
ABSOLUTORIUM 
DLA WŁADZ OSP 

Strażacy z Zimnej Wody 
zainaugurowali cykl dziewięciu 
spotkań sprawozdawczych 
podsumowujących 
ubiegłoroczne działania 
jednostek OSP. Zarząd 
otrzymał jednogłośne 
absolutorium, a ochotnicy 
odebrali liczne gratulacje 
i podziękowania, zarówno za 
udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych, jak i działalność 
prewencyjną, kulturalną 
i wychowawczą.  Str. 10

WSCHODY I ZACHODY 
– OPOWIEŚCI 
OSIEDLEŃCÓW 
W GMINIE LUBIN

W hołdzie pionierom, którzy 
po wojnie osiedlili się 
w gminie Lubin, przygotowano 
wyjątkową publikację, na 
którą składają się opowieści 
22 mieszkańców.Na początku 
marca ukaże się drukowane 
wydanie, jednak od grudnia 
udostępniono wszystkim 
wersję internetową tego 
wydawnictwa.   Str. 11

TO JEST JAK 
POWOŁANIE, 
BEZ KTÓREGO NIE 
MOŻNA ŻYĆ

Teresę Kot znają w Zimnej 
Wodzie chyba wszyscy, bo 
nawet nowych mieszkańców 
angażuje do różnych 
przedsięwzięć i odkrywa 
w nich talenty. Przygotowuje 
m.in. spektakle teatralne, 
kabarety, śpiewa, organizuje 
kolędy. Ostatnio także tańczy 
i maluje obrazy.  Str. 13
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Na wniosek wójta radni gminy Lubin podjęli kilka decyzji 
w sprawie przeznaczenia pieniędzy na remont kolejnej 

drogi powiatowej, funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji 
oraz dopłaty do gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Środki pozyskane z opłat pobieranych od mieszkańców 
są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów 

funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami. 
Planowane dochody z tego tytułu to w tym roku 5 493 000 

zł, natomiast szacowane wydatki to aż 9 402 391 zł. 
Różnica, czyli 3 909 391 zł zostanie pokryta z budżetu gminy 

Lubin. W praktyce to pieniądze, które zostają w kieszeni 
mieszkańców, w innym wypadku koszty za wywóz śmieci 

musiałyby wzrosnąć.  Str. 6

Walkę piekła z niebem o ludzi przedstawiono wspaniałymi aranżacjami, układami choreograficznymi, 
tańcem i śpiewem ze wszystkich zakątków świata. Jasełka zorganizowano pod hasłem: „Boże dziecię świat 
ujrzało i całą ziemię rozśpiewało”.

W bardzo widowiskowy sposób, ponad 140 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych, pokazało jak niebo i piekło zawrzało walcząc o dusze ludzi. Na szczęście 
wygrała miłość, dobro i życzliwość. Wyjątkowo liczna publiczność gorącymi brawami i aplauzem 
dziękowała dzieciom za wiele wzruszeń.
Po dwóch latach przerwy zorganizowano jasełka, która to uroczystość na stałe wpisała się
do kalendarza imprez szkolnych, i na którą z niecierpliwością czekano.
Dzieci były kolorowo i pomysłowo ubrane oraz wyposażone w nadający wyjątkowy klimat akcesoria, 
począwszy od urokliwych światełek, poprzez serduszka,  na różnych rekwizytach kończąc.  Str. 8-9

Przepiękne jasełka w wykonaniu 
uczniów ze Szklar Górnych

Gminne wsparcia finansowe- śmieci, drogi i komunikacja
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AKTUALNOŚCI

Ośrodek Kultury Gmin 
Lubin ogłosił VI edycję 
konkursu Anioły Kultury 
Gminy Lubin . To coroczna 
nagroda, która jest 
przyznawana osobom 
wyróżniającym się swoją 
działalnością i talentami 
w kategoriach: rękodzieło, 
muzyka, taniec, śpiew oraz 
animator kultury.

Do konkursu można zgłosić 
osoby dorosłe oraz dzieci 
zamieszkujące teren gminy 
Lubin. Zgłoszenia przyjmowane 
są  do 24 lutego 2023 r. 
osobiście w siedzibie OKGL 
lub mailowo na adres: 
konkursy@okgminalubin.pl

Karta zgłoszenia dostępna jest 
na stronie internetowej OKGL 
oraz w załączonym regulaminie. 
Organizator prosi osoby, które 
wysłały zgłoszenia w zeszłym 
roku o ich ponowienie.

Zgłoś 
kandydata 
do nagrody 
Anioły 
Kultury 
Gminy 
Lubin 

W Domu Słowa w Legnicy odbyło 
się spotkanie opłatkowo-noworocz-
ne, na które biskup legnicki Andrzej 
Siemieniewski zaprosił samorzą-
dowców z terenu diecezji legnickiej.

Ponad 100 osób – prezydentów, bur-
mistrzów, wójtów, radnych reprezen-
tujących różne samorządy lokalne 
przybyło do kaplicy Domu Słowa. 
Obecny był także marszałek wojewódz-

twa dolnośląskiego Cezary Przybylski 
oraz radni sejmiku dolnośląskiego. 

Był czas na składanie życzeń, łama-
nie się opłatkiem i spotkanie przy sto-
le, podczas którego dzielono się do-
świadczeniami. 

Spotkanie połączyło ludzi rożnych 
opcji politycznych, dla których jednak 
wspólne są wartości oraz praca na 
rzecz dobra wspólnego społeczności 
lokalnych.

Opłatek samorządowców 
z biskupem legnickim 

Na terenie Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wroc-
ławiu Komendant Powiatowy Państwo-

wej Straży Pożarnej w Lubinie 
bryg. Eryk Górski wraz z wój-
tem gminy Lubin Tadeuszem 
Kielanem, wzięli udział w uro-
czystej zbiórce z okazji przeka-
zania dla miejscowej  komendy 
ciężkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego GCBA 5/32 na 
podwoziu SCANIA PT370XT. 

Gmina Lubin wsparła lubińskich 
strażaków kwotą 100 tysięcy złotych, 
pieniądze te uruchomiły możliwość za-
kupu samochodu. Dodatkowym dofi-
nansowaniem były środki z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego, z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz te zapisane w ustawie bu-
dżetowej na 2022 r. 

Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin 
otrzymał pamiątkową tablicę z podzię-
kowaniem za wsparcie zakupu nowego 
wozu.

Łącznie przekazano 13 samochodów 
ratowniczo – gaśniczych i nośnik 
z kontenerem gaśniczym proszkowym 
dla jednostek PSP z terenu wojewódz-

twa dolnośląskiego na łączną kwotę 
16 570 929 zł.

Ksiądz Artur Szela – kapelan dolno-
śląskich strażaków poświęcił wszystkie 
przekazane samochody.

Przy okazji uroczystej zbiórki za-
stępca komendanta głównego PSP 
nadbrygadier Adam Konieczny wręczył 
czterem funkcjonariuszom z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Bolesławcu 
wyróżnienia komendanta głównego 
Państwowej Straży Pożarnej generała 
brygadiera Andrzeja Bartkowiaka za 
wzorową postawę ratującą ludzkie ży-
cie oraz postępowanie godne naślado-
wania, budzące podziw i społeczny sza-
cunek. Opis akcji ratowniczych do-
stępny na stronie internetowej PSP .

 Kluczyki, 
dowód 
rejestracyjny 
wraz z listem 
gratulacyjnym 
z rąk nadbryg. 
Marka 
Kamińskiego 
Dolnośląskiego 
Komendanta 
Wojewódzkiego 
PSP we 
Wrocławiu 
odebrał bryg. 
Eryk Górski, 
komendant 
powiatowy PSP 
w Lubinie.

STRAŻACY MAJĄ 
NOWY WÓZ RATOWNICZO-GAŚNICZY 
DZIĘKI WSPARCIU NASZEJ GMINY  

Tadeusz Kielan wójt gminy 
Lubin otrzymał pamiątkową 
tablicę z podziękowaniem za 
wsparcie zakupu nowego wozu.
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Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
po raz pierwszy opracowano ranking 
Gmin Dobrych do Życia. Powstał on 
w związku z rosnącym zapotrzebowa-
niem na ocenę stanu zaspokojenia po-
trzeb człowieka. Wynika to z szybkich 
przemian społecznych zachodzących 
w Polsce po 1989 r.

W rankingu uwzględniono wszyst-
kie 2477 gmin w Polsce, spośród któ-
rych wyłoniono laureatów na  podsta-
wie 63 wskaźników. Wśród nich zna-
lazły się m.in.:  poziom edukacji, do-
chody własne gmin w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, infrastruktura 
kulturalna, przeciętne wynagrodzenie 
czy walory estetyczne krajobrazu. 
Wszystkie razem tworzą syntetyczny 
Wskaźnik Jakości Życia, a jego war-

tość stała się podstawą lokaty w ran-
kingu – im wyższa, tym wyższe miej-
sce.

Autor opracowania prof. dr hab. 
Przemysław Śleszyński zaznaczył, że 
ranking stara się wypośrodkować „to, 
co możemy sami zrobić jako ludzie, 
jako władza, jako decydenci, jako sa-
morządowcy i to, co jest stałe, nieza-
leżne”.

- Samorząd jest bardzo istotny, on 
może pewne rzeczy lepiej zorganizo-
wać, zapewnić lepszą efektywność, ale 
pewnych stałych rzeczy się nie zmieni, 
tak jak położenie geograficzne. Jeśli 
gmina jest położona w sąsiedztwie du-
żego miasta, to już jest łatwiej, są 
większe dochody, są najczęściej bo-
gatsi mieszkańcy, jest bliżej do usług. 

Jeśli gmina ma warunki przyrodnicze, 
to też nie przeniesie się parku narodo-
wego do dużego miasta – powiedział 
prof. Śleszyński.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone 
w pięciu kategoriach określonych we-
dług typów funkcjonalnych. Są to: 
miasta na prawach powiatu, strefy 
podmiejskie miast na prawach powia-
tu, gminy z siedzibą powiatu ziem-
skiego, gminy miejskie i miejsko-wiej-
skie z miastem powyżej 5 tys. miesz-
kańców oraz gmi-
ny wiejskie i miej-
sko-wiejskie 
z miastem poni-
żej 5 tys. miesz-
kańców.

-  Bardzo mnie 
cieszy pozycja 
gminy Lubin, 
w tym rankingu, 
a w szczególności 
nasz awans i dru-
gie miejsce w skali kraju tuż za najbo-
gatszym Kleszczowem. To bardzo wy-
mierne dane i  wskaźniki, które 
w obiektywny sposób oceniają to, jak 
poprawia się stan życia mieszkańców. 
To pokazuje również, że konsekwen-
tnie rozwijamy się jako samorząd 
w sposób przemyślany i kompleksowy 

– mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin. - Planujemy z kilkuletnią per-
spektywą nasze inwestycje i rozwój. 
Pozyskujemy na ten cel pieniądze 
z wielu dostępnych zewnętrznych źró-
deł. A przy tym zwracamy  szczególną 
uwagę na oświatę, kulturę i staramy 
się rozumieć indywidualne potrzeby 
każdego mieszkańca. W dużych 
aglomeracjach ludzie stają sie 
bardziej anonimowi, bezimien-
ni, a  nasza siła tkwi w dobrej 

wspierającej się lokalnej społeczno-
ści.   

Zajęliśmy drugie miejsce w grupie 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 
pięciu tysięcy mieszkańców w skali 
kraju. W skali województwa, w której 
brano pod uwagę wszystkie rodzaje 
gmin zdobyliśmy piąte miejsce. To 
awans o jedną pozycję w stosunku do 
roku ubiegłego!  

Zainteresowanych informujemy, że 
w skali województwa miasto Lubin 
zajęło 13. miejsce, Polkowice  14., 
a Rudna 8.  Osoby ciekawe większej 
liczby informacji odsyłamy  do szcze-
gółów rankingu  na stronie interneto-
wej PAP. 

(Główne źródło: 
Serwis samorządowy PAP)

-  Bardzo mnie cieszy 
pozycja gminy Lubin, w tym 
rankingu, a w szczególności 

nasz awans i drugie 
miejsce w skali kraju tuż za 

najbogatszym Kleszczowem. 
To bardzo wymierne 

dane i  wskaźniki, 
które 

w obiektywny 
sposób 

oceniają to, 
jak poprawia 
się stan życia 
mieszkańców 
– mówi wójt 

Tadeusz 
Kielan. 

AKTUALNOŚCI

Odpowiedzialny i rozwojowy budżet gminy Lubin na rok 2023
Tegoroczne wydatki gminy mają 

wynieść ponad 116 milionów zło-
tych z czego prawie 21,5 miliona 
przeznaczonych zostanie na inwe-
stycje. To równomierny i zrówno-
ważony budżet, podkreśla Tadeusz 
Kielan, wójt gminy Lubin.

- To budżet, który uwzględnia 
proporcjonalnie wszystkie ważne 
dla mieszkańców zagadnienia i nie 
nadwyręża przyszłych zdolności 
kredytowych. Gmina rozwija się 
stabilnie, z roku na rok pozyskuje-
my coraz więcej pieniędzy z ze-
wnętrznych źródeł na inwestycje. 
Planując je uwzględniamy zrówno-
ważony rozwój całej gminy, na któ-
rą przypomnę składa się aż 31 so-
łectw- mówi wójt Tadeusz Kielan. 
– Podkreślam, że nasz rozwój jest 
równomierny i zrównoważony, 
bowiem moim nadrzędnym celem 

jest takie zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców, które zakłada, że nie 
robimy tego kosztem środowiska, 
ekologii, czy też finansów kolej-
nych pokoleń mieszkańców gminy.  

