAMY
OGRÓDKI, SADZIMY KWIATY. TO TAKŻE ŚWIĘTO M.IN.
PSZCZELARZY, GARNCARZY, SADOWNIKÓW. TO PIĘKNE, ŻE
KULTYWOWANA JEST W TEN SPOSÓB TRADYCJA I NASTĘPUJE
PRZEKAZYWANIE Z POKOLENIA NA POKOLENIE
DOŻYNKOWYCH SYMBOLI. ŻYCZĘ WSZYSTKIM ROLNIKOM
I LUDZIOM UTRZYMUJĄCYM SIĘ Z ZIEMI DOBRYCH PLONÓW,
GODZIWEJ ZAPŁATY A DZIŚ DOSKONAŁEJ ZABAWY – MÓWIŁ
TADEUSZ KIELAN, WÓJT GMINY LUBIN.
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czne dożynki w naszej gminie.

ów Folklorystycznych o Puchar Wójta Gminy Lubin
ów. Zwycięzcą został zespół „Karkonosze”.
kosz pełen tegorocznych zbiorów.
- Dziękuję wam za zaproszenie i cieszę się, ze mogę tu być
z wami. To święto nas wszystkich, bo i my uprawiamy
ogródki, sadzimy kwiaty. To
także święto m.in. pszczelarzy,
garncarzy, sadowników. To
piękne, że kultywowana jest
w ten sposób tradycja i następuje przekazywanie z pokolenia na pokolenie dożynkowych
symboli. Życzę wszystkim rolnikom i ludziom utrzymującym
się z ziemi dobrych plonów, godziwej zapłaty a dziś doskonałej zabawy – mówił Tadeusz
Kielan, wójt gminy Lubin.
Atrakcji w Pieszkowie było
od groma, począwszy od zabawnych konkurencji dla dużych i małych, jak np. powożenie taczką, zbieranie ziemniaków, wbijanie gwoździ, poprzez smaczne potrawy z grilla, na łakociach kończąc, czyli
pysznej wacie cukrowej i domowych ciastach.
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH
W KRZECZYNIE WIELKIM
Sobotni „maraton dożynkowo-festynowy” zainauguro-

wała o godzinie 15 uroczysta
msza święta w sołectwie Krzeczyn Wielki.
Podziw budził poświęcony
przepiękny i okazały wieniec
dożynkowy, który zgodnie
z tradycją uosabia urodzaj i dostatek, stąd też obok zbóż
w wieniec wplatane są owoce
i warzywa a całość przyozdabia
się kwiatami i wstążkami. Starostowie dożynek, czyli Halina
Czerniak i Mirosław Kowalski
z dumą prezentowali również
chleb upieczony z tegorocznej
mąki, który potem został sprawiedliwie podzielony.
- Bóg sypie ziarna na glebę
naszych serc i chce żeby przyniosły one owoce miłości
i szczodrości. Byśmy dzielili
się tym co mamy i byli za to
wdzięczni. Tak jak w jednym
kłosie zboża jest dużo ziaren,
tak obfite plony powinny służyć nam wszystkim – mówił
podczas kazania ksiądz Andrzej Godyń, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej
w Chróstniku.
Uroczysty pochód przemaszerował później z kościoła na
teren przy boisku, gdzie na
mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Oprócz wielu

pysznych potraw, smakołyków przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i konkursów oraz zabaw dla dorosłych.

- Cieszę się, że na
dożynki przyszło tak wielu
mieszkańców i że wszyscy bawili się do późnych godzin
nocnych kulturalnie i spokoj-

którzy w tym roku
dopisali, członkom Ochotniczej Straży Pożarnej i zespołowi folklorystycznemu „Lubin” za
współorganizację dożynek.
Zespół
„Lubin”
był gospodarzem V
Przeglądu
Zespołów
Folklorystycznych o Puchar
Wójta Gminy Lubin, który towarzyszy od kliku lat dożynkom w Krzeczynie.
W przeglądzie wystąpiło siedem zespołów, a wykonywane
przez nich piosenki i tańce
bardzo ubarwiały spotkanie.
Zwycięzcą przeglądu został
zespół „Karkonosze”.
Niespodzianką dla uczestników był mini recital Karoliny Ziemlickiej – finalistki tele-

W Siedlcach szeroki blok zabaw był przygotowany
dla najmłodszych mieszkańców. Wspólnie
z wolontariuszami z Zakładu Hydrotechnicznego
przeprowadzono liczne konkurencje z nagrodami.

Sobotni „maraton dożynkowo-festynowy” zainaugurowała o godzinie 15
uroczysta msza święta w sołectwie Krzeczyn Wielki.

nie. Warto było podjąć ten wysiłek organizacyjny, by widzieć tyle uśmiechów i zadowolonych ludzi – mówi Jerzy
Tadla, sołtys Krzeczyna Wielkiego. – Dziękuję sponsorom,

wizyjnego teleturnieju „Szansa na sukces”.
Wieczorem dla uczestników
przygotowano dyskotekę pod
gołym niebem, na której bawiły się tłumy krzeczynian.