Dochody budżetu gminy mają 
wynieść 108 019 142 zł, z czego 
dochody bieżące to 
95 171 063,92 zł. Składają się na 
nie w ponad 26% wpływy z podat-
ku dochodowego od osób fizycz-
nych, w ponad 23% wpływy z po-
datku od nieruchomości i w ponad 
10% subwencje ogólne z budżetu 
państwa.

Dochody majątkowe ustalono 
w wysokości 12 848 078,08 zł, 
w kwocie tej planowane są nastę-
pujące dotacje i środki na inwesty-
cje:
 Dofinansowanie z Funduszu 
Polski Ład do zadania  „Przebu-

dowa (modernizacja) dróg na te-
renie gminy Lubin” - 4.750.000
 Dofinansowanie z Funduszu 
Polski Ład do zadania  „Budowa 
budynków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szklarach Górnych 
i Krzeczynie Wielkim „ 4 500 
000
 Dotacja celowa Funduszu Szero-
kopasmowego na realizację pro-
jektu dofinansowanego ze środ-
ków, polegającego na udzieleniu 
przez gminę Lubin dofinanso-
wania lub wsparcia o innym cha-
rakterze przedsiębiorcy teleko-
munikacyjnego na budowę szyb-
kich sieci telekomunikacyjnych 
na obszarze gminy -  1 623 600
 Dofinansowanie z Funduszu 
Polski Ład do zadania  „Budowa 
świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 
Górnej” 800 000,00

Łączną kwotę wydatków 
budżetu  ustalono w wysokości 
116 286 731,83 zł, z tego wyodręb-
niono wydatki bieżące w wysokości 
94 828 381,73 zł oraz m.in. dotacje 
na zadania bieżące w wysokości 
14 733 411,70 zł, w tym: 
 transport lokalny 4.165.200,00 
w tym pomoc dla powiat 
3.900.000,00 zł, 
 rozliczenia z miastem szkoły 
3.680.668,00 zł,
 rozliczenie z gminami koszty 
przedszkolaka 1.833.732,00 zł,
 dotacja podmiotowa dla Ośrod-
ka Kultury Gminy Lubin 
2.200.000 zł
 dotacja podmiotowa  dla Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
790.000,00 zł
Na inwestycje gmina przeznaczy 

w tym roku 21 458 350,10 zł. Po-

nad 52% tych wydatków pochłonie 
przebudowa dróg. 

- To dobry, rozwojowy budżet mi-
mo odnotowanego spadku docho-
dów własnych.  Konsekwentnie bę-
dziemy inwestować i rozwijać się - 
mówi wójt Kielan. – Warto przy tym 
pamiętać, że rokrocznie przezna-
czamy ok. 16 milionów złotych na 
różne dopłaty dla mieszkańców, to 
ulgi które zostają w ich portfelach. 
W znaczący sposób finansujemy 
także remonty dróg powiatowych, 
w tym roku na przebudowę  tych 
dróg  w Czerńcu, Raszówce i Nie-
mstowie przeznaczymy 1,5 miliona 
złotych. Kolejne 2 mln 400 tysięcy 
pochłonie z naszego budżetu droga 
powiatowa w Zimnej Wodzie. 

Tegoroczny budżet zakłada emi-
sję obligacji w wysokości 
3 690 838,40 zł.

W rankingu Gmin Dobrych do Życia, 
opracowanym przez Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej zajęliśmy drugie 
miejsce w grupie gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich do pięciu tysięcy mieszkańców. 
Uplasowaliśmy się tuż za Kleszczowem, który 
jest najlepszą gminą do zamieszkania w całej 
Polsce w ogólnym rankingu!

GMINA NA PIĄTKĘ! 
DRUGIE MIEJSCE NA PODIUM KRAJOWYM W SWOJEJ KATEGORII!

w pięciu kategoriach określonych we-

podmiejskie miast na prawach powia-

skiego, gminy miejskie i miejsko-wiej-
skie z miastem powyżej 5 tys. miesz-

gie miejsce w skali kraju tuż za najbo-
gatszym Kleszczowem. To bardzo wy-

w obiektywny sposób oceniają to, jak 
poprawia się stan życia mieszkańców. 
To pokazuje również, że konsekwen-

w sposób przemyślany i kompleksowy 

deł. A przy tym zwracamy  szczególną 
uwagę na oświatę, kulturę i staramy 
się rozumieć indywidualne potrzeby 
każdego mieszkańca. W dużych 
aglomeracjach ludzie stają sie 
bardziej anonimowi, bezimien-
ni, a  nasza siła tkwi w dobrej 

miejsce w skali kraju tuż za 
najbogatszym Kleszczowem. 

To bardzo wymierne 
dane i  wskaźniki, 

które 
w obiektywny 

sposób 
oceniają to, 

jak poprawia 
się stan życia 
mieszkańców 
– mówi wójt 

Tadeusz 
Kielan. 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

Nieodpłatna pomoc 
prawna od stycznia 
wyłącznie w starostwie

Powiat Lubiński wypowiedział porozumienie zawarte z gminą 
Lubin w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy przy ul. Księcia 
Ludwika I 3  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy 
gminy nadal będą mogli jednak korzystać z takiej pomocy udając 
się w tej sprawie bezpośrednio do siedziby Starostwa 
Powiatowego w Lubinie.
Funkcjonowanie punktów udzielających nieodpłatnej pomocy 
prawnej reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 roku, która mówi, że 
powiat organizując zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy 
prawnej może zawierać porozumienia z gminami na obszarze 
tego powiatu. 
Wraz z początkiem 2023 roku, po zawarciu stosownego 
porozumienia, Powiat Lubiński utworzył punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej w miejscowości Rudna. Nowe umiejscowienie 
punktu pozwoli na bezpośredni dostęp mieszkańców gminy 
Rudna do profesjonalnej pomocy prawnej.
Zmiana lokalizacji punktu odbędzie się bez szkody dla 
mieszkańców gminy Lubin, ponieważ w dalszym ciągu 
funkcjonować będą dwa punkty usytuowane w Starostwie 
Powiatowym w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b. 

W związku ze zmianą przepisów  informujemy, że osoby  
które złożyły wniosek na zakup paliwa stałego po preferen-
cyjnych cenach w 2022 roku i nie dokonały zakupu z powo-
du braku danego sortymentu lub dokonały zakupu w ilości 
mniejszej niż 1500 kg, będą mogły wykorzystać ten limit, 
jako dodatkowy w 2023 roku.

Przypominamy, że zakup preferencyjny dotyczy paliwa 
stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Do-
konać go mogą osoby spełniające dwa poniższe warunki:
  osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, której 

przysługuje wypłata dodatku węglowego
  członek gospodarstwa domowego, w którym nikt nie 

nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający 
na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto 
za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku bieżącym 
i łącznie 3 tony jeżeli wniosek składany będzie 
w 2023 r. 

Wnioski w sprawie preferencyjnego 
zakupu węgla- aktualizacja

Wójt gminy Lubin informuje, iż zamierza 
wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków 
na realizację zadania związanego z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Lubin. 

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚ 
i GW gmina Lubin przystąpi do reali-
zacji tego zadania, w ramach którego 
pokryte zostanie nawet 100 % kosz-
tów związanych z usunięciem wyro-
bów zwierających azbest występują-
cych na terenie gminy. Zadanie bę-
dzie mogło być realizowane po otrzy-
maniu dofinansowania.

W związku z powyższym mieszkańcy 
gminy Lubin, którzy są zainteresowani 
usunięciem wyrobów azbestowych ze 
swoich nieruchomości w 2023 roku, 
proszeni są o złożenie DEKLARACJI 
uczestnictwa w zadaniu związanym 

z usuwaniem azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy Lubin.

Deklarację należy złożyć w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
31.01.2023 r. do godziny 16.00 
w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy 
w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 
3, 59-300 Lubin). 

Warunkiem zakwalifikowania de-
klaracji do realizacji zadania jest fakt 
ujęcia nieruchomości, dla której 
składana jest deklaracja w ,,Inwenta-
ryzacji azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest” sporządzonej dla gmi-
ny Lubin. 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST W 2023 ROKU – ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

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

Do Ośrodka Zdrowia w Raszówce 
zamówiono i dostarczono autoklaw 
parowy marki RUNYES SEA 18l. 
Sprzęt w całości sfinansowana z bu-
dżetu gminy. Zdecydowanie poprawi 
on jakość usług medycznych świad-
czonych mieszkańcom Raszówki 
i okolic. 

Zakupiono nowoczesny autoklaw 
o zaawansowanej technologii za kwotę 
8 tysięcy złotych. Jest to urządzenie, 
które pozwala na dokładny proces ste-
rylizacji wszystkich rodzajów wsadów. 
Posiada funkcję samokontroli, co 
znacznie ułatwia pracę lekarzowi 
ze względu na dokładność procesu ste-
rylizacji oraz informuje o błędach pod-
czas sterylizacji. Sprzęt trafił do porad-
ni stomatologicznej.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni za 
wsparcie, które po raz kolejny okazała 
nam gmina Lubin, inwestując w nowo-
czesny sprzęt medyczny – napisała 
w specjalnym liście Sara Franke-Sro-
czyk, prezes NZOZ OMP Sp. z o.o. 
w Lubinie. – Współpraca z przedstawi-
cielami władz lokalnych jest dla 
nas niezwykle istotna 
w kontekście budo-
wania partner-
stwa na rzecz 
ochrony zdro-
wia oraz edu-
kacji prozdro-
wotnej miesz-
kańców na-
szego subre-
gionu, tym bar-
dziej, że prowa-
dzona przez nas 
działalność dotyczy 

także obszarów wiej-
skich.
Wyrazy wdzięczności za 

zrozumienie potrzeb przeka-
zał władzom gminy Lubin także 

Tadeusz Kosturek, sołtys Raszówki. 
Przypomnijmy, że do przychodni w Ra-
szówce kupiono wcześniej nowoczesny 
elektrokardiograf oraz chłodziarkę na 
leki.  

Gmina kupiła 
sterylizator do przychodni 



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

Dbajmy o systematyczne przeglądy instalacji, montujmy czujniki 
Nieszczelność w przewodzie łączącym piec 
gazowy z kominem był prawdopodobną 
przyczyną ulatniania się czadu w mieszkaniu 
na terenie gminy Lubin, która  doprowadziła  
do tragedii. Wspólnie z policją i strażą 
pożarną  apelujemy o systematyczne 

przeglądy pieca, przewodów kominowych 
i wentylacyjnych. Jedyne urządzenie, które 
może wykryć tlenek węgla to specjalny 
czujnik, który powinniśmy zainstalować 
w odpowiednich miejscach w swoich domach. 
Tlenek węgla potocznie zwany czadem to 

śmiertelnie trujący gaz. Wiąże się on 
z hemoglobiną zawartą w erytrocytach we 
krwi 250 – 300 razy szybciej  niż tlen 
a dodatkowo jest gazem bezzapachowym 
i bezbarwnym.
Tylko specjalistyczne urządzenia w postaci 

czujników są w stanie zasygnalizować nam 
w porę, że czad znajduje się w powietrzu 
naszego domu. Dlatego tak ważnym jest, 
żeby zamontować tego typu urządzenia 
w pomieszczeniach w których odpoczywamy 
i śpimy.

Narodowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej wraz 
z Ministerstwem 
Klimatu 
i Środowiska 
wprowadza 
kolejną odsłonę 
programu „Czyste 
Powietrze”, 
która spowoduje, 
że beneficjenci 
programu nie 
tylko uzyskają 
bezpieczeństwo 
cieplne 
dla swoich 
domowników, ale 
docelowo będą 
płacić mniej za 
ciepło.

Program wprowadza do-
datkowe finansowania 
w przypadku przeprowadze-
nia kompleksowej termomo-
dernizacji.

Beneficjenci, we wszyst-
kich trzech częściach pro-
gramu, będą mogli otrzymać 
dofinansowanie tak jak do-
tychczas na szereg rozwią-
zań służących dociepleniu 
budynku i wymianie źródła 
ciepła wraz z np. moderniza-
cją co i cwu, montażem wen-
tylacji z rekuperacją oraz za-
montowaniem mikroinstala-
cji fotowoltaicznej. 

W przypadku, gdy wnio-
skodawca zdecyduje się na 
przeprowadzenie komplek-
sowej termomodernizacji 
budynku, będzie mógł uzy-
skać dofinansowanie naj-
wyższe z przysługującego 

mu z oferty programu „Czy-
ste Powietrze”. Odpowied-
nio wyższe dofinansowanie 
przewidziano w każdej 
z trzech części programu. Je-
go wielkość jest uzależniona 
od dochodu jaki osiąga wnio-
skodawca programu. 

Najwyższe poziomy dofi-
nansowania, uwzględniające 
kompleksową termomoder-
nizację wraz z mikroinstala-
cją fotowoltaiczną w po-
szczególnych częściach pro-
gramu kształtują się do po-
ziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł 
i 135 tys. zł bezzwrotnej 
dotacji. 

Aby otrzymać dofinanso-
wanie na kompleksową ter-
momodernizację, wymagany 
jest audyt energetyczny oraz 
wykonanie wszystkich ele-
mentów wskazanych w jed-
nym z wariantów w przygo-
towanym audycie, który za-
gwarantuje zmniejszenie zu-
życia energii użytkowej (EU) 
na cele ogrzewania budynku:
 do wartości nie większej 
niż 80 kWh/(m2*rok), lub 
 o minimum 40%.

Nowa oferta programu 
gwarantuje dodatkowe dofi-
nansowanie audytu energe-
tycznego budynku do kwoty 
1 200 zł, które jest kosztem 
kwalifikowanym, ale nie jest 
wliczane do limitu maksy-
malnej kwoty dotacji okre-
ślonej dla poszczególnych 
rodzajów przedsięwzięć 
w ramach każdej części 
PPCP.

W programie urealniono 
wartości poszczególnych 
kosztów kwalifikowanych 
poprzez podniesienie mak-

symalnych kwot dotacji dla 
poszczególnych elementów 
finansowanych, a także mak-
symalnych kwot dotacji dla 
poszczególnych rodzajów 
przedsięwzięć. 

Utrzymany został kieru-
nek odpowiednio wyższej in-
tensywności dofinansowania 
do zakupu i montażu najbar-
dziej efektywnych energe-
tycznie rozwiązań.

W programie zwiększono 
wartości progów dochodo-
wych kwalifikujące do uzy-
skania dofinansowania w ra-
mach wszystkich części Pro-
gramu. 
 w części 1) programu – do 

135 000 zł, 
 w części 2) programu – do 
1 894 zł na osobę w gospo-
darstwie wieloosobowym 
oraz 2 651 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym, 
 w części 3) programu – do 
1 090 zł na osobę w gospo-
darstwie wieloosobowym 
oraz 1 526 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym.

Nowa odsłona programu 
„Czyste Powietrze” wprowa-
dza możliwość złożenia 
dwóch wniosków o dofinan-
sowanie. W celu promowa-
nia termomodernizacji bu-
dynków jako metody na 

zmniejszenie kosztów ogrze-
wania budynków jednoro-
dzinnych, umożliwiono zło-
żenia drugiego wniosku 
o dofinansowanie dla benefi-
cjentów, którzy wcześniej 
otrzymali dofinansowanie na 
wymianę kotła. Możliwe bę-
dzie wówczas wykonanie, na 
podstawie audytu energe-
tycznego, zarówno częścio-
wej jak i kompleksowej ter-
momodernizacji budynku 
pozwalającej na osiągnięcie 
określonych w Programie 
wskaźników zużycia energii 
po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia.

W dostosowaniu do ujed-
nolicenia zasad i dostosowa-
niu do przyszłych źródeł fi-
nansowania, jakimi są środki 
z KPO i FEnIKS wyłączono 
z kosztów kwalifikowanych 
podatek od towarów i usług 
(VAT) przy jednoczesnym 
podniesieniu intensywności 
dofinansowania przedsię-
wzięcia w celu zrekompenso-
wania powyższej zmiany.

Inne ważne zmiany w pro-
gramie to: wprowadzenie 
możliwości uzyskania dota-
cji na kocioł na biomasę 
drzewną o obniżonej emisyj-
ności cząstek stałych ≤ 20 
mg/m3 w przypadku gdy bu-
dynek jest podłączony do sie-
ci dystrybucji gazu. Zmiany 
obejmują także eliminację od 
1 lipca 2023 r., po zastoso-
waniu okresu przejściowego, 
możliwości dofinansowania 
w ramach Programu kotłów 
na biomasę drzewną, któ-
rych emisyjność cząstek sta-
łych przekracza 20 mg/m3.

W ramach oferty bankowej 
zmieni się termin kwalifiko-
walności kosztów realizowa-
nego przedsięwzięcia oraz 
nastąpi zwiększenie kwoty 
kredytu objętej gwarancją 
bankową. Umożliwiono 
udzielanie kredytów banko-
wych oraz dotacji na ich spła-
tę na przedsięwzięcia rozpo-
częte do 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o do-
finansowanie w banku. 

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne 
zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. 

„CZYSTE POWIETRZE” 
– KORZYSTNE DLA MIESZKAŃCÓW ZMIANY W PROGRAMIE 

PROGRAM ZOSTAJE TEŻ UPROSZCZONY W ZAKRESIE 
PROCESU OBSŁUGI I ROZLICZEŃ. AKTUALNA 
DOKUMENTACJA DOSTĘPNA JEST NA PORTALU 
BENEFICJENTA - PORTAL BENEFICJENTA - WROCŁAW (FOS.
WROC.PL). DODATKOWE INFORMACJE - W TYM AKTUALNE 
ULOTKI I BROSZURY - DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE - 
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – STOP SMOG



⁶ RADA GMINY

Na wniosek wójta radni 
gminy Lubin podjęli kilka 
decyzji w sprawie przezna-
czenia pieniędzy na remont 
kolejnej drogi powiatowej, 
funkcjonowanie bezpłatnej 
komunikacji oraz dopłaty 
do gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. 

Rosnące ceny transpor-
tu, odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunal-
nych na które wpływa 
wzrost cen paliw i surow-

ców energetycznych na 
rynku, bezpośrednio prze-
kładają się na wzrost kosz-

tów gospodarowania od-
padami komunalnymi. 
Środki pozyskane z opłat 

pobieranych od mieszkań-
ców są niewystarczające 
na pokrycie wszystkich 
kosztów funkcjonowania 
całego systemu gospoda-
rowania odpadami. 

Planowane dochody z te-
go tytułu to w tym roku 
5 493 000 zł, natomiast sza-
cowane wydatki to aż 
9 402 391 zł. Różnica, czyli 
3 909 391 zł zostanie pokry-
ta z budżetu gminy Lubin. 
W praktyce to pieniądze, 
które zostają w kieszeni 

mieszkańców, w innym wy-
padku koszty za wywóz 
śmieci musiałyby wzrosnąć.

Radni zdecydowali także 
o udzieleniu pomocy finan-
sowej Powiatowi Lubiń-
skiemu na remont drogi 
powiatowej nr 123D Lisiec-
-Zimna Woda. Wójt wielo-
krotnie podejmował inter-
wencje w starostwie, 
w sprawie bardzo złego sta-
nu technicznego tej drogi. 
Powiatowi udało się pozy-
skać na ten cel dofinanso-

wanie w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju 
Dróg w kwocie 3 608 553 
i starosta zwrócił się do 
gminy z prośbą o  wsparcie 
finansowe. Przeznaczono 
na ten cel z budżetu dodat-
kowe 2 mln 400 tysięcy zło-
tych.

Do Powiatu Lubińskiego 
trafi także z gminnej kasy 3 
mln 900 tysięcy złotych na 
funkcjonowanie publiczne-
go powiatowego transportu 
zbiorowego. 

Zasady i terminy 
rekrutacji 
na rok szkolny 
2023/2024
W aktualnościach, na stronie internetowej www.ug.lubin.pl 
znajduje się obszerna informacja na temat rekrutacji nowych 
roczników do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych,  punktów 
przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę Lubin.
Opisuje ona szczegółowo kolejne kroki postępowania, podaje 
kryteria, terminy, procedury i przepisy prawa.  

Radni przyjęli cztery uchwały w sprawach 
związanych ze zmianami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zdecydowano również o nadaniu nowych 
nazw ulic w dwóch sołectwach.

Na grudniowej sesji Rady Gminy 
Lubin uchwalono zmiany planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Raszowa i zdecydowano 
o przystąpieniu do zmian kolejnych 
trzech planów. 

W przypadku fragmentów obrę-
bów Chróstnik i Szklary Górne do 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego przy-
stąpiono w celu umożliwienia reali-
zacji inwestycji gospodarczych, 
przemysłowych i usługowych, które 
pozwolą na zaspokojenie potrzeb 
związanych z zapotrzebowaniem na 
takie tereny oraz ściągnięcie no-

wych inwestorów. Dodatkowo po-
większenie funkcji przemysłowej 
oraz usługowej pozwoli na stworze-
nie nowych miejsc pracy. 

W obrębie Niemstowa ma to bez-
pośredni związek z rozbieżnościa-
mi pomiędzy rysunkiem planu, 
a stanem faktycznym granic dzia-
łek ewidencyjnych, które wynikły 
z przeprowadzonej przez starostę 
lubińskiego modernizacji Ewiden-
cji gruntów i budynków. 

Radni zdecydowali również o na-
daniu nazwy ul. Jarzębinowa we wsi 
Chróstnik oraz nazw ulic Parkowa 
i Aroniowa we wsi Szklary Górne. 

Gminne wsparcia finansowe- śmieci, drogi i komunikacja 

ZMIANY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
I NOWE NAZWY ULIC

Nowe urządzenia na placach zabaw
Co prawda lato bardziej sprzyja szaleństwom najmłodszych na placach zabaw, jed-

nak może warto skorzystać ze sposobów Skandynawów, którzy hartują dzieci w każ-
da pogodę. Co roku, systematycznie rozbudowywane są place zabaw w sołectwach. 
Tym razem prezentujemy nowe urządzenia w Szklarach Górnych i Księginicach.  

Kupiono je z funduszy sołeckich, 
ale urzędnicy zadbali o formalną do-
kumentację przebudowy istniejących 

placów zabaw. Wyposażono je w no-
woczesne i bezpieczne urządzenia za-
bawowe, m.in. karuzele, bocianie 

gniazda, zjazd linowy, lokomotywy, 
bujaki...

To zestawy tzw. ruchome piaski, czyli 
urządzenia dedykowane najmłodszym, 
rozwijające zarówno sprawność i mo-
torykę dzieci, jak również rozwijają ich 
fantazję i kreatywność. Życzymy fanta-
stycznej zabawy!



⁷ROLNICTWO

REHABILITACJA 
LECZNICZA W CRR 
KRUS DLA EMERYTÓW 
Od 1 stycznia 
2023 roku 
z rehabilitacji 
leczniczej 
mogą 
skorzystać osoby 
uprawnione  do emerytury 
rolniczej. Ogólnoustrojowy 
charakter rehabilitacji leczniczej 
realizowany przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego , ukierunkowany 
jest na poprawę stanu zdrowia, 
poprawę stanu funkcjonalnego 
i kondycji psychofizycznej 
pacjentów.

Rehabilitacja jest organizowana 
w formie 21-dniowych 
turnusów prowadzonych 
we własnych Centrach 
Rehabilitacji Rolników KRUS 
(Rozporządzenie Ministra  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 grudnia 2022 r. (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2757). 
Z rehabilitacji leczniczej można 
korzystać nie częściej niż co 12 
miesięcy.  Pobyt na turnusie dla 
tej grupy pacjentów jest 
bezpłatny.

Kwalifikacja pacjentów 
w ramach nowego profilu 
odbywa się w oddziałach 
regionalnych KRUS. Na 
rehabilitację leczniczą 
kierowane są osoby uprawnione 
do emerytury rolniczej, 
wykazujące samodzielność 
psychofizyczną (sprawność 
ruchową, funkcje poznawcze, 
stan emocjonalny).  
Skierowanie emeryta na 
rehabilitację leczniczą można 
uzyskać na podstawie wniosku 
o skierowanie wystawionego 
przez lekarza POZ lub lekarza 
specjalistę (przed 
wystawieniem wniosku 
wskazane jest wykonanie badań 
diagnostycznych, RTG klatki 
piersiowej - ważność 3 lata, 
RTG układu ruchu – ważność 1 
rok, morfologia + glukoza - 
diagnostyka oczywiście 
dobierana jest indywidualnie 
w zależności od konkretnego 
przypadku). Wypełniony 
wniosek emeryt może złożyć 
osobiście lub wysłać pocztą do 
jednostki organizacyjnej KRUS, 
właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania. Wniosek 
jest ważny przez 6 miesięcy.

Informacje o rehabilitacji, 
szkoleniach, konkursach 
i innych wydarzeniach 
organizowanych przez KRUS 
znajdują się na:  stronie 
internetowej  KRUS,  (zakładka 
wydarzenia prewencyjne oraz 
rehabilitacja). Zachęcamy 
jednocześnie do odwiedzenia 
placówki KRUS w Polkowicach.

Praca rolnika uzależniona jest 
w szczególny sposób od pory roku 
oraz pogody. W okresie zimowym 
większość prac wykonuje się na 
terenie obejścia. Jak pokazują sta-
tystyki KRUS to właśnie w tym 
czasie dochodzi do największej 
liczby wypadków, a zwłaszcza do 
upadków na nawierzchni podwó-
rzy, upadków z drabin, schodów 
czy w pomieszczeniach inwentar-
skich podczas obsługi zwierząt.

NAJCZĘSTSZYMI 
PRZYCZYNAMI  UPADKÓW 
W OKRESIE ZIMOWYM JEST : 
 Zły stan nawierzchni podwórzy 
tj. grząskość, śliskość,  zły  stan 
ciągów komunikacyjnych np. 
oblodzone, ośnieżenie spowo-
dowane występującymi o tej po-
rze roku opadami deszczu 
i śniegu a także spadkiem tem-
peratury do minusów.
 Brak obuwia roboczego 
lub obuwie nieodpowiednie 

tj. zabrudzone lub wyeksploato-
wane.

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA 
UPADKU POWINNO SIĘ :
 Zachować porządek w obejściu, 
dbać o stan techniczny ciągów 
komunikacyjnych tj. usuwanie 
wszelkich przeszkód, nierów-
ności terenu, 
 Wyrównać i w miarę możliwości 
utwardzić nawierzchnię po-
dwórza, 
 Zadbać o właściwe odprowa-
dzenie wody opadowej,   
 W okresie zimowym na bieżąco 
oczyszczać trakty komunikacyj-
ne i zabezpieczać powierzchnie 
np.: posypywać solą, piaskiem
 W godzinach wieczornych nale-
ży stosować odpowiednie 
oświetlenie posesji,
 Schody prowadzące na strych 
budynków gospodarczych 
w okresie wzmożonych przy-
mrozków powinno się zabez-

pieczać przed oblodzeniem, po-
nadto stopnice powinny być wy-
konane z materiałów odpor-
nych na niskie temperatury,
 Dostosować obuwie do panują-
cych warunków atmosferycz-
nych - stosować właściwe obu-
wie robocze, które zmniejszy 
niebezpieczeństwo poślizgnięć 
i potknięć, przylegające do 
kostki o podeszwie protektoro-
wanej.
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego prowadzi szereg 
kampanii prewencyjnych promu-
jących zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Jedna z nich:  Rola rolnika by 
upadku unikał - ma na celu zmia-
nę świadomości i postaw rolników 
w zakresie zapobiegania wypad-
kom przy pracy i rolniczym choro-
bom zawodowym. Stosowanie za-
sad bezpieczeństwa pracy, po-
zwoli zapobiec, a nawet uniknąć 
zdarzeń wypadkowych.