UROCZYSTA MSZA I FESTYN
W SIEDLCACH
- Jest czas siewu, żniw
i czas dziękczynienia. Rozpoczynanie dożynek od mszy
świętej to piękny staropolski
zwyczaj, który przypomina,
że Bóg jest szafarzem wszelkich łask, a plony są wynikiem współdziałania stwórcy
i człowieka – mówiła tuż
przed mszą w kościele
w Siedlcach Jolanta Kowal,
która pełniła zaszczytną funkcję starościny dożynek. Starostą był jej mąż Stanisław.
Dożynki tak jak Eucharystia
są przede wszystkim czasem
dziękczynienia.
-Dziękujemy dziś Bogu za
błogosławieństwo i dobre zbiory, ale dziękujemy również
wam rolnikom, za wysiłek
i pracę na roli. Istota dożynek
to przypomnienie o godności
pracy człowieka – to jeden
z wielu pięknych cytatów wygłoszonych przez Jolantę Kowal, tuż przed mszą w kościele.
Uroczystą mszę koncelebrował ksiądz proboszcz Tadeusz
Żurek oraz pochodzący z Siedlec ksiądz Krystian Sukiennik,
salezjanin studiujący i mieszkający w Rzymie, który przebywał w rodzinnej wiosce na urlopie.
- Może nie wszyscy wiedzą,
ale ja również pochodzę ze wsi
i do 19-go roku życia pracowałem na roli. Mój dziadek zawsze
mawiał, że jak Pan Bóg dał posiać to i da zebrać. Praca na roli
jest trudna, mozolna i wymaga
systematyczności. Dziękujmy
dziś Bogu i ludziom, że dbają
o to co potrzebne nam do życia
i wytwarzają dobra, z którym
wszyscy korzystamy – mówił ks.
Tadeusz Żurek.
- Dla rolników to był naprawdę ciężki rok, ze względu na
wiele niewiadomych. My
oprócz uprawiania ziemi mamy także bydło. Jako emerytowana nauczycielka pracuję nadal z mężem na gospodarstwie
– mówiła starościna dożynek.
Po mszy nad Siedlcami przeszła niespodziewana ulewa, na
szczęście była krótkotrwała
i nie popsuła mieszkańcom zabawy na świeżym powietrzu.
- Dziękuję, ze kultywujecie te
piękne dożynkowe tradycje. To
czas dziękczynienia, ale także
i wytchnienia po ciężkiej pracy
i okazja do lepszego poznania
się. Życzę wszystkim dużo
zdrowia i doskonałej zabawy –
mówił wójt Tadeusz Kielan.
Do późnych godzin nocnych
mieszkańcy bawili się na świeżym powietrzu. Wcześniej szeroki blok zabaw był przygotowany dla najmłodszych mieszkańców. Wspólnie z wolontariuszami z Zakładu Hydrotechnicznego przeprowadzono liczne konkurencje z nagrodami.
W kolejnym numerze przedstawimy relacje i zdjęcia z pozostałych uroczystości dożynkowych i spotkań festynowych.
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INWESTYCJE

KOLEJNE DROGOWE INWESTYCJE

W MIŁORADZICACH, OSIEKU I KRZECZYNIE WIELKIM
w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
Budowa drogi realizowana
była w terminie od grudnia
2021 do sierpnia 2022 r.
Zakres zadania obejmował budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5 metrów
i długości ok. 350 metrów.
Powstały jednocześnie zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji.

MIŁORADZICE

ZAKOŃCZYŁA SIĘ
PRZEBUDOWA DROGI
W MIŁORADZICACH
Gmina Lubin zrealizowała
inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr
1233D w miejscowości Miłoradzice”. Było to możliwe
dzięki znacznemu dofinansowaniu z budżetu gminy
i zawartemu z Powiatem Lubińskim porozumieniu,
w sprawie pełnienia funkcji
inwestora przy realizacji tej
inwestycji.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie
przebudowy drogi na odcinku 540 metrów, w centrum
miejscowości od kościoła
w kierunku Raszowej. Szczegółowo prace obejmowały:
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 6,0
m wraz z wymianą konstrukcji drogi
Wykonanie chodnika
o zmiennej szerokości 1,20
-2,50 m 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 inwestycji wyniosła dokładnie 2 702 795,54
zł. Wkład finansowy Powiatu

OSIEK

KRZECZYN WIELKI
– NOWA DROGA
Dobiega końca realizacja
bardzo długo oczekiwanej
inwestycji w Krzeczynie
Wielkim, czyli budowa drogi gminnej wraz z infra-

o łącznej długości ok 720 m,
utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, budowę
rowu odparowującego o dł.
ok.425 m oraz budowę systemu odwodnienia w postaci wpustów ulicznych,
połączonych ze studniami
chłonnymi.
W ramach inwestycji powstaje także linia oświetlenia ulicznego, na którą
składają się 22 punkty
świetlne. Wzdłuż drogi powstał także kanał technolo-

strukturą towarzyszącą –
etap I i III.
Ta inwestycja rozpoczęła
się w grudniu ubiegłego roku
i zgodnie z umową powinna
się zakończyć do 5 października. Wartość umowy opiewa na 2 434 909,87 zł. Zadanie realizowane jest przy
udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie
1.589.566 zł.
Zakres prac obejmuje wykonanie min.: jezdni o nawierzchni bitumicznej

giczny o długości
ok.460 m.
Przypomnijmy, że opracowanie dokumentacji projektowej zlecono już w 2017 roku, a pozwolenie na budowę
otrzymano na podstawie
specustawy drogowej
o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych. Ustawa pozwoliła na przejęcie gruntów od
prywatnych właścicieli
a w szczególności Nadleśnictwa Legnica.

Wybudowano także odwodnienie drogowe oraz
oświetlenie, na które składa
się 12 słupów z oprawami typu LED.
Wartość inwestycji to ponad 750 tysięcy złotych.

Lubińskiego to 1 023 766,44
zł, natomiast wkład finansowy gminy Lubin wyniósł
1 679 029,10 zł.
PRZEBUDOWA ULICY
BRZOSKWINIOWEJ W OSIEKU
Dokonano już odbioru
technicznego drogi gminnej
biegnącej śladem działek nr
171/8, 171/19 w miejscowości Osiek przy ulicy
Brzoskwiniowej. Pieniądze
na tę inwestycję pozyskano

KRZECZYN WIELKI

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Gminy Lubin realizuje trzy
wyczekiwane przez mieszkańców zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Krzeczyn Mały i Obora.
W każdym z zadań prace
zostały podzielone na kilka
etapów, z których pierwsze
prowadzone na ul. Herbacianej w Krzeczynie Małym
oraz ul. Bursztynowej
w Oborze dobiegają ku końcowi. W ramach prac
w miejscowości Obora wykonano 260 m sieci wodociągowej oraz 300 m sieci
kanalizacyjnej o wartości
blisko 400 tys. zł brutto.