Przewodniczący 
Rady Powiatowej DIR 
Powiatu Lubińskiego 
Franciszek Lesicki 
podsumował 
działalność w 2022 
roku, a także 
przedstawił 
zamierzenia 
na rok bieżący. 
Spotkanie było 
okazją do wręczenia 
podziękowań 
za działania na 
rzecz rolnictwa 
i współpracę 
z Dolnośląską Izbą 
Rolniczą

W trakcie spotkania omówione 
zostały istotne zagadnienia doty-
czące rolnictwa, zwłaszcza zagro-
żenia wynikające z choroby ASF. 
Przekazane były także informacje 
dotyczące zasobu gruntów na tere-
nie powiatu lubińskiego, atestacji 
opryskiwaczy, szkoleń ze stosowa-
nia środków ochrony roślin oraz re-
alizacji wniosków o płatności ob-
szarowe i wniosków dotyczących 
pomocy suszowej. 

W trakcie dyskusji zwrócono 
uwagę na problemy związane ze 
szkodami powodowanymi przez 
zwierzęta chronione, głównie bobry 
i ptactwo oraz zagrożenia wynika-
jące z pojawieniem się wilków.

Ryszard Borys prezes zarządu DIR 
szczegółowo odnosił się do porusza-
nych tematów, a także przekazał infor-
mację z działalności zarządu oraz in-
terwencji podejmowanych przez DIR 
oraz Krajową Radę Izb Rolniczych.

Przewodniczący Rady Powiato-
wej Franciszek Lesicki wyraził za-
dowolenie ze współpracy z samo-
rządami terytorialnymi i instytucja-
mi pracującymi na rzecz rolnictwa. 
Szczególnie podziękował wójtom 
i burmistrzowi za obniżenie stawki 
ceny skupu żyta przyjętej do obli-
czania podatku rolnego. Ważne to 
jest dla rolników ze względu na sza-
lejące ceny środków do produkcji 
rolnej.

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ 
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Rola rolnika by upadku unikał 
– szczególnie zimą
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Orszak Trzech 
Króli z darami 
od samorządów

Mimo deszczowej 
pogody wiele osób 
wzięło udział 
w ulicznych jaseł-
kach - zorganizo-
wanym jak co roku 
Orszaku Trzech 
Króli. Na trasie or-
szaku siły diabelskie 
próbowały odwieść króli od dro- gi do 
Betlejem –na szczęście bez skutku.

Obchody Święta Trzech Króli w Lubi-
nie rozpoczęła msza święta. Po niej sfor-
mowano orszak, który ulicami miasta po-
prowadził wiernych do hali RCS.  Tam 
zlokalizowano stajenkę, z małym Jezu-
sem, który oczekiwał na przybycie wład-
ców z darami.

Dary przekazali też samorządowcy 
z miasta, powiatu i  naszego samorządu. 
Gminę Lubin reprezentowała Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, wiceprzewodnicząca 
rady gminy oraz Zofia Marcinkiewicz, 
przewodnicząca komisji o oświaty i kul-
tury . Swoje prezenty wręczyły też dzieci 
z lubińskich przedszkoli.

Uczestnicy śpiewali razem pieśni i ra-
dowali się obecnością małego Jezusa.

W zabytkowym kościele pw. 
Trójcy Świętej w Zimnej Wo-
dzie zorganizowano nieco-
dzienny koncert. W trakcie 
coniedzielnej mszy świętej wy-
stąpił zespół „Wspólna Wę-
drówka”, który tworzą Biało-
rusini polskiego pochodzenia. 
Po mszy zebrani mogli wysłu-
chać mini-koncertu, na który 
składały się kolędy z różnych 
stron świata.

Członkowie tego polskiego 
zespołu wokalno-instrumental-
nego z Mińska na Białorusi od 
dwóch lat są w Polsce i nie mogą 
wrócić do reżimu Łukaszenki. 
Tworzą go uznani muzycy i lau-
reaci  międzynarodowych kon-

kursów: Marina Towarnicka – 
kierownik zespołu, Grażyna Ko-
mińcz z Lidy - solistka i Witalij 
Oleszkiewicz multinistrumena-
talista.

Kiedy rozpadał się Związek 
Radziecki Marina Towarnicka 
utworzyła na Białorusi Związek 
Polaków i przez lata organizo-
wała liczne przedsięwzięcia 
promujące polskość.

- Zespół odegrał szczególną 
rolę w renesansie  polskiej kul-
tury i religii po upadku ZSRR. 
Promował Polskę wszędzie 
gdzie to możliwe, dlatego my 
dziś jesteśmy im winni wspar-
cie – mówił Tadeusz Sambor-
ski, prezes Stowarzyszenia Kra-
jobrazy, który był inicjatorem 
zorganizowania tego występu. 

Wcześniej grupa wystąpiła 
w kościele w Karczowiskach. 
„Wspólna Wędrówka” zapre-
zentowała kolędy różnych naro-
dów. Zaśpiewali w języku pol-
skim i białoruskim. Słyszalna 
w dźwiękach i widoczna na twa-
rzach tęsknota za Ojczyzną, 
w kontekście wojny, która trwa 
prawie od roku na wschodzie, 
wywoływała u słuchaczy łzy 
wzruszenia. 

W zbiórkę datków na rzecz 
członków zespołu bezpośred-
nio zaangażował sie także pro-
boszcz Andrzej Tomaszewski, 
który na zorganizowanym po 
mszy spotkaniu opłatkowym 
parafian dziękował im za pracę 
na rzecz wspólnoty. 

- Cieszę się, że po dwóch la-
tach pandemii możemy się 
spotkać, wspólnie śpiewać ko-
lędy i dzielić opłatkiem. Kon-
cert, którego byliśmy uczestni-

kami i spotkanie z artystami, 
skłania do wielu przemyśleń. 
Ale pamiętajmy, że tak jak po 
zimie przychodzi wiosna a po 
nocy dzień, tak wierzymy głę-
boko, że czasy pokoju nadejdą 
już wkrótce – mówił ksiądz pro-
boszcz.

Na ten niecodzienny koncert 
i spotkanie zaproszono także 
wójta Tadeusza Kielana.

- Cieszę się, że mogę razem 
z wami przeżywać ten świątecz-
no-noworoczny czas, wspólnie 
śpiewać, i że mamy okazję do 
licznych rozmów. Oby nam 
wszystkim dopisywało zdrowie 
w nadchodzących miesiącach. 
Dziękuję za to zaproszenie – 
mówił wójt Kielan.

Spotkanie opłatkowe uświet-
nili swoimi występami także 
członkowie zespołu Zachęta. 
Oprócz śpiewu zaprezentowali 
scenkę, którą przygotowali na 
tegoroczne kolędowanie wśród 
mieszkańców parafii.  

Koncert kolęd w wykonaniu 
zespołu z Białorusi

Pomysłodawcą i organizatorem 
noworocznego ogniska w Raszów-
ce jest miejscowa Ochotnicza Straż 
Pożarna, której aktywnym działa-
czem był także Julian Madzik.

- Tak naprawdę to noworoczne 
ognisko jest jego pomysłem. Za-
wsze zapraszał znajomych do sie-
bie w Nowy Rok i rozpalał ogni-
sko. To był fantastyczny czło-
wiek, nasz lokalny bohater. Dzia-
łał nie tylko w OSP, był piłka-
rzem, później działaczem piłkar-
skim i radnym. Od teraz wcho-

dząc do remizy zawsze będziemy 
się z nim witać – mówił Mariusz 
Frąc, skarbnik OSP Raszowa 
i pomysłodawca tablicy.

Jej uroczystego odsłonięcia do-
konała żona Juliana Madzika

- To bardzo wielki zaszczyt – mó-
wiła nie kryjąc dużego wzruszenia 

Irena Madzik.
Odsłonięcie tab-

licy miało bardzo 
podniosły charakter, 

Po raz dziesiąty mieszkańcy Raszówki spotkali się w Nowy Rok, by przy symbolicznym ogniu życzyć sobie pomyślności w nadchodzących dwunastu miesiącach.

JUBILEUSZOWE, NOWOROCZNE OGNISKO W RASZÓWCE 
Tym razem 
noworoczne 
spotkanie miało 
wyjątkowy charakter 
i nie tylko z powodu 
jubileuszu. 
W uroczysty 
sposób odsłonięto 
bowiem tablicę 
poświęconą 
Julianowi Madzikowi. 

Były także race i okolicznościowy pokaz fajerwerków.     

– To rzadkość, by w taki wyjątkowy sposób wyróżniać osoby, 
które wciąż są w naszej pamięci, bardzo się cieszę z tej 
inicjatywy – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.
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Laptop, tablet, zabawki, słodycze i bony zakupowe prze-
kazano dzieciom z dwóch rodzin w gminie Lubin. To ro-
dziny borykające się z samotnym rodzicielstwem, z dzieć-
mi w wieku od 9 do 16 lat.  Pomoc była możliwa dzięki od-
dolnej inicjatywie i zaangażowaniu wielu  pracowników 
samorządowych.

Prezenty, które kupiono za 
pieniądze zebrane podczas 
przedświątecznej zbiórki 
przekazali rodzinom pra-
cownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, którzy 
wcześniej na podstawie wy-
wiadów środowiskowych 
wskazali rodziny, które bar-
dzo ucieszyłyby się z takiego 

niecodziennego wsparcia.
Pierwsza z rodzin to wdo-

wiec, ojciec czwórki dzieci, 
z czego w domu rodzinnym 
pozostaje nadal dwoje dzieci 
uczących się w wieku  12 i 16 
lat. Młodsze dziecko marzyło 
o laptopie i udało się go ku-
pić za pieniądze, które prze-
kazał specjalnie na ten cel 
klub radnych „Moja gmina”. 
Starszemu dziecku przeka-

zano bony do galerii, a do te-
go wsparto rodzinę licznymi 
drobnymi upominkami i kar-
tami na zakupy spożywcze 
w jednym z marketów.  

Druga rodzina, która 
otrzymała pomoc  to rozwie-
dziony ojciec samotnie wy-
chowujący 9-letnią córkę, 
która marzyła o bajkowej po-
ścieli, pluszowym kocu i tab-
lecie. Udało się wszystkie te 

marzenia spełnić i przekazać 
rodzinie także bony na zaku-
py żywnościowe i drobne 
upominki. 

Realizacja marzeń dzieci 
była możliwa dzięki życzli-
wości i wsparciu pracowni-
ków Urzędu Gminy, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin, Gminnej Bi-
blioteki Publicznej i pracow-
ników szkół, w szczególności 
Szkoły Podstawowej w Siedl-
cach. 

Warto dodać, że podobną 
akcję pomocy urzędnicy zor-
ganizowali rok temu. Wów-
czas udało się m.in. kupić 
trzy rowery dla rodziny, 
w której najstarszy i pełno-
letni syn opiekował się młod-
szym rodzeństwem, po 
śmierci ich mamy.  

Tradycyjnie otworzył on 
kalendarz tegorocznych im-
prez kulturalnych. Publicz-
ność  mogła nie tylko wysłu-
chać ale również wziąć czyn-
ny udział w śpiewaniu utwo-
rów świątecznych.

Na scenie zaprezentowali 
się: Lejdis, Leśne Echo, Za-

chęta, Koniczynki, Lubin, 
Siedlecka Nuta, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta, Osie-
czanki, Rozśpiewane Pa-
stuszki, Chór Via Musica. 
Gościnnie wystąpiła Oliwia 
Stefanowska, laureatka 
wielu konkursów i przeglą-
dów.

Wielkie serca pracowników samorządowych i radnych

Koncert Noworoczny zespołów działających przy OKGL

Jak widać, czasem wystarczy impuls, grupa dobrych życzliwych 
ludzi i jak zbierze się przysłowiowe ziarnko do ziarnka, to razem 
można zrobić coś dobrego, znaczącego - co wywoła radość, 
uśmiech i wdzięczność. Dobro się czyni przecież przez dzielenie!   

Świąteczna Powiatowa 
Gala Wolontariatu

Powiat Lubiński zorganizował uroczystość,  
podczas której  starosta lubiński wyróżnił osoby 
i instytucje  za działalność dobroczynną 
i propagowanie idei wolontariatu. 
Wielu nagrodzonych wolontariuszy to 
mieszkańcy gminy Lubin,  w tym dwie panie 
zgłoszone przez nasz samorząd do tego 
powiatowego wyróżnienia. Certyfikat Dobra 
otrzymała Grażyna Balewicz i Agnieszka Świrska 
oraz zespół folklorystyczny „Lubin”. 

PODCZAS UROCZYSTOŚCI 
WYRÓŻNIONE W SUMIE 
  16 szkół i przedszkoli – za propagowanie idei 

wolontariatu
  16 osób z wolontariatu szkolnego – za 

wrażliwość na drugiego człowieka

  29 dorosłych wolontariuszy – za szlachetną 
wrażliwość, empatię, troskę o dobro drugiego 
człowieka
  9 inicjatyw
Gratulacje wyróżnionym składał Bartosz 
Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin. Jesteśmy 
dumni z osób wyróżnionych! 

z udziałem pocztów sztandaro-
wych. Jej poświęcenia dokonał 
ksiądz proboszcz Stanisław Buch-
ta.  Pod wizerunkiem Juliana Ma-
dzika wyryto słowa: „Ten jest więk-
szy między ludźmi, kto umie służyć 
i kto poświęca się dla dobra in-
nych.”

- Osobiście nie znałem pana 
Juliana, ale słyszałem od wielu 
mieszkańców bardzo dużo dobre-
go na jego temat. To rzadkość, by 
w taki wyjątkowy sposób wyróż-
niać osoby, które wciąż są w na-
szej pamięci, bardzo się cieszę 
z tej inicjatywy – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt gminy Lubin. – No-
woroczne ognisko to doskonała 
okazja do wielu rozmów i przede 
wszystkim złożenia życzeń. 
Wszystkim mieszkańcom gminy 
Lubin życzę dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Uczestnicy spotkani minutą ci-
szy uczcili także pamięć wszyst-
kich strażaków, którzy odeszli na 
wieczną służbę. 

Gościnna Ochotnicza Straż Po-
żarna z Raszówki częstowała 
wszystkich m.in. gorącym bigosem 
i kiełbaskami, które pieczono 
wspólnie przy ognisku. 

Po raz dziesiąty mieszkańcy Raszówki spotkali się w Nowy Rok, by przy symbolicznym ogniu życzyć sobie pomyślności w nadchodzących dwunastu miesiącach.

JUBILEUSZOWE, NOWOROCZNE OGNISKO W RASZÓWCE 

– To rzadkość, by w taki wyjątkowy sposób wyróżniać osoby, 
które wciąż są w naszej pamięci, bardzo się cieszę z tej 
inicjatywy – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.



¹⁰ OSP

Szkolenia, kursy, nowy 
sprzęt i inwestycje – gminny 
zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej podsumował rok 
oraz zatwierdził harmono-
gram zebrań w ramach co-
rocznej kampanii sprawo-
zdawczej. Podjęto także de-
cyzję w sprawie powołania 
komisji do spraw młodzieży.

Powołanie takiej komisji 
jednoznacznie wskazuje, że 
gminnej jednostki OSP po-
łożą jeszcze większy nacisk 
na działania zarówno zachę-
cające młodych ludzi do 
wstępowania w szeregi 
ochotniczej straży, jak i udo-
skonalania programu szko-
leniowego. Wszystko to 
z nadzieją, że przy kolejnych 
jednostkach OSP będą po-
wstawać drużyny młodzie-
żowe. Dziś mamy w gminie 
jedną, która działa przy OSP 
Niemstów.  

Posiedzenie Zarządu Od-
działu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej, 
które odbyło się w ostatnich 

dniach grudnia, było także do-
skonałą okazją do kolejnych 
gratulacji składanych Marko-
wi Maślejowi z Niemstowa, 
który awansował na zastępcę 
komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie. 

Na posiedzeniu zatwier-
dzono cykl zebrań sprawo-
zdawczo-wyborczych na-
szych dziewięciu jednostek 

OSP. Zainaugurowała je 
Zimna Woda, potem co ty-
dzień będą się odbywać 
w kolejnych jednostkach 
i ten sprawozdawczy cykl za-
kończy 11 marca zebranie 
w Szklarach Górnych.

Zaplanowano także sze-
reg działań na rok bieżą-
cych. Są to m.in. sprawy fi-
nansowe związane ze skła-

daniem wniosków o dotację , 
udziały w ogólnopolskich 
turniejach i konkursach, od-
znaczenia korporacyjne, 
uroczystości, przeglądy 
sprzętu i samochodów oraz 
oczywiście plany inwestycyj-
no-zakupowe. Ustalono tak-
że, że gminne zawody spor-
towo-pożarnicze odbędą się 
w pierwszej połowie maja. 

Podsumowano rok 
i zaplanowano działania 

Zarząd otrzymał 
jednogłośne 
absolutorium, 
a ochotnicy 
odebrali liczne 
gratulacje 
i podziękowania, 
zarówno za 
udział w akcjach 
ratowniczo-
gaśniczych, jak 
i działalność 
prewencyjną, 
kulturalną 
i wychowawczą.

- Z perspektywy woje-
wództwa jesteście wzorem 
do naśladowania. Widzę te-
raz dokładnie jak bardzo je-
steście zaangażowani i jak 
dużo robicie. W działalności 
OSP nie chodzi o tom żeby 
bić rekordy udziału w ak-
cjach, choć miniony rok był 
prawdopodobnie rekordowy 
ale o wasze podejście do pre-

wencji i pomocy innym – 
mówi obecny na zebraniu ge-
nerał Marek Kamiński, ko-
mendant wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej. – 
W ubiegłym roku z naszego 
regionu wyjechało 19 samo-
chodów z 200 paletami 
sprzętu dla strażaków na 
Ukrainie. Podzieliliście się 
sprzętem ratowniczym, 
ubraniami, hełmami. Dzię-
kuje wam za to!

OSP Zimna Woda uczest-
niczyła w ubiegłym roku 83 
razy w akcjach ratowniczych, 
w tym 59 razy gasiła pożary, 
23 razy likwidowała miejsco-
we zagrożenia i odnotowała 

jeden fałszywy alarm. W ro-
ku sprawozdawczym przy-
było jednostce 14 strażaków, 
w tym 8 zwyczajnych i 6 
wspierających. Jednstka li-
czy dziś 65 członków.

 W ubiegłym roku OSP 
Zimna Woda świętowała 
75-lecie i z tej okazji nagro-
dzono i wyróżniono wielu dru-
hów. Ci którzy nie mogli ode-
brać wyróżnień w październi-

ku otrzy-
mali je 
podczas 
zebrania 
z rąk komen-
danta woje-
wódzkiego, Ery-
ka Górskiego stoją-
cego na czele PSP w Lu-
binie oraz wójta gminy Lubin.

- Ubiegłoroczne sprawo-
zdanie zrobiło na mnie duże 
wrażenie. Bardzo dużo wyjaz-
dów, nowi członkowie OSP, 
wygrane zawody strażackie 

zarówno kobiecej, jak i mę-
skiej drużyny.  Gwarantuję, że 
tak jak do tej pory wspierali-
śmy waszą działalność, tak bę-
dziemy robić w nadchodzą-
cych miesiącach Dziękuję 

wam za 
ciężką 

prace, życzę wy-
trwałości w realizacji planów 
i dużo zdrowia – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

W 2022 roku OSP Zimna 
Woda pozyskała dużo nowe-
go sprzętu i wyposażenia 
dzięki dofinansowaniom 
z gminy, budżetu państwa 
oraz WFOŚiGW. Strażacy 
aktywnie uczestniczyli w wie-
lu charytatywnych akcjach 
oraz przedsięwzięciach orga-
nizowanych przez gminne 
i powiatowe  jednostki. Re-
prezentowano także gminę 
Lubin na wielu państwowych 
uroczystościach. 

Życzenia wielu łask bo-
żych przekazali strażakom 
proboszczowie parafii rzym-
skokatolickiej i prawosław-
nej. Wiele słów podziękowań 
padło także od sołtysów: 
Zimnej Wody, Liśca, Wier-
cienia i Karczowisk.   

Od lewej: Bartosz Chojnacki zastępca wójta, Marek Maślej nowy zastępca 
komendanta PSP w Lubinie, Eryk Górski komendant PSP oraz Tadeusz Kielan 
wójt gminy Lubin.

Strażacy ochotnicy z Zimnej Wody zainaugurowali cykl dziewięciu spotkań sprawozdawczych podsumowujących 
ubiegłoroczne działania jednostek OSP. 

ABSOLUTORIUM DLA WŁADZ 
OSP ZIMNA WODA 

Tradycyjne kalendarze 
Gmina Lubin, jak co roku 

sfinansowała zakup dwóch 
tysięcy kalendarzy straża-
ckich.  Przekazano je do na-
szych dziewięciu jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Strażacy odwiedzili 
mieszkańców przekazując 
kalendarze i jednocześnie in-
formując oraz edukując na 
temat unikania zagrożeń.

Kalendarze OSP gminy Lu-
bin mają funkcję informacyjną 
– bo każdy miesiąc  to zazna-
czone w nim ważne daty, imie-
niny, fazy księżyca, znaki zo-
diaku oraz najważniejsze dane 
kontaktowe w przypadku za-
grożenia. To jednak także do-
skonała forma promocji na-
szych gminnych jednostek i 
podsumowania roku minione-
go. 

Pierwsze półrocze to pa-
miątkowe zdjęcia z jubileu-
szu 75-lecie OSP Zimna 
Woda oraz trzy gminne 
drużyny na Gminnych 
Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych 2022. 
Są tam dwie druży-
ny żeńskie, czyli 
Zimna Woda i 
Raszówka oraz 

młodzieżowa drużyna z Nie-
mstowa.

Druga połowa roku to 
wspomnienie z obchodów 75–
lecia OSP Niemstów i podium 
z zawodów w kategorii druży-
ny męskie. Pierwsze miejsce 
zdobyła Zimna Woda, drugie 
Niemstów, trzecie Gorzyca.  

Co roku, w ostatnich dniach 
grudnia i na początku stycznia 
przedstawiciele OSP odwie-
dzają mieszkańców  gminy, 
przekazując kalendarze i przy-
pominając jednocześnie o bez-
pieczeństwie z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej. 

Na kalendarzu jest także in-
formacja na temat tego jak 
wesprzeć nasze jednostki OSP 
przekazując 1% podatku. 
Warto o tym pamiętać przy 
rozliczeniach rocznych. podsumowania roku minione-
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szu 75-lecie OSP Zimna 
Woda oraz trzy gminne 
drużyny na Gminnych 
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-Pożarniczych 2022. 
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Zimna Woda i 
Raszówka oraz 
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Pierwsza płyta rockowej kapeli z gminnym akcentem!
Dziesięć miesięcy temu 

z dumą informowaliśmy 
o pierwszym singlu nowej 
kapeli Destiny, w której gra 
utalentowany mieszkaniec 
Siedlec, a w grudniu  grupa 
pochwaliła się wydaniem 
pierwszej płyty! Gratuluje-
my i zachęcamy do słucha-
nia. 

Przypomnijmy, że człon-
kowie zespołu Destiny to 
uczniowie II Liceum Ogól-
nokształcącego w Lubinie. 

Tworzą go: Kamil Matu-
szewski, Dawid Opyrchał, 
Tomasz Ratka oraz Miłosz 
Abramczuk. Miłosz pocho-

dzi z Siedlec w gminie Lu-
bin, jego koledzy to miesz-
kańcy Lubina i powiatu pol-
kowickiego.

O debiucie kapeli i pierw-
szym singlu pisaliśmy w lu-
tym. Przed świętami  po-
nownie napisał do nas Mi-
łosz:   

- Udało nam się wydać 
płytę! Standardowo jest 
ona dostępna na YouTube, 
Spotify i innych. Państwa 
artykuł bardzo dużo nam 
wtedy dał. Przez ten czas 

rozwinęliśmy się z wraz 
z kapelą, zagraliśmy trochę 
koncertów i oczywiście 
pracowaliśmy nad albu-
mem. Założyliśmy również 
własną stronę internetową 
do kupowania naszej 
płyty CD.  

Wszystkie informacje do-
tyczące płyty i jej twórców 
można znaleźć  między inny-
mi w serwisie You Tube. 
Trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy i występy młodego 
zespołu! 

Na początku 
marca ukaże 
się drukowane 
wydanie, jednak 
od grudnia 
udostępniono 
wszystkim wersję 
internetową tego 
wydawnictwa. 
Można ją 
znaleźć w dziale 
aktualności na 
www.ug.lubin.
pl wpisując 
w wyszukiwarkę 
tytuł książki

Po II wojnie światowej za-
siedlano Ziemie Odzyskane. 
Na dzisiejsze tereny gminy 
Lubin trafili ludzie, których 
nie łączyła więź, dzieliło czę-
sto bardzo wiele, ale wszyscy 
mieli nadzieję na lepsze jutro. 
Od tych zdarzeń minęło po-
nad 75 lat i wśród nas jest co-
raz mniej ich świadków, dlate-
go warto zadbać o wiedzę 
i utrwalenie wspomnień z tych 
czasów. 

Z inicjatywy wójta gminy 
Lubin od 2018 roku w siedzi-
bie Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin prezentowana jest wy-
stawa przedmiotów i pamią-
tek przekazanych przez 
mieszkańców gminy. Zwie-

dzający za-
nurzyć się 
mogą w histo-
rii opowiadanej 
przez dawne 
i współczesne 
przedmioty. Można 
podążać za losem se-
tek ludzi, podróżują-
cych w wagonach towa-
rowych razem z inwenta-
rzem, a czasem z jedną 
podręczną walizką. Byli wy-
cieńczeni i niepewni jutra. 
Przybyli tuż po wojnie na Zie-
mie Odzyskane i stworzyli tu, 
na terenie naszej gminy swoją 
historię. 

Tym razem nie za pośredni-
ctwem przedmiotów, ale  za-
nurzając się we wspomnie-
niach i pamiątkowych foto-
grafiach, opowiedzieli  o swo-
ich początkach na tych zie-
miach   autorce książki - Mar-
lenie Kovařík. To lubinianka 
z urodzenia, z wykształcenia 
kulturoznawczyni, dzienni-

karka 
prasowa 

i radiowa, autor-
ka książek, felietonist-

ka, tłumaczka języka czeskie-
go. 