W Krzeczynie Małym natomiast zrealizowano około
355 m sieci wodociągowej
i 350 m sieci kanalizacyjnej
o wartości 480 tys. zł brutto.
Wykonane prace umożliwią przyłączenie nowej zabudowy mieszkaniowej do
sieci.
Jednocześnie w Krzeczynie Małym rozpoczęto prace
przy ulicy Chmielowej obejmujące rozbudowę 120 m
sieci kanalizacyjnej oraz
200 m sieci wodociągowej
o wartości łącznej ponad
200 tys. zł Warto dodać, że
ta rozbudowa wodociągu
umożliwi połączenie sieci
w układ pierścieniowy, co
w konsekwencji wyrówna
ciśnienia w tych rejonach
miejscowości, które dziś odczuwają spadki ciśnienia.

Z ŻYCIA GMINY

Hołd złożony z okazji
Święta Wojska Polskiego
Pod zbiorową mogiłą zmarłych żołnierzy w Siedlcach zapalono znicze
i złożono symboliczne wieńce z okazji 102. rocznicy Cudu nad Wisłą.
30 lat temu ustanowiono 15 sierpnia dniem Wojska Polskiego. W
kościele katolickim wierni świętują w tym czasie Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny i święcą kwiaty, zioła oraz zboża.
Wniebowzięcie NMP to najstarsze maryjne święto. Tego dnia w
kościele parafialnym pw. świętego Michała Archanioła w Siedlcach co
roku odprawiana jest uroczysta msza święta z udziałem
przedstawicieli gminy Lubin.
- Módlmy się o pokój, bezpieczeństwo i jedność. To maryjne święto
uświadamia nam wszystkim jak ważna jest w życiu codzienna praca,
prostota i pokora, która była sekretem Maryi. Warto siebie zapytać,
jak to jest z naszą umiejętnością słuchania, służenia i pokory – mówił
ks. Krystian Sukiennik, celebrujący nabożeństwo.
Tuż po mszy, zgromadzeni zebrali się pod mogiłą poległych w obronie
Ojczyzny.
-Dziękuję, że jesteśmy tu tak licznie. Chciałbym żeby w przyszłym
roku i latach kolejnych, oprócz mszy i złożenia kwiatów, towarzyszyło
temu świętu wiele atrakcji, które przyciągną do Siedlec młodsze
pokolenie. Ono może sobie nie zdawać sprawy, że tak ciężko
wywalczona i okupiona krwią wolność nie jest dana nam na zawsze.
Dlatego patrząc na to co dzieje się za naszą wschodnią granicą,
powinniśmy dziękować tym, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę –
mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Oprócz wójta Tadeusza Kielana i towarzyszących
mu urzędników, kwiaty złożyli także sołtysi
i rady sołeckie z Siedlec i Księginic oraz
przedstawiciele rady parafialnej z Siedlec.

Rozbudowa szkoły
w Niemstowie
Po tym jak dobudowywano pawilony do szkół podstawowych w Szklarach
Górnych i Raszówce, kolejną rozbudowywaną placówką oświatową jest szkoła
w Niemstowie. Planowane
zakończenie inwestycji to
koniec tego roku kalendarzowego. Jest ona warta
prawie 1 milion 200 tysięcy
złotych
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Niemstowie rozpoczęła się w połowie czerwca. Całkowita wartość inwestycji brutto to 1 183.647,20
zł i jest to zadanie realizowane w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kwota bezzwrotnej dotacji to
609.942 zł
Zakres zadania obejmuje
w szczególności wykonanie
robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku szkoły podstawowej. Łącznie powierzchnia
użytkowa nowej części bu-

dynku będzie wynosić 144,90
m2, na którą będą składać się
dwie sale dydaktyczne wraz
z oddzielnymi zapleczami
i komunikacją.
Nowy segment wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne, czyli wody zimnej
i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
oraz wentylacji mechanicznej a także instalację odgromową.

¹¹

Mury Ośrodka Kultury Gminy Lubin odwiedziły w ostatnich miesiącach
liczne wycieczki i osoby indywidualne.

LICZNE WYCIECZKI
NA WYSTAWACH OKGL

Gmina Lubin – wczoraj i dziś, zabytki gminy
Lubin, drewniane miniatury i czasowe wystawy
organizowane we współpracy z rządowymi
instytucjami – to ekspozycje, które cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem.
Ponad 400 osób odwiedziło czasową wystawę
START w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Lubin,
prezentującą wspaniałych
polskich sportowców
ostatnich 100 lat. Wystawę
zobaczyli nie tylko mieszkańcy gminy, wśród odwiedzających znalazły się zorganizowane grupy z lubińskich szkół średnich, a także mieszkańcy gminy Chocianów i Polkowic. Przygo-

towaną we współpracy
z Biurem Programu „Niepodległa” ekspozycję, ukazującą sylwetki 33 postaci
z olimpijskiej historii sportu, które wpisały się na stałe w serca polskich kibiców
można jeszcze obejrzeć do
końca wakacji.
Dodatkowo odwiedzający mogą zobaczyć trzy stałe
wystawy, cieszące się od lat
ogromną popularnością.
Trwają jeszcze wakacje – to

sporo wolnego czasu zachęcamy więc do odwiedzin w OKGL.
WYSTAWA „GMINA LUBIN
– WCZORAJ I DZIŚ”
Zwiedzający zanurzą się
w historii opowiadanej
przez dawne i współczesne
przedmioty. Można zobaczyć jak na przestrzeni lat
zmieniały się narzędzia
rolnicze i te codziennego
użytku. Wystawa pokazuje