22 mieszkańców w długich 
rozmowach z nią  wspominało 
swoje ówczesne niepokoje, 
tamtejszą rzeczywistość, cięż-
ka pracę , ale i szanse na po-
prawę bytu i marzenia.   

- Wracają do czasów dzie-
ciństwa, opisują swoje rodzin-
ne domy, zwyczaje, jakie 
w nich panowały, codzienne 
życie. Była okazja do poszuki-
wań najstarszych rodzinnych 

fotografii. Niewiele 
się zachowało, niektórzy nie 
mają żadnych zdjęć rodziców, 
czy z czasów dzieciństwa, albo 
tylko jedno. Tym cenniejsze są 

te, które przetrwały i są publi-
kowane w książce - mówi Mar-
lena Kovařík. Wyjaśniając  ty-
tuł książki i jego pisownię, do-
daje: - Wschód słońca przyno-
si nowe nadzieje a jednocześ-
nie niepewność, co się wyda-
rzy. Zachód słońca, nareszcie 
jest czas na odpoczynek, ale, 
czy sen będzie spokojny? 
Wschód, tam był kiedyś ro-
dzinny dom. Zachód to kolej-
ny etap życia po przesiedleniu. 
Wschody i Zachody moi roz-
mówcy maja w pamięci i ser-
cach, dlatego słowa te zapisuję 
dużą literą. 

Publikacja ma 145 stron, 
już teraz można się z nią zapo-
znać w wersji elektronicznej. 
W marcu ukaże się w wersji 
drukowanej.

- Naszą gminę zasiedlili lu-
dzie z Kresów Wschodnich, 
Łemkowszczyzny, Syberii, 
Wschodniej Polski, także re-
patrianci z Niemiec. Powstał 
tygiel ludzi, którzy mówili róż-
nymi językami lub gwarami, 
mieli różne tradycje i obyczaje. 
Łączyła ich natomiast niepew-
ność jutra, religia, szkoła, za-

pał, budowanie nowego na no-
wych ziemiach i zwyczajnie 
chęć spokojnego życia po la-
tach wojny i udręki – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt gminy Lu-
bin.-  Sądziliśmy, że wspo-
mnienia o trudnych czasach, 
głodzie, dzieciństwie bez 
szkoły, pośpiesznym pakowa-
niu rzeczy na chybił trafił, 
wielkiej wędrówce ludów po-
zostaną na kartkach tej książ-
ki, jako swego rodzaju prze-
stroga i dla pamięci, dla młod-
szych pokoleń. Niestety, agre-
sywna napaść Federacji Rosyj-
skiej na sąsiednią Ukrainę 24 
lutego 2022 roku bezlitośnie 
przywołuje czasy pogardy. 
Niestety, wojnę oglądamy on-
line i w bezpośredniej transmi-
sji słyszymy o głodzie, dzieciń-
stwie bez szkoły, pośpiesznym 
pakowaniu rzeczy na chybił 
trafił, wielkiej wędrówce lu-
dów. Dramatyczne i okrutne 
jest koło historii.  

Mamy nadzieję,  że lektura  
będzie impulsem do wielu ro-
dzinnych wspomnień i roz-
mów o przeszłości, teraźniej-
szości i przyszłości.  

W hołdzie pionierom, którzy po wojnie osiedlili się w gminie Lubin, przygotowano wyjątkową publikację, 
na którą składają się opowieści 22 mieszkańców 
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WSCHODY I ZACHODY
– OPOWIEŚCI OSIEDLEŃCÓW W GMINIE LUBIN 

KSIĄŻKA DEDUKOWANA JEST WSZYSTKIM PIONIERSKIM 
OSADNIKOM GMINY LUBIN, KTÓRZY ROBILI PIERWSZE 
WIELKIE PORZĄDKI I BUDOWALI NOWE ŻYCIE NA NOWEJ 
ZIEMI, Z SZACUNKU I W PODZIĘCE. 
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Bądź zdrów jak ryba! 
Wiedzą to już przedszkolaki!
Ryba to przysmak znany od 
setek lat. Ten skarb 
pozyskiwany z mórz, jezior 
i rzek, dostarcza wiele cennych 
składników odżywczych dla 
naszego organizmu. 
W związku z tym ryby powinny 
stanowić nieodłączny element 
zdrowej i zbilansowanej diety. 
Chcąc dowiedzieć się nieco 
więcej na temat zalet 
spożywania ryb, w punkcie 
przedszkolnym w Osieku 
zorganizowano „Dzień Ryby”. Dzieci poznały wiele gatunków 
ryb i ich nazwy.  Sensorycznie maluchy poznały budowę 
pstrąga.

Nagrody książkowe 
dla naszych uczniów

Corocznie w gminnych 
szkołach organizowane są 
liczne kampanie profilak-
tyczne. Towarzyszy im 
przekazywanie wielu ma-
teriałów edukacyjnych 
i często oferty udziału 
w ogólnopolskich konkur-
sach. Za udział w nich na-
grodzono uczniów ze 
Szklar Górnych. 
Gratulujemy!

W ramach 
kampanii 
„Zachowaj 
Trzeźwy 
Umysł” realizo-
wanej w roku 
szkolnym 2021/2022 
zorganizowano dwa indy-
widualne konkursy dla ucz-
niów. Pierwszy pod hasłem 

„Nie czas na nudę” był  
konkursem literacko- pla-
stycznym  skierowanym do 
przedszkolaków  i uczniów 
szkół podstawowych. Dru-
gi – „Zagraj w skoczka” był 
logiczną zabawą dla ucz-
niów szkół podstawowych.

Sześcioro wychowan-
ków Szkoły Podstawo-

wej  im. Jana 
Brzechwy 

w Szklarach 
Górnych zo-
stało wyróż-
nionych 
w pierwszym 

z konkursów 
i  otrzymało na-

grody za przesłanie 
swoich prac konkurso-
wych. Gratulujemy pomy-
słu i zaangażowania! 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zakupiła 
i przekazała do wszystkich gmin-
nych szkół edukacyjną planszową 
grę.  Będzie ona  bardzo przydatnym 
narzędziem  w profilaktyce i przeka-
zywaniu dzieciom oraz młodzieży  
ciekawych informacji związanych 
z ograniczeniem zachowań ryzy-
kownych.

Gminna komisja, która działa 
w imieniu wójta gminy Lubin, współ-
pracuje z placówkami oświatowymi sy-
stematycznie prowadząc długofalowe, 
przemyślane i efektywnie kampanie 
profilaktyczne. Ich efektem są m.in. 
liczne warsztaty, specjalne zajęcia, ma-
teriały edukacyjne, spektakle, ale także 
działające w każdej gminnej szkole 
świetlice terapeutyczne.

W ramach owocnej współpracy do 
szkół przekazano  teraz planszową grę 
profilaktyczną „Mosty do przyszłości”. 
To innowacyjne narzędzie profilaktyki 
uzależnień. Celem gry jest przekazanie 
wszechstronnej i rzetelnej wiedzy na te-
mat zagrożeń płynących ze spożywania 
alkoholu, zażywania narkotyków i pale-
nia tytoniu, a także pokazanie dobro-
czynnych efektów jakie płyną z uprawia-
nia sportu i aktywnego trybu życia, jako 
najlepszej przeciwwagi dla używek. 

Gracze rywalizując ze sobą w budo-
waniu tytułowych mostów mogą do-
wiedzieć się jakiego rodzaju szkody 
używki czynią w obszarze zdrowotnym 
i społecznym, jak wpływają na urodę, 
budowanie relacji, wyniki w nauce czy 
zawodową przyszłość. 

Ogromną zaletą gry jest fakt, że mo-
że być ona używana niemal codziennie, 
bez konieczności organizowania spe-
cjalnych zajęć i prawie we wszystkich 
przestrzeniach edukacyjnych. 

Młodzi ludzie mogą z powodzeniem 
grać w nią samodzielnie czerpiąc z gry 
rzetelną wiedzę na temat szkodliwości 
używek. Z kolei pod okiem nauczycie-

la, wychowawcy czy terapeuty, gra mo-
że być wykorzystywana do różnego ro-
dzaju pracy warsztatowej z dziećmi 
i młodzieżą.

Mosty do przyszłości 
– w trosce o rozwój dzieci 

Przypomnijmy, że pomysłodawcą oraz darczyńcą wielu przedmiotów 
wystawy „Gmina Lubin wczoraj i dziś” jest wójt Tadeusz 
Kielan. Prywatnie jest kolekcjonerem wielu rzeczy 
i wielkim miłośnikiem kultywowania tradycji oraz troski 
o wspomnienia i pamiątki z przeszłości. 

Na zaproszenie wójta Tadeusza 
Kielana, stałą wystawę prezentują-
cą pierwsze powojenne lata życia 
na ziemiach odzyskanych odwie-
dziła grupa młodzieży ucząca się 
w Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Rudnej. 

Muzealne eksponaty i ich zasto-
sowanie były zaskoczeniem dla  
wielu przyszłych rolników.

- Młodzież ze szkoły w Rudnej 
uczestniczy w organizowanych 
w naszej gminie spotkaniach Dol-

nośląskiej Izby Rolniczej, dlatego 
zaprosiłem nauczycieli i uczniów 
do odwiedzenia wystawy. Nie ukry-
wam, że zawsze z dużą satysfakcją 
i dumą oprowadzam gości po tej 
wystawie, opowiadając o urządze-
niach i przedmiotach sprzed dzie-
siątek lat, którymi posługiwali się 
tuż po wojnie nasi mieszkańcy – 
mówi Tadeusz Kielan. - Dla moich 
równolatków to jak powrót do prze-
szłości i często nostalgiczne wspo-
mnienia, a dla młodzieży to zupeł-

nie inny 
świat. 

Bożena 
Bączek, 
dyrektor 
Zespołu 
Szkół Cen-
trum Kształce-
nia Rolniczego 
w Rudnej, wywodząca 
się z rolniczego domu, ze 
śmiechem pokazywała uczniom jak 
doiło się krowy. Młodzież była tro-

chę onie-
śmielona, 
ale później 
znaleźli się 
chętni do 
przetesto-

wania swo-
ich sił.
-  Dziś 

świat, szczegól-
nie w rolnictwie 

wygląda zupełnie inaczej. Mamy 
nowoczesny sprzęt, który bardzo 
ułatwia pracę ale warto żeby ucz-
niowie wiedzieli jak to kiedyś było, 
dlatego z przyjemnością skorzysta-
liśmy z zaproszenia i odwiedzili-
śmy sąsiednią gminę - mówiła Bo-
żena Bączek.

Wystawę odwiedzają liczne gru-
py, szczególnie przedszkolaków 
i dzieci ze szkół. 

LICZNE ODWIEDZINY NA 
WYSTAWIE „GMINA LUBIN 
WCZORAJ I DZIŚ”  

 ZACHĘCAMY DO ODWIEDZIN WYSTAW 
OŚRODKA KULTURY GMINY LUBIN.  



¹³STRONA SENIORA

Posiedzenie Rady Seniorów z planem pracy na rok 2023 
Składaniem życzeń, 

połączonym z wręcza-
niem drobnych upo-
minków zainauguro-
wano spotkanie Rady 
Seniorów, na którym  
podsumowano minio-
ny rok i zaplanowano 
kolejne działania. 

W obradach uczestni-
czył Tadeusz Kielan wójt 
gminy Lubin oraz jego za-
stępca  Bartosz Chojnacki. 

- Dziękuję wam za 
ogromne zaangażowa-
nie w organizację wielu 
działań. Nie tylko dla se-

niorów, ale i dzieci i całej 
społeczności naszej gmi-
ny. Macie dużo cieka-
wych pomysłów, które 
warto wdrażać w życie. 
To także okazja do złoże-
nia wszystkim   życzeń, 
przede wszystkim dużo 
zdrowia, pokoju i spoko-
ju – mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 

- Ja również bardzo 
dziękuję za dotychczaso-
wą przychylność pana 
wójta,  samorządu i 
owocną współpracę – 
mówiła  Janina Mucha, 
przewodnicząca Rady 

Seniorów. 
 Podczas posiedzenia 

podsumowano zorgani-

zowane w październiku 
przy współpracy Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 

w Raszówce warsztaty 
żywieniowe „Smaki 
wiecznej miłości”. 

Stwierdzono, że takie 
działania integracyjne 
połączone z ciekawie 
przekazaną wiedzą mo-
głyby być organizowane 
częściej. 

Po naradzie ustalono 
ostateczną wersję planu 
pracy na rok 2023 oraz 
podjęto uchwałę
nr XIV/10/2022 w spra-
wie przyjęcia planu pra-
cy Rady Seniorów Gmi-
ny Lubin na 2023 r., któ-
ry dostępny jest m.in. na 
stronie internetowej 
www.ug.lubin.pl w za-
kładce Seniorzy.  

- W życiu nie przypuszczałam, że tyle można 
zrobić. Tu jest bardzo ciekawa społeczność, 
bez której sama nie zrobiłabym nic. Kocham 
dom, w którym mieszkam od urodzenia 
i nazywam go szczęśliwym. Wciągam 
bliższych i dalszych sąsiadów w spektakle 
i występy. Kocham swoją pracę w bibliotece 
i ciągle mam w głowie nowe pomysły do 
zrealizowania – mówi Teresa Kot.