jak rozwijała się technologia, a tym samym poprawiała się jakość życia.
WYSTAWA „ZABYTKI GMINY
LUBIN”
Wystawa regionalnych
perełek architektonicznych
ukazująca dziedzictwo kulturowe znajdujące się na
terenie gminy Lubin. Prezentuje kilkadziesiąt makiet zabytków wykonanych
różnymi technikami przez
uczniów gminnych szkół
podstawowych oraz mieszkańców gminy.
WYSTAWA „DREWNIANE
MINIATURY”
Prezentuje blisko 70
ręcznie wykonanych drewnianych przedmiotów
użytku codziennego oraz
miniaturowe urządzenia
rolnicze. Dodatkową
atrakcją jest zbiór kilkunastu drewnianych zabawek
sprzed lat.
Wystawy wzbogacają instalacje interaktywne i projekcje wideo. Serdecznie
zapraszamy, wstęp wolny.
W czasie roku szkolnego
OKGL odwiedzają liczne
wycieczki szkolne. Często
jest to także okazja do odwiedzenia Urzędu Gminy
Lubin i możliwość zasiadania w sali obrad Rady Gminy Lubin, czy też rozmowa
z wójtem Tadeuszem Kielanem.
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NON STOP BOSKO
I TŁUMY MŁODZIEŻY

Muzyka klasyczna
w małych
miejscowościach

W ramach spotkań młodzieży salezjańskiej Inspektorii Wrocławskiej, do Szklar
Górnych przyjechało ponad 200 osób na kilkudniowe spotkanie. W niedzielę
zorganizowano festyn, na którym bawiono się wspólnie z mieszkańcami, a tuż
po nim koncerty muzyczne.
wspaniałego wydarzenia, które
staje się już nasza tradycją.
Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Lubin poprowadzili
blok warsztatów, między innymi z plecenia makramy czy
grawerki. Animatorzy przygotowali dla młodzieży także kolorowe balony, plecenie warkoczyków oraz malowanie
twarzy.
- Uczestnicy chętnie skorzystali z naszych propozycji.
Nie brakowało chętnych na
makramowe breloczki, czy
grawerowane kubki, a dziewczyny miały kolorowe fryzury
na wieczorny koncert – mówi
Magdalena Dubińska, dyrektor OKGL.
Artystą, który jako pierwszy
przejął scenę i porwał salezjańską młodzież do zabawy

- Niektórzy z was są tu po raz trzeci, może z okazji pięciolecia spotkań
w Szklarach Górnych uczcimy ten jubileusz – mówił wójt Tadeusz Kielan.
W klimacie festiwalowo - biwakowym młodzi ludzie brali
udział w panelach tematycznych, warsztatach, modlitwie,
spotkaniach z ciekawymi ludźmi. NON STOP BOSKO odbywało się na terenie szkoły
i parafii w Szklarach Górnych
już po raz trzeci.
- Przyjechałem do Szklar
Górnych w 2018 roku i miałem
przyjemność współuczestniczyć i przyglądać się gminnym
obchodom Święta Niepodległości, które zrobiły na mnie
fantastyczne wrażenie. Pomyślałem wówczas, że i wójt
i mieszkańcy są bardzo otwarci, energetyczni życzliwi, więc
byłoby to doskonałe miejsce
na zorganizowanie corocznych spotkań młodzieży salezjańskiej. Pierwsze takie spotkanie odbyło się już w 2019 roku – wspominał ksiądz inspektor Bartłomiej Polański, który

organizował dwa pierwsze
zjazdy, a tym razem gościł na
nich jako zwierzchnik salezjan. – Razem z parafią, gminą i szkołą udaje nam się stworzyć bardzo dobrą atmosferę
i jeszcze lepsze warunki. Z roku na rok jest także coraz więcej atrakcji.
Tegorocznym hasłem spotkania było wezwanie “Devotion”, czyli poświęcenie. Miało
to związek z 80. rocznicą męczeńskiej śmierci salezjańskich, młodych Błogosławionych z Poznania, którzy oddali
swoje życie za wiarę i ojczyznę.
Centralnym punktem zjazdu był niedzielny festyn, w którym współuczestniczyli także
mieszkańcy gminy Lubin.
Gościli oni również na niedzielnym obiedzie uczestników zjazdu.
- Cieszę się że zarażacie swoim entuzjazmem i radością ży-

cia! Wasz zapał, szczęście
sprzyja nawiązywaniu relacji
i mam nadzieję, że nawiązujecie
tu wiele przyjaźni, także
z mieszkańcami gminy Lubin –
mówił do młodzieży Tadeusz
Kielan, wójt gminy Lubin. –
Z roku na rok przyjeżdża was
więcej, a my staramy się być
bardzo gościnni. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Lubin i Ośrodka Kultury Gminy
Lubin za współorganizację tego

był Arkadio. Raper, freestylowiec oraz mówca. Jego przekaz jest bardzo chwytliwy
i uniwersalny. Zacznij żyć pasją i talentami – Rób to co kochasz!
Na zakończenie wystąpili
Siewcy Lednicy, zespół wykorzystujący elementy folkloru
góralskiego. Czerpią także inspiracje z gatunków takich jak
reagge, pop oraz muzyka ludowa.

Debiut literacki uczennicy

Biblioteka szkoły w Krzeczynie Wielkim wzbogaciła się ostatnio o ciekawą pozycję. Nie byłoby w tym nic
niezwykłego, gdyby nie fakt, że
współautorką książki jest
Martyna Jargut- utalentowana uczennica z klasy 7a.
W ubiegłym roku szkolnym
władze powiatu legnickiego
ogłosiły III edycję Konkursu
Literackiego pn. „Nasza ziemia, nasz dom- Pamiętnik pokoleń- Nasze dziedzictwo”. Celem

konkursu było upamiętnienie i utrwalenie
w świadomości
młodego pokolenia tragicznych wydarzeń i decy-

zji, jakie musieli podjąć przesiedleńcy
z Kresów. Szkołę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim reprezentowała Martyna. Jej praca została
opublikowana w książce „Pamiętnik pokoleń” wydanej w tym roku przez Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”.

Jesteśmy pod wrażeniem, że młodzi ludzie
interesują się historią swoich przodków, chcą
i potrafią o tym pisać. Serdecznie gratulujemy
Martynie i życzymy dalszych sukcesów.

Koncert muzyki poważnej z cyklu „Z klasyką przez
Polskę” odbył się w Kościele Rzymskokatolickim pw.
Św. Antoniego w Oborze. To efekt współpracy Ośrodka Kultury Gminy Lubin z Polskim Impresariatem
Muzycznym ramach projektu, który służy zwiększeniu zainteresowania muzyką klasyczną w małych
miejscowościach.
Mieszkańcy gminy Lubin mieli okazję usłyszeć wykonania dwóch wirtuozów Janusza Wawrowskiego
oraz Mischy Kozłowskiego. Dzięki projektowi publiczność z małych miejscowości, która na co dzień nie
ma możliwości słuchania muzyki klasycznej, może
poznać dorobek słynnych twórców i uczestniczyć w
koncertach na najwyższym poziomie z udziałem wybitnych wykonawców.
Janusz Wawrowski to jeden z najwybitniejszych
polskich skrzypków swojego pokolenia, dwukrotny
laureata nagrody Fryderyka, odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest jedynym w Polsce skrzypkiem grającym na skrzypcach samego Stradivariego.
Mischa Kozłowski to solista i kameralista od lat z
wielkim powodzeniem występujący na deskach koncertowych Europy, Japonii i Chin. Jest wykładowcą
Katedry Kameralistyki Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie i prezesem Fundacji „Partnerstwo w Muzyce”.
Kierujemy podziękowania dla księdza Pawła Kajla
za pomoc w organizacji koncertu oraz mieszkańcom
gminy za liczne przybycie. Mamy nadzieję, że udało
się zaszczepić ducha muzyki klasycznej i będziemy
się spotykać na następnych koncertach.
Projekt „Z klasyką przez Polskę” realizowany jest
przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, na Dolnym
Śląsku współorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy
członka zarządu Województwa Dolnośląskiego
Krzysztofa Maja. Operatorem jest Ośrodek Kultury i
Sztuki we Wrocławiu, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI DZIECIĘCEJ
W tym wydarzeniu wzięły
udział dzieci z naszego
gminnego przedszkola.
Jury nagrodziło:I miejsce:
Milena Sowizdrzał, Alicja
Kindra, Julia Sokołowska,
II miejsce: Zuzanna
Sokołowska, Szymon
Sokołowski, III miejsce:
Alicja Kaciuban, Marcel
Wdowicz. Dziękujemy
serdecznie wszystkim
uczestnikom konkursu
oraz ich rodzicom, za przygotowanie dzieci do tego
wydarzenia, za chęć krzewienia języka polskiego wśród
najmłodszych. Warto pielęgnować tę tradycję, bo taki
konkurs dostarcza wielu emocji i niezwykłych
wzruszeń, zarówno przedszkolakom, rodzicom, jak
również nam zasiadającym w komisji.

Z ŻYCIA GMINY
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Z inicjatywy proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej i dzięki jej wsparciu przez wójta oraz Urząd Gminy Lubin,
zagospodarowano skwer, na którym postawiono kapliczkę z wizerunkiem Maryi.

NOWA KAPLICZKA
W RASZÓWCE
W obecności
wielu parafian i
gości, dokonano
uroczystego
poświęcenia
Maryjnej
kapliczki. – Tam
gdzie jest figura
Maryi jest i okno
do nieba – mówił
uczestniczący
w uroczystości
ksiądz dziekan
Janusz Ospa.

Skwer przy ulicy Odzyskanej w Raszówce zyskał zupełnie nowe oblicze. Cały teren
oczyszczono i zagospodarowano kładąc m.in. chodnik.
Zwieńczeniem tych prac było postawienie kapliczki z wizerunkiem Maryi. Towarzyszy jej napis: „O Maryjo, bez
grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, któ-

– Niech ta symboliczna kapliczka będzie naszym
wyrazem wdzięczności za życie, zdrowie – mówił
wójt Tadeusz Kielan.
rzy się do Ciebie uciekają”.
- Składamy wielkie podziękowania na ręce wójta Tadeusza Kielana za życzliwość
i wsparcie naszej inicjatywy.
Dziękujemy także za uczestnictwo w tej uroczystości
wójtowi i jego zastępcy Bartoszowi Chojnackiemu –
mówił Stanisław Buchta,
proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny w Raszówce.

- Maryja przypomina nam,
że trzeba dbać o serce i dusze. Gratuluję tej wspólnocie
parafialnej. Ten pięknie
przygotowany i zagospodarowany plac wpisuje się
w swoistą renowację dusz.
Niech ta figura symbolizująca miłość i niweluje wszelkie
podziały – mówił ksiądz
dziekan Janusz Ospa.
Kapliczki są mocno splecione z polską kulturą i obyczajo-

wością. Zawsze były miejscem
ważnym dla lokalnych społeczności. Kiedyś budowane
na skrajach miast, osad i wsi,
dziś w wielu przypadkach sto-

ją w centrum, tak jak nowa kapliczka w Raszówce.
- Traktuję dzisiejsze spotkanie jako uroczystość gminną. Niech ta symboliczna ka-

pliczka będzie naszym wyrazem wdzięczności za życie,
zdrowie. Niech symbolizuje
oddanie się pod opiekę Maryi. Niech ubogaca nasze życie duchowe i tę przestrzeń
publiczną. Wierzę, że jej otoczenie będzie zawsze zadbane i przystrojone kwiatami. –
mówił wójt Tadeusz Kielan.
Uroczystego poświecenia
kapliczki dokonano wraz
z misjonarzem Ojcem Kazimierzem, który rok temu
rozpoczął dzieło misyjne
w Raszówce. Uczestnicy
spotkania przeszli później
uroczystym korowodem do
kościoła gdzie odprawiono
msze świętą.