Dziś koordynuje działalność 
zespołu Zachęta, który niedawno 
obchodził 20 –lecie i Teatru Zwy-
kli Ludzie. Zaczęła tworzyć 
i udzielać się artystycznie już 
w podstawówce, która prawie są-
siadowała z jej domem. W szkole 
były przedstawienia, w kościele 
śpiewy w parafialnej scholi, a do 
tego spotkania z Marią Kowal-
czuk ówczesną bibliotekarką , 
która angażowała młodzież 
w liczne przedsięwzięcia. Była jej 
wzorem do naśladowania, któ-
rym po latach sama się stała.

Pracowała najpierw w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Chróst-
niku, później skończyła studium 
bibliotekarskie i przeniosła się do  
filii  Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Zimnej Wodzie. Od zawsze 
chciała coś robić z ludźmi. Pro-
wadziła więc dziecięce grupy tea-
tralno-kabaretowe, a potem do 

ich występów stopniowo wciąga-
ła dorosłych i w ten sposób stwo-
rzyła wielopokoleniowy teatr.

- Ja mam w głowie ciągle słowa, 
które same układają się w piosen-
ki i towarzyszącą im muzykę. 
Dziś piszę o Zimnej Wodzie, bo 
zwykle śpiewamy repertuar 
sprzed kilkudziesięciu lat, a co po 
nas zostanie? – pyta retorycznie 
patrząc z zamyśleniem w dal. 
Żartuje, że nie czuje się staro 
choć kalendarz ciągle jej pokazu-
je ile ma lat. Z błyskiem w oku do-
daje, że  gdyby co, to laskę ma od 
dawna przygotowaną.

Trudno to sobie wyobrazić, bo 
to kobieta w ciągłym ruchu. Mó-
wi, że jak nie biega po polach za 
ziołami, to chodzi na zajęcia ta-
neczne albo gimnastykę na zdro-
wy kręgosłup. Próby zespołu mu-
zycznego i teatralnego są również 
wymagające. Wie, że wszyscy są 

zajęci różnymi sprawami dlatego 
stara się je łączyć, ale spektakle 
mają czasem nawet po dwie go-
dziny, więc próby potrafią trwać 
i po pół roku. Podkreśla, że człon-
kowie zespołów są bardzo zdolni 
i wie, że czasem mogłaby więcej 
wymagać. To wiązałoby się jed-
nak z jeszcze większą liczbą ćwi-
czeń i mogłoby stać się męczar-
nią, zamiast wspólną zabawą.

-  Jak czytam sztukę, to widzę 
w niej role dla konkretnych osób 
ale nikomu nie narzucam swojej 
wizji, tylko czekam na ich inter-
pretację. Czasem wychodzi coś 

inaczej niż myślałam, ale  najcen-
niejsze jest zobaczenie jak inni to 
widzą i czują – mówi Teresa Kot.

Nie da się policzyć ile przedsię-
wzięć i inicjatyw uruchomiła 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat. Jeden projekt się kończy, 
a drugi zaczyna, ma w głowie cią-
gle nowe koncepcje. Ważne też, 
że w zespołach są osoby pozytyw-
nie zakręcone i zawsze chętne do 
pomocy. Pytana o to, co jest naj-
ważniejsze w życiu, bez cienia 
wątpliwości odpowiada: 

- Rodzina. Nagrodą i najważ-
niejszą sprawą w moim życiu jest 

to, że mam dobre dzieci. Wszyst-
kie mają talent muzyczny, dlatego 
każde z moich siedmiorga dzieci 
skończyło szkołę muzyczną 
pierwszego stopnia. Nawet kiedy 
zostałam wdową, to z najmłod-
szymi jeździłam na zajęcia, żeby 
miały takie same możliwości 
i umiejętności, jak starsze rodzeń-
stwo. Czworo z nich skończyło 
także Akademie Muzyczne – mó-
wi z dumą. Wiele lat przyprowa-
dzała dzieci na organizowane 
przez siebie zajęcia, a dziś jako do-
rośli często współtworzą przed-
stawienia, pisząc teksty i muzykę. 

Po okresie izolacji i pandemii, 
w tym roku pani Teresa przygoto-
wała kolejne scenki i kultywowa-
no piękną tradycje kolędowania 
po domach. Z uśmiechem opo-
wiada, że mieszkańcy Zimnej 
Wody i Wiercienia wychodzili 
przed domy i wołali ich do siebie, 
a potem wspólnie śpiewano.

- Myślę, że wnosiliśmy do tych 
domów radość tym śpiewem – 
mówi.

Oficjalne sukcesy, nagrody, 
wyróżnienia, których ma bez li-
ku, często ja irytują bo podkreśla, 
że źle się czuje kiedy wyróżniają ją 
osobiście, bo przecież bez ludzi, 
z którymi pracuje sama by nic nie 
zrobiła. 

Teresę Kot znają w Zimnej Wodzie chyba wszyscy, bo nawet nowych mieszkańców angażuje do różnych przedsięwzięć i odkrywa w nich 
talenty. Przygotowuje m.in. spektakle teatralne, kabarety, śpiewa, organizuje kolędy. Ostatnio także tańczy i maluje obrazy.  

TO JEST JAK POWOŁANIE, 
BEZ KTÓREGO NIE MOŻNA ŻYĆ



¹⁴ SPORT

W gminnych 
szkołach, 
przedszkolu 
i punktach 
przedszkolnych 
zrealizowano 
liczne programy 
związane 
z szeroko 
rozumianą 
kulturą fizyczną 
i sportem. 

PROGRAM SPRAWNY
 DOLNOŚLĄZACZEK

Projekt skierowany jest do 
dzieci z klas I - III szkół pod-
stawowych. W programie 
uczestniczą wszystkie szkoły 
gminy Lubin: SP Krzeczyn 
Wielki, SP Szklary Górne, 
SP Raszówka, SP Niemstów, 
SP Siedlce. 

Ideą programu „Sprawny 
Dolnoślązaczek” jest propa-
gowanie aktywnej postawy, 
zdobywania odznak sporto-

wych potwierdzających zdo-
bycie poszczególnych spraw-
ności z sześciu zasadniczych 
bloków sportów z możliwoś-
cią poszerzania o pokrewne 
dziedziny. 

Proponowane sporty 
i przykładowe umiejętności 
do opanowania przez ucz-
niów w ciągu trzech lat: m.in.
 Rowerzysta – Turysta - 
umiejętność jazdy na ro-
werze; znajomość zasad 
bezpiecznego poruszania 
się oraz przepisów i zna-
ków drogowych; 
 Piłkarz –Nożny/Ręczny/
Koszykarz/Siatkarz - roz-
wijanie umiejętności 

współdziałania w zespole; 
opanowanie podstawo-
wych umiejętności gry; 
podstawowe wiadomości 
z zakresu przepisów sę-
dziowania i organizacji za-
baw i gier sportowych;
 Saneczkarz – Narciarz – 
Łyżwiarz - jazda na san-
kach z górki, spacer na 
nartach biegowych, jazda 
na łyżwach; 
 Gimnastyk – Tancerz;
 Lekkoatleta; Pływak – 
Wodniak
Operatorem Wojewódz-

kim programu Sprawny Dol-
noślązaczek jest Szkolny 
Klub Sportowy „Dolny 
Śląsk”. Program realizowa-
ny jest w ramach projektu 
aktywnościowego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
SPORT – LUBIĘ TO. Obję-
tych projektem było 333 ucz-
niów z kl. I-III.

AUTORSKI PROJEKT GMINY 
LUBIN AKADEMIA ŻACZEK

Skierowany do dzieci 
w wieku 5-6 lat, uczęszczają-
cych do przedszkola i od-
działów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę 

Lubin. Celem projektu jest 
m.in.:
 aktywizacja najmłodszych 
mieszkańców; 
 popularyzacja sportu, po-
przez zabawy ruchowe 
prowadzone pod kierowni-
ctwem trenera sportowe-
go; 
 wyrabianie nawyku aktyw-
nego spędzania wolnego 
czasu oraz aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach 
ruchowych; 
 trening ogólnorozwojowy 
zapobiegający otyłości i in-
nym chorobom cywiliza-
cyjnym; uatrakcyjnienie 
zajęć ruchowych prowa-

dzonych dla najmłodszych 
w ramach wychowania 
przedszkolnego; 
 edukacja dotycząca zdro-
wego odżywiania się, na-
wadniania, zdrowego try-
bu życia, nauka właści-
wych postaw sportowych; 
Podczas zajęć dzieci rozwi-

jały cechy motoryczne tj. 
skoczność, zwinność, szyb-
kość, koordynację ruchową, 
gibkość. Dodatkowym atutem 
atrakcyjności zajęć jest wyko-
rzystywanie przyrządów 
i przyborów: piłek, balonów, 
ringo, stożków, woreczków, 
skakanek itp. 

Zajęcia wzbogacone zosta-
ły, także o elementy gimnasty-
ki korekcyjnej. Zajęcia odby-
wają się 1 raz w tygodniu przez 
60 minut dla każdej z grup 
w ramach podstawy progra-
mowej. Prowadzone są przez 
zatrudnionego trenera wspól-
nie z nauczycielami wychowa-
nia przedszkolnego. 

Na rozpoczęciu i zakończe-
niu zajęć przeprowadzone zo-
stały testy sprawnościowe 
uczestników. Dzieci poprawiły 
swoje wyniki m.in. w długości 
skoku w dal z miejsca, a także 
celności rzutu do celu. 

W zajęciach uczestniczyły 
dzieci ze wszystkich szkół 
podstawowych, w których zor-
ganizowane są oddziały 
przedszkolne tj. SP w Krzeczy-
nie Wielkim, SP w Siedlcach, 
SP w Niemstowie, SP w Szkla-
rach Górnych, SP w Raszówce 
oraz Przedszkolu w Raszówce 
wraz z oddziałem zamiejsco-
wym w Lubinie. W roku szkol-
nym 2022/2023 uczestniczy 
łącznie 175 dzieci.

PROGRAM SZKOLNY KLUB 
SPORTOWY

Projekt jest skierowany do 
uczniów szkół bez względu 
na wiek, płeć oraz sprawność 

fizyczną. Program ma na ce-
lu umożliwienie podejmowa-
nia dodatkowej aktywności 
fizycznej realizowanej w for-
mie zajęć sportowych i rekre-
acyjnych pod opieką nauczy-
ciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego 
w danej szkole. 

Znamiennym elemen-
tem wyróżniającym jest 
to, uczestnikami zajęć po-
winni być uczniowie nie 
biorący udziału w zaję-
ciach sportowych prowa-
dzonych w klubach spor-
towych. Zajęcia sportowe 
są przeprowadzane zarów-
no na boiskach sporto-
wych jak i na sali gimna-
stycznej w różnorodnych, 
nowoczesnych i atrakcyj-
nych formach.

Najczęściej są to gry ze-
społowe, lekkoatletyka, zaję-
cia ogólnorozwojowe. Wy-
magane jest, aby uczestnicy 
zajęć przynajmniej raz na se-
mestr przeszli testy spraw-
nościowe, których wyniki zo-
staną wprowadzone przez 
osoby prowadzące zajęcia 
sportowe do elektronicznej 
bazy, co pozwoli na ustalenie 
postępów.

W zajęciach SKS biorą 
udział uczniowie czterech 
szkół, po jednej grupie w: SP 
w Krzeczynie Wielkim, 
Siedlcach i Szklarach Gór-
nych oraz dwie grupy w Ra-
szówce. Łącznie w zajęciach 
bierze udział 98 uczniów. 
Każda grupa w okresie reali-
zacji projektu przeprowa-
dzone zostanie 58 jednostek 
zajęć sportowych dla każdej 
grupy. Treningi odbywają się 
dwa razy w tygodniu po jed-
nej godzinie zegarowej. Rea-
lizacja zajęć od 1 marca do 
30 listopada 2022 r.

Operatorem Wojewódz-
kim programu jest Dolnoślą-

ska Federacja Sportu wspól-
nie ze Szkolnym Klubem 
Sportowym. Program dofi-
nansowany jest ze środków 
Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Spor-
tu, po której stronie jest wy-
nagrodzenie osób prowadzą-
cych zajęcia sportowe, nato-
miast po stronie gminy Lu-
bin jest współfinansowanie 
opłaty startowej za udział 
każdej z grup oraz udostęp-
nienie obiektów sportowych 
wraz ze sprzętem sportowym 
niezbędnym do realizacji za-
jęć pozalekcyjnych.

NAUKA GRY W SZACHY 
W RAMACH PROJEKTU 
GAMBIT - AUTORSKI 
PROJEKT GMINY LUBIN

Jest skierowany do dzieci 
i młodzieży w wieku od 5 lat 
do 15 lat, to cykl szkoleń 
obejmujących naukę gry 
w szachy realizowanych 
w roku szkolnym 
2021/2022. Prowadzenie za-
jęć w trzech ośrodkach szko-
leniowych tj. świetlicach 
wiejskich w miejscowości 
Obora, Raszówka, Siedlce. 
Niniejsze lokalizacje 
uwzględniają w miarę możli-

wości równomierny dostęp 
dzieci. 

Realizacja zajęć od paź-
dziernika 2021 r. do końca 
czerwca 2022 r. Zajęcia od-
bywają się jeden raz w tygo-
dniu dla każdej grupy. 
Szkolenia szachowe prowa-
dzone były w dwóch gru-
pach szkoleniowych (młod-
szej i starszej) po ok. 10 
osób każda. Łącznie w pro-
jekcie uczestniczyło 60 
osób. Zajęcia prowadzone 
były przez instruktora sza-
chowego posiadającego 
najwyższą kategorię sza-
chową Polskiego Związku 
Szachowego, mającego 

wieloletnie doświadczenie 
trenerskie w zakresie gry 
w szachy i pracy z dziećmi 
i młodzieżą. 