Święto Parafialne w Cerkwi
Prawosławnej w Zimnej Wodzie

Parafialne Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy obchodzone w Cerkwi Prawosławnej w Zimnej Wodzie jak co roku zgromadziło tłumy. Wierni zgodnie z tradycją przynieśli do poświęcenia wiązanki złożone z kwiatów, ziół leczniczych i kłosów zbóż, jako dziękczynienie za
tegoroczne plony. Po nabożeństwie, mimo deszczu zebrano się na terenach przy Cerkwi by zjeść wspólny posiłek
i porozmawiać.
Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, którego odpowiednikiem w Koś-

ciele Rzymskokatolickim
jest Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny

miało wyjątkową oprawę i atmosferę.
Dla parafii w Zimnej Wodzie 28 sierpnia to corocznie
także czas odpustu. W wigilię
święta sprawowane było nabożeństwo Całonocnego Czuwania. W świąteczny dzień
proboszcz parafii ksiądz mitrat Sławomir Kondratiuk poświęcił wodę i odsłużył akatyst Zaśnięcia Bogurodzicy.

Ksiądz proboszcz przewodniczył także liturgii, którą odprawiał wraz z przybyłymi duchownymi z okolicznych parafii. Ze względu na
deszczową aurę nie przeprowadzono procesji wokół cerkwi. Poświęcono jednak
przyniesione przez wiernych
i przybyłych gości na święto
kolorowe bukiety z kwiatów,
ziół i plonów ziemi.

Na zakończenie uroczystości święta parafialnego wszyscy obecni w cerkwi stali w długiej kolejce
by pokłonić się Ikonie Bogarodzicy Poczajowskiej.

Jednym z gości
uroczystości był Tadeusz Kielan, wójt gminy
Lubin. Piękną tradycją od
wielu lat jest uczestnictwo
w święcie wiernych z sąsiednich parafii. Najstarsi
wspominają jak za dawnych
lat przyjeżdżało wiele furmanek z ludźmi potem
wierni przyjeżdżali pociągiem do stacji Raszówka
z której na pieszo szli do
cerkwi aż siedem kilometrów. Z parafii Michałów
przez lata szła piesza piel-

grzymka na
święto do Zim-

nej Wody.
Na zakończenie uroczystości święta parafialnego
wszyscy obecni w cerkwi stali w długiej kolejce by pokłonić się Ikonie Bogarodzicy
Poczajowskiej.
Później były okazje do
rozmów i licznych wspomnień, bowiem przy cerkwi rozłożono namioty,
pod którymi przygotowany
był poczęstunek dla wiernych.
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ŻEGNAJCIE WAKACJE

Liczne wycieczki, atrakcje, warsztaty, radość dla dzieci i młodzieży

ATRAKCYJNE
WAKACJE Z OKGL
Ponad 100 osób wzięło udział
w wycieczkach organizowanych
w pierwszym tygodniu wakacji
z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin.
Najmłodsi mieszkańcy gminy wraz
z rodzicami i opiekunami udali się do
Zatorlandu oraz do Wrocławskiego
ZOO i Afrykarium. Tegoroczne, nowe
propozycje wycieczek cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Wakacyjną przygodę rozpoczęto wycieczką do Zatorlandu. Po prawie 400 kilometrowej trasie autokarem,
na dzieciaki czekały tematyczne parki oraz lunapark.
Największy park ruchomych
dinozaurów w Europie nie
zawiódł. Uczestnicy wycieczki spotkali przedstawicieli
prastarych gadów. Podczas
spaceru po Parku Mitologii,
po przekroczeniu ogromnej
bramy rodem z Olimpu ukazało się wielkie jezioro, na
którym dryfowały posągi
greckich bogów, herosów
oraz stworów. Przechadzając
się wyznaczoną trasą wy-

cieczkowicze udali się rejs
po jeziorze, w którego trakcie mogli wysłuchać najpopularniejszych greckich mitów.
W Lunaparku największym zainteresowaniem cieszył się smoczy rollercoaster
oraz samochodziki. Dzieci
i dorośli mieli nielimitowany
dostęp do wszystkich atrakcji jakie oferował im Zatorland. Dodatkową atrakcją
był seans w kinie 5D o dinozaurach.
Odwiedzono także wrocławskie ZOO oraz Afrykarium, które zwiedzono wraz
z audiowizualnym przewod-

podcastów
oraz grafiki komputerowej, podczas których
mogli wykazać się kreatywnością, dzieląc się swoimi
zainteresowaniami oraz spostrzeżeniami. Powstały au-

nikiem. Największą atrakcją
była dżungla otaczająca rzekę Kongo, gdzie dzieci mo-

Wspólnie „Ocalimy świat”

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zdobyła
jedną z 3 równorzędnych
pierwszych nagród w ogólnopolskim konkursie na
najlepszy projekt proekologiczny pilotażowej edycji
ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat”, którego organizatorem jest
Fundacja ABC XXI Cała
Polska Czyta Dzieciom.
Projekt realizowany był
wspólnie z filią biblioteki
w Księginicach przy współ-

pracy ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza
w Siedlcach w klasie I. Biblioteka w Raszówce była
jedną z 50 placówek z całe-

go kraju, które wzięły udział
w pilotażowej edycji programu Fundacji.
Uczniowie uczestniczyli
w zajęciach na temat recyklingu i segregowania śmieci, ocieplania klimatu oraz
problemu ginących owadów
zapylających. Wszystkie
spotkania łączyły w sobie
elementy głośnego czytania
wraz z dyskusją,
warsztaty ekologiczne, a także
rozmowę na temat
uniwersalnych
wartości moralnych, którymi kierujemy się w naszym codziennym
życiu. Dzieci solidarnie stwierdziły,
że nasze otoczenie
należy traktować
z szacunkiem,
wszystkie owady
przyjaźnie, o klimat dbać
mądrze, a dzięki odpowiedzialności i uczciwości
wspólnie możemy uratować
świat.

gły podziwiać ogromne krokodyle nilowe oraz urocze
ssaki wodne – manaty.
Najmłodsi mieszkańcy
gminy wzięli również udział
w warsztatach z tworzenia

torskie odcinki dotyczące
ekologii, między innymi na
temat frytek z McDonalda
czy ras koni hodowlanych.
Z kolei podczas zajęć dotyczących grafiki komputero-

wej
dzieciaki
uruchomiły swoją wyobraźnię i stworzyły logotypy, czyli charakterystyczne formy graficzne do
identyfikacji danej marki czy
działania oraz plakaty i komiksy.
Około 60 uczestników wyruszyło także w podróż do
Parku Adrenalina. To niezwykłe miejsce położone nad
jeziorem wieleńskim oferuje
mnóstwo atrakcji, park linowy, zorbing, zjazd tyrolką
czy eurobungee. Po kilku
godzinach intensywnej zabawy przyszła pora na zasłużony odpoczynek - opalanie,
budowanie zamków z piasku
i oczywiście zabawa na brzegu jeziora wieleńskiego.

Więcej zdjęć na
facebookowym profilu
Ośrodka Kultury Gminy
Lubin.

Bezpłatna kolonia
dla dzieci z rodzin
wymagających pomocy

Trzydzieścioro dzieci wyjechało
na zorganizowany letni obóz
wakacyjny, który był
połączony z elementami
treningu umiejętności
społecznych. Do grona 21
uczniów podstawówek, dla
których zorganizowano wyjazd,
dołączyła dziewięcioosobowa
grupa dzieci z Ukrainy, która
mieszka z rodzinami na naszym
terenie.
Dzieci wyjechały nad morze do
Jarosławca i były przez 10 dni
w Ośrodku WczasowoKolonijnym BARKA. To obiekt
położony w odległości 200
metrów od plaży z bogatą bazą
sportowo-rekreacyjną.
Do udziału w wakacyjnym
wyjeździe kwalifikacji
dokonywali pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej. Koszt kolonii,
który wynosi ponad 83 tysiące
złotych został decyzją wójta
sfinansowany ze środków
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Warto dodać,
że na ten cel przeznaczono
także 13 412,70 złotych – to
kwota, która wpłynęła na

konto gminy Lubin ze zbiórki
pieniędzy wśród mieszkańców
naszej partnerskiej gminy
Sathonay-Camp we Francji,
z przeznaczeniem na wsparcie
rodzin z Ukrainy na naszym
terenie. Stąd decyzja
o wysłaniu dziewięciorga
dzieci z Ukrainy na letni
wypoczynek.

SPORT
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Raszówka była gospodarzem inauguracyjnego spotkania rozgrywek niższych lig,
które były jednocześnie gminnymi derbami.

UNIA MIŁORADZICE ZWYCIĘŻYŁA
W DERBACH Z HUZAREM RASZÓWKA
Zawodnicy
beniaminka
otrzymali
komplety
nowych strojów,
które przed
rozgrywkami
wręczył wójt
Tadeusz Kielan.

Początek spotkania należał
do drużyny z Raszówki, która
nastawiła się na sprawienie miłego prezentu swoim fanom,
którzy czekali ponad 30 lat na
powrót Huzara do Klasy A.
Jednak bardziej doświadczona drużyna z Miłoradzic
w pierwszej połowie meczu
zdobyła pięć bramek po strzałach Piotra Gałka (10. 25. i 29.
min) i Tomasza Skotnickiego
(12. i 39. min). Gospodarze odpowiedzieli tylko jednym celnym trafieniem Marcina Nyklewicza w 22. minucie meczu.
Po zmianie stron obraz gry
się wyrównał, obie ekipy stworzyły sobie kilka sytuacji podbramkowych, lecz gole zdobywali tylko zawodnicy Unii Miłoradzice -Tomasz Skotnicki

Najlepszymi piłkarzami meczu wybrano Tomasza
Skotnickiego (Unia Miłoradzice) i Mateusza
Hałdrzyńskiego ( Huzar Raszówka). Nagrody
i wyróżnienia wręczał wójt gminy Lubin Tadeusz
Kielan i radny Jerzy Tadla .
(83. min) i Damian Rakowski
(86. min).
Obie drużyny stworzyły ciekawe widowisko sportowe
i mamy pewność, iż następne
mecze przyniosą ambitnej dru-

Gminne zawody kajakowe w Raszowej
WYNIKI ZAWODÓW:
Jedynki mężczyzn
 Krzysztof Pwasternak - Raszowa
 Czesław Rojek - Krzeczyn Mały
 Karol Mańczak - Obora
 Jedynki kobiet
 Agnieszka Kruszyńska -Raszowa
 Ewelina Malik
 Małgorzata Kandut - Obora

Impreza zorganizowana kilka lat
temu w Raszowej, jako zawody sołeckie, szybko przekształciła się w bardzo ciekawe wydarzenie sportowe
o zasięgu gminnym.
Dzięki ogromnej pracy
sołtysa Eugeniusza
Guta i mieszkańców,
uczestnicy zmagań
mieli bardzo różnorodną formę
aktywności sportowej.
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
zadbał o to, by każdy z uczestników znalazł coś ciekawego dla

siebie. Oprócz zawodów kajakowych
był turniej w boule, wypieki podpłomyków, czy też karuzela średniowieczna
dla dzieci. Te ciekawe formy aktywności sprawiły, iż nikt się nie nudził.
Sołtys Raszowej Eugeniusz Gut przygotował
dla uczestników zawodów grilla, chleb
ze smalcem oraz
ogórki małosolne.
Wielu mieszkańców naszej gminy
potraktowało
udział w zawodach jako świetną
wycieczkę rowerową połączona z dobrą
zabawą.