W ramach projektu zor-
ganizowano turnieje sza-
chowe na rozpoczęcie nabo-
ru do szkółek w miesiącu 
październiku 2021 r. oraz 
na zakończenie cyklu szko-
leń w miesiącu czerwcu 
2022 r. Na potrzeby organi-
zacji szkoleń i turniejów 
szachowych zakupiono po-
moce dydaktyczne urozmai-
cające i ułatwiające szkole-
nie tj. tablicę demonstracyj-
ną, szachownice z pionkami 
do gry, pamiątkowe brelocz-
ki z figurami szachowymi tj. 
wieża, goniec, skoczek, 
król, dedykowane zarówno 
początkującym, jak i za-
awansowanym graczom. 
Zwycięzcy zostali nagrodze-
ni pamiątkowymi statuetka-
mi i dyplomami oraz nagro-
dami książkowymi o tematy-
ce szachowej. 

W roku szkolnym 
2022/2023 ruszyły zapisy do 
kolejnej edycji projektu 
„Gambit” obejmując cyklem 
szkoleń szachowych wszyst-
kie chętne dzieci i młodzież 
z gminy Lubin w wieku od 5 
lat 15 lat. Utworzone zostały 
grupy początkujące (młod-
sza i starsza) oraz grupa 
średnio-zaawansowana. Za-
jęcia prowadzone są jeden 
raz w tygodniu dla każdej 
grupy na terenie Gminy Lu-
bin tj. w miejscowości Ra-
szówka, Siedlce, Obora, 
a także w siedzibie Urzędu 
Gminy w Lubinie. Zajęcia 
będą prowadzone od wrześ-
nia 2022 r. do czerwca 2023 
r. Łącznie uczestniczy w nich 
50 dzieci. 

Projekt dofinansowany ze 
środków przyznanych 
z KGHM Polska Miedź w wy-
sokości 30 000,00 zł

PROJEKT EDUKACJA PRZEZ 
SZACHY W SZKOLE 
„SZACH-MAT” - AUTORSKI 
PROJEKT GMINY LUBIN, PRZY 
WSPARCIU MERYTORYCZNYM 
DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU 
SZACHOWEGO 

Nauką gry w szachy objęte 
zostały wszystkie dzieci 
uczęszczające do klas I – III 
w sześciu szkołach podsta-
wowych gminy Lubin (w tym 
w Szkole Filialnej w Osieku. 
Zajęcia szachowe prowadzo-
ne były w ramach podstawy 
programowej, w części doty-
czącej zajęć edukacji mate-
matycznej, obejmując 333 
osoby tj. wszystkich uczniów 
z kl. I-III. 

Przedstawiamy pięć najważniejszych programów dedykowanych dzieciom i młodzieży, w tym dwa autorskie 
programy  gminy Lubin. 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT W SZKOŁACH 
– PODSUMOWANIE 2022



¹⁵SPORT

Przypomnijmy, że mamy jedną drużynę 
w okręgówce, trzy drużyny w Klasie 
A i trzy ekipy w Klasie B. Prezentujemy tez 
najlepszych strzelców jesieni. 

ISKRA KSIĘGINICE: 
(1. MIEJSCE LIGA OKRĘGOWA) 
15- 40 BRAMKI 61:21

Zaczniemy od naszego rodzynka 
w rozgrywkach ligi okręgowej. 
W drużynie doszło do kilku zmian 
personalnych, co wpłynęło na po-
prawę atmosfery w zespole. Piłka-
rze i działacze z Księginic postawili 
przed sobą ambitny plan szybkiego 
powrotu do 4 ligi i po rundzie je-
siennej możemy stwierdzić, iż sku-
tecznie dążą do jego realizacji. Bar-
dzo dobrze prezentowała się Iskra 
na wyjazdach, gdzie nie poniosła 
żadnej porażki (6-1-0). Mamy go-
rącą nadzieję, że wiosna będzie dla 
piłkarzy Iskry Księginice równie 
udana. Bardzo udaną rundę zali-
czył Maciej Srebniak - 20 bramek 
i 13 asyst. 

HUZAR RASZÓWKA 
(9. MIEJSCE KLASA A) 
14-18 35:56

Zespół trenera Tomasza Targo-
wicza ma za sobą bardzo dobrą je-
sień. Awans do Klasy A po 32 la-
tach błąkania się po najniższych 
szczeblach rozgrywek był dla kibi-
ców Huzara nagrodą za wiarę 
i ogromną determinację. Wszyscy 

w Raszówce zdawali sobie sprawę, 
iż gra o szczebel wyżej będzie bar-
dzo trudna, lecz pierwsze mecze 
w Klasie A były dla Huzara ogrom-
nie cenną lekcją. Kolejne mecze 
były okazją, aby pokazać swoją 
lepszą twarz. Piłkarze z Raszówki 
w pewnym momencie zbliżyli się 
do czołówki tabeli i tylko ostatnie 
kolejki sezonu zaciemniły obraz 
udanej rundy dla Huzara. Najlep-
szym strzelcem okazał się Rado-
sław Targowicz, który strzelił 
17 bramek.

UNIA MIŁORADZICE 
(10. MIEJSCE KLASA A) 
14-17 50:41

Wyniki osiągane przez Unię Mi-
łoradzice w ostatnich latach dawały 
nadzieję, iż będzie to czołowy ze-
spół Klasy A. Drużyna jednak nie 
potrafiła ustabilizować formy 
i przytrafiały się jej wstydliwe po-
rażki. Znając jednak ambicję piłka-
rzy Unii należy mieć nadzieję, że 
runda wiosenna będzie zdecydowa-
nie lepsza i miejsce w czołówce ta-
beli pokaże prawdziwe oblicze tej 
drużyny. Świetną rundę zaliczył 
najlepszy strzelec- Tomasz Skotni-
cki(22 bramki).

UNIA SZKLARY GÓRNE 
(6. MIEJSCE KLASA A) 
14-25 51:21

W obecnym sezonie podopieczni 
nowego trenera, którym został Sła-
womir Wałowski ponownie zamel-
dowali się w górnej połówce tabeli. 
Gdyby nie kilka pechowych pora-
żek można by mówić o kolejnej 
udanej rundzie w wykonaniu Unii 
Szklary Górne. Ambicje piłkarzy 
i działaczy sięgają o jeden szczebel 
wyżej, jednak w tym sezonie będzie 
o realizację tych marzeń bardzo 
trudno. W rundzie wiosennej za-
wodnicy Unii powinni zameldować 
się bliżej czołówki tabeli. Mecze 
w Szklarach Górnych są świętem 
dla całego sołectwa i ściągają licz-
nych fanów Unii. Najlepszym 
strzelcem okazał się Piotr Rogalski 
zdobywca 11 bramek.

FORTUNA OBORA 
(2. MIEJSCE KLASA B) 
13-36 67:19 

To była bardzo dobra runda w wy-
konaniu zawodników z Obory. Zdo-
bycie 39 punktów pokazuje, że dru-
żyna gra szalenie skutecznie. Praca 
trenera Wójcika przyniosła bardzo 
dobre wyniki, ekipa Fortuny Obora 
grała bardzo mądrze i z polotem. 
Możliwości kadrowe stawiają druży-
nę z Obory jako potencjalnego zwy-
cięzcę Klasy B na zakończenie sezo-
nu i z ogromnym zaciekawieniem 
będziemy czekać na rozstrzygnięcie 
rywalizacji z Mewą Goliszów. Naj-

lepszym strzelcem był Paweł Mikuła 
zdobywca 26 bramek.

KS KŁOPOTÓW-OSIEK 
(7. MIEJSCE KLASA B) 
13-18 39:48

Runda jesienna była dla drużyny 
KS Kłopotów-Osiek średnio udana. 
Plany były o wiele bardziej optymi-
styczne niż 7. miejsce. Głównym ce-
lem na wiosnę będzie zwiększenie 
jakościowe kadry zawodniczej co 
powinno sprawić, iż wyniki nie będą 
tak falowały. Zespół posiada kilku 
ciekawych piłkarzy i należy mieć na-
dzieję, że na wiosnę rozpocznie się 
marsz w górę tabeli. Mecze w Kłopo-
towie ogląda się przyjemnie, emo-

cjonując się ambitną grą gospoda-
rzy. Najlepszym strzelcem został Ja-
kub Olszewski -17 bramek.

VICTORIA NIEMSTÓW 
(10. MIEJSCE KLASA B)
13-13 24:37

Średnia runda w wykonaniu Victo-
rii, jeśli porównamy wyniki z rundy 
wiosennej. Tak w skrócie można ująć 
występy ekipy z Niemstowa. Możli-
wości 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 strzel-
cem Victorii był Robert Maśliński.

Zapraszamy na podsumowanie sezonu 2022\2023 i osiągnięć drużyn z gminy Lubin w rundzie jesiennej.

SEZON PEŁEN EMOCJI 
I NIESPODZIANEK 

NAJLEPSI STRZELCY DRUŻYN GMINY LUBIN 
-JESIEŃ 2022
LIGA OKRĘGOWA
  Maciej Srebniak (Iskra)  20 bramek
  Maciej Kusztal (Iskra)  10 bramek
  Krystian Kaczmarczyk (Iskra)  7 bramek

KLASA A
  Tomasz Skotnicki (Unia Miłoradzice)  22 bramki
  Radosław Targowicz (Huzar Raszówka)  17 bramek
  Piotr Rogalski(Unia Szklary Górne)  11 bramek
  Marek Wilk (Unia Szklary Górne)  10 bramek 

KLASA B 
  Paweł Mikuła ( Fortuna Obora)  26 bramek
  Jakub Olszewski (KS Kłopotów-Osiek)  18 bramek 
  Robert Maśliński (Victoria Niemstów)  5 bramek



¹⁶ ROZRYWKA

Hasło krzyżówki z numeru  12/2022 Wiadomości Gminnych 
Gminy Lubin brzmi: „Figlarna panienka”. Nagrodę otrzymuje 
Emil Hycwar z Chróstnika. Po jej odbiór zapraszamy 
do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój 
nr 3 (kancelaria). 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 lutego. 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. 

Wchodzi Baca do sklepu 
w Krakowie i pyta:
- Jes kiełbasa?
- Jest, beskidzka.
- Bes cego?

***
Trzej królowie przybyli do 
stajenki. 
Przy wejściu jeden z nich 
potknął się na progu i uderzył 
głową o framugę, aż mu 

korona spadła. Złapał się za 
głowę i jęknął z bólu: 
- O, Jezu ... 
- Widzisz - mówi na to Maria 
do Józefa - i to jest bardzo 
dobre imię, a nie jakiś tam 
Brian ...

***
Mama Jasia przeziębiła się. 
Niech pani wypije kieliszek 
wódki przed snem, na 

rozgrzanie. 
Na pewno pomoże - poradziła 
jej życzliwa sąsiadka.
Układając Jasia do snu, mama 
jak zwykle pocałowała go. Jaś 
na to:
- Mamo, dlaczego wzięłaś 
perfumy taty?

***
Żona wróciła od fryzjera, 
ubrała się w najlepszą 

sukienkę i tak pokazała się 
mężowi: 
- I co o mnie sądzisz? 
- Szczerze? 
- Szczerze. 
- Jesteś plotkara i źle gotujesz.

***
Mąż z żoną w kuchni. Za 
ścianą słychać krzyk sąsiada:
- Cholera jasna, pieprzone 
ciamajdy ruszać się nie po to 

tyle zarabiacie!!!
Mąż raptem doznaje 
olśnienia:
- Rany boskie - mecz! 
Zapomniałem!

***
Helena przed wyjazdem na 
wczasy przypomina 
Marianowi: 
- A nie zapomnij dawać wody 
papużkom! 

- Nie bój się - zapewnia ją 
Marian - już ja wiem, co to jest 
pragnienie ...

***
Żona do męża:
- Kochanie, powiedz mi coś, 
żebym poczuła się jak 
prawdziwa kobieta.
- Nie umiesz parkować.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI

POZIOMO:
1. Otwierany w Sylwestra
6. Japońska wyspa
10. Nowela Prusa
11. Nazwisko Mikołaja II
12. Wywoływana akcją
13. Miasto nad Jeziorakiem
14. Wieńczy beret
15. Razem z tańcami i hulankami
16. Ponoć nie ona zdobi człowieka 
19. Tam wylądowała Arka
23. Mieścina za miastem
26. Właściciel statku 
27. Po potknięciu
28. Datek
29. Przyprawa z krokusów
30. Zderzenie
33. Fotograficzny lub ucisku
37. Do jedzenia zupy
40. Raciczka
41. Ozdobna trawa
42. Kolega Romka i A’tomka
43. Obcisłe na nogach
44. Shantel … - autorka Kodu milczenia
45. Przodkini pługa
46. Kanadyjskie jezioro
47. Państwo w Europie

PIONOWO:
1. Polski szlachcic
2. Wodna do rozpraszania tłumów
3. Węgierski motocykl
4. Półokrąg w piśmie
5. Przeciwieństwo zysku
6. Omasta
7. Najdłuższa rzeka Mjanmy
8. Przetwory z sardeli
9. Stan w USA
17. Należy na nie mierzyć siły
18. Wodna roślina
20. Punkt o znanej wysokości nad poziomem 
morza
21. Krajan
22. Taryfa
23. Kracze
24. Szlachetny olej
25. Pasza
30. Ozdobnie zawiązana wstążka
31. Jeździ w slalomach i zjazdach
32.  Prążkowany materiał
34. Parcela
35. Rodzaj ciasta drożdżowego
36. Gatunek gryki
37. Mieszkaniec nadbałtyckiego kraju
38. Serwatka z mleka owczego
39. Rasa psa