Dwójki
 Artur i Jakub Kęcińscy - Raszowa Mała
 Czesław Rojek\Jerzy Tadla - Krzeczyn
Wielki
 Krzysztof Kandut\Karol Mańczak Obora
Turniej boule
 Dorota Pasternak\Małgorzata
Kruszyńska - Raszowa
 Iga i Oliwier Krukowski \Lila Trapsza Raszowa
 Małgorzata i Krzysztof Lisowscy
-Raszówka
 Barbara i Marek Żuk - Miłoradzice

Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach
wręczali wójt gminy Tadeusz Kielan
i sołtys Raszowej Eugeniusz Gut.

żynie z Raszówki zdobycze
punktowe.
W przerwie meczu rozegrano konkurs rzutów karnych,
którego zwycięzcą został Adrian Szczepański z Legnicy.

KOLEJNY ZŁOTY
MEDAL ŁUCZNIKÓW

W Miłoszycach zorganizowano Międzynarodowy Turniej
Łuczniczy o Puchar Burmistrza Jelcza – Laskowice. W turnieju
tym uczestniczyła szóstka zawodników z najmłodszych roczników
dopuszczonych do turnieju.
Najlepiej spisał się Leon Kowalczyk w kategorii Apacz zajmując
pierwsze miejsce, w tej samej kategorii Ignacy Witek był piąty.
Mateusz Wójcik Vel Jaworski w kategorii Młodzik Młodszy
chłopców był piąty, a Julia Stachowska dziesiąta wśród
dziewczynek. W kategorii Młodzik Gabriela Rakowska osiągnęła
lokatę dziesiątą a Natalia Maluska jedenastą.
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ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI
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bogowie indyjscy przybyli z gwiazd

22

23

24

37. Kurtka z krótszym przodem
40. Wieś przy zbiorniku Jeziorsko
41. Dziki koń amerykański
42. Postać z Seksmisji
43. Nurt literacki
44. Jan… poeta bizantyński
45. Muza poezji miłosnej
46. Ciągnik
47. Okrągła budowla
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POZIOMO:
1. Zasłona na plaży
6. Dawniej: niesława
10. Troja
11. Siłowa kradzież
12. Przygodowy serial USA z lat 60’
13. „Miedziana” wieś niedaleko Bolesławca
14. Wiosenne kwiaty
15. Cukier prosty
16. Węgierski bigos
19. Tropikalny owoc
23. Ciężkie wino hiszpańskie
26. Kobieta - szpieg
27. Do włosów
28. Wachmistrz Kmicica
29. Do pokrywania ścian
30. Modny wzór na tkaninach
33. Mitologiczny latający pojazd, na którym
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PIONOWO:
1. Dotkliwa przegrana
2. Akacja
3. „Sad” z winogronami
4. Srebrzysty metal
5. Letni miesiąc
6. Jeansowy barwnik
7. Rachunek
8. Niewielka, nieregularna pustka w głębinowej

skale magmowej

9. Z 40. rozbójnikami
17. Siła witalna
18. Legendarny czeski biegacz
20. Zioła zalane wrzątkiem
21. Zespół dziewięciu muzyków
22. Niemiecki kraj związkowy
23. Zwarty górotwór
24. Dawniej: alarm
25. Jaszczurka chodząca po ścianach
30. Ani Mru Mru lub Moralnego Niepokoju
31. Wyznawca zasady

42
43

44
45
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47

Hasło krzyżówki z numeru 7/2022 Wiadomości
Gminnych Gminy Lubin brzmi: „I palec serdeczny bywa
niekiedy wskazujący”. Nagrodę otrzymuje Tomasz
Lipko z Chróstnika. 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 9 września. 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.

„przeciwne leczy się przeciwnym”,
32. Ścienna lampa
34. Oszklona grządka
35. Piaszczysta pustynia w płn. Chinach
36. Stolica stanu Maine
37. Emerson, Lake and…
38. Rodzaj roślin z rodziny astrowatych
39. Laik, nie zawodowiec

���IE����J �IĘ!
Mówi jedna znajoma do drugiej:
- Patrz jak Helena zbrzydła po tej
nieudanej operacji plastycznej, aż
miło popatrzeć.
***
W szkole na lekcji historii pani
zadała dzieciom pytanie:
- Kto wie coś o Napoleonie?
Parę dzieci zgłosiło się, a wśród nich
Jasiu. Pani niedowierzała, bo Jasiu
nigdy niezgłaszający się, a teraz

wyrwał się do odpowiedzi:
- No proszę Jasiu, powiedz co wiesz
o Napoleonie.
- Najtańszy Napoleon jest
w Czechach.
***
Dziennikarz pyta marynarza:
- Więc to pan jest tym jedynym
marynarzem, który uratował się
z zatoniętego statku?
- Tak.

- A jak się pan uratował?
- Byłem wtedy na urlopie.
***
- Dziadku - pyta Jasiu - kto to jest
człowiek dobrze wychowany?
- Wiesz... To ktoś, kto jak potknie się po
ciemku o kota, nadal nazywa go kotem!
***
Jaś rozmawia z ojcem:
- Tato, tak bardzo chciałbym być choć
raz na twoim miejscu.

- A co byś zrobił, gdyby twoje
marzenie się spełniło synku?!
- Dałbym mojemu ukochanemu
synkowi dwadzieścia złotych na
ciastko i lody!
***
- Wpadłbyś do nas któregoś dnia Marian zaprasza kolegę - mamy
nowego psa.
- A czy on gryzie?
- Właśnie chcemy to sprawdzić.

***
Żona mówi do męża:
- Kochanie! Już niedługo będzie nas
troje!
- To najwspanialsza nowina jaką
kiedykolwiek usłyszałem! - odpowiada
mąż - Byłaś u lekarza? Wiadomo już
jaka płeć? Synuś czy córeczka?
- Och głuptasku! Moi rodzice się
rozwiedli i mamusia będzie mieszkać
z nami...

