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MŁODZI MIESZKAŃCY
GMINY ŁUBNIANY - UCZNIOWIE
PAWEŁ WĄSIAK, WÓJT GMINY ŁUBNIANY

Z

bliża się nowy rok szkolny 2021/2022. Mam
nadzieję, że wakacyjne wspomnienia, które Wam towarzyszą, rozwiały
wspomnienia związane ze zdalnym nauczaniem, odrabianiem
zadań przed komputerem i bra-

„

kiem „kolegi i koleżanki ze szkolnej ławki”. Czy nowy rok szkolny będzie pod tym względem
inny od poprzedniego? Tego
nie mogę obiecać. Życzę Wam
jednak, by było jak dawniej z lekcjami w szkolnych murach,
z przerwami na boiskach, z żar-

tami kolegów i koleżanek. Na
nowy rok szkolny życzę Wam
odwagi - byście umieli stawiać
czoła przeciwnościom, podejmowali śmiałe decyzje i nie bali
się pytać. Wszak odpowiedzi pozwalają nam poznać coraz trudniejszy otaczający świat.

SENIORZE – W DROGĘ NOWYM GMINNYM
SAMOCHODEM!
MIESZKAŃCY GMINY ŁUBNIANY MAJĄCY PROBLEMY Z PORUSZANIEM SIĘ MOGĄ SKORZYSTAĆ Z DARMOWEGO TRANSPORTU.

G

mina Łubniany zakupiła 9-osobowy
Ford Transit CUSTO. Samochód jest
w pełni dostosowany do przewożenia osób
z
niepełnosprawnościami
i specjalnymi potrzebami.
Zakup pojazdu, który kosztował 152 400 zł, a który posiada windę i miejsce na wózek,
został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu
finansowane będzie także
paliwo, ubezpieczenia, przeglądy techniczne oraz wynagrodzenia dwóch kierowców
przez okres 2 lat.

OFERUJEMY
JEDNORAZOWY LUB STAŁY
PRZEJAZD Z DOMU POD
WSKAZANY ADRES,
KTÓRYM MOŻE BYĆ
LEKARZ, URZĄD CZY TEŻ
NP. MUZEUM, TEATR.

w tygodniu w godzinach od
7 do 20, głównie na terenie
Gminy Łubniany. Oferujemy
jednorazowy lub stały przejazd z domu pod wskazany
adres, którym może być lekarz, urząd czy też np. muzeum, teatr.

osobom do 18 roku życia,
które mają trudności w poruszaniu się;
osobom z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub/
oraz w wieku senioralnym
osobom korzystającym
z DDP w Biadaczu.

Bezpłatny przyjazd przysługuje:

Warunkiem
skorzystania
z usługi jest rejestracja
w Gminnym Ośrodku Po-

Transport jest dostępny 7 dni
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mocy Społecznej (spełnienie
wymogów formalnych) oraz
zapoznanie się i zastosowanie się do regulaminu usługi
DOOR-TO-DOOR (od drzwi
do drzwi).
Aby zamówić transport należy dokonać rezerwacji
najpóźniej 2 dni przed planowanym przejazdem. Można tego dokonać osobiście
w Gminnym Ośrodku
Pomocy
Społecznej (Łubniany, ul.
Opolska 53) oraz
telefonicznie:
77 42 11 958
(w
godzinach
pracy GOPS)
506 160 374
(w
godzinach
7:00-20:00)

Nakład:
3000 egzemplarzy
Zdjęcia:
UG Łubniany,
pozostali autorzy podpisani
przy fotografiach
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Aktualności

BIEŻĄCE INWESTYCJE
BARDZO DOBRA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY! NIE PRÓŻNUJEMY – BUDUJEMY. POWOLI I KONKRETNIE DO CELU.

R

ozpoczęła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku
Kępa - Luboszyce –
Biadacz wzdłuż drogi powiatowej 1703. Najbardziej priorytetowa inwestycja
obejmuje budowę ścieżki wraz
z odwodnieniem i częściowym
poszerzeniem jezdni.
Umowa z Wykonawcą wyłonionym w przetargu – tj.
firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Usługowe BEST-OPEBEL S.C. Jerzy Kiryczuk,
Wiesław Wójcik została
podpisana 1 lipca br. Koszt
inwestycji to 7 995 000,00 zł
brutto. Szczegóły dotyczące
budowy ścieżki pieszo–rowerowej w następnym wydaniu biuletynu.

NAJBARDZIEJ
PRIORYTETOWA
INWESTYCJA
OBEJMUJE BUDOWĘ
ŚCIEŻKI KĘPALUBOSZYCE-BIADACZ
WRAZ Z ODWODNIENIEM
I CZĘŚCIOWYM
POSZERZENIEM JEZDNI.
KOSZT INWESTYCJI TO
7 995 000,00 ZŁ

PRZEBUDOWA W KĘPIE
Została również podpisana
umowa na realizację przebudowy ul. Nowej w Kępie.
Inwestycja obejmuje budowę drogi z nawierzchnią

z kostki betonowej wraz
z odwodnieniem. Umowa
na realizację inwestycji na
kwotę 716 595,48 zł brutto
została podpisana 9 sierpnia
z Wykonawcą S.A.M. Marcin Balcarz. Przypomnijmy,
dofinasowanie w kwocie
545 343,22 zł – 60% dofinansowania na realizację powyższego przedsięwzięcia
uzyskaliśmy z Rządowego
Programu Funduszu Rozwoju Dróg
BUDOWA DROGI W DĄBRÓWCE
ŁUBNIAŃSKIEJ
Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę odcinka drogi dojazdowej ulicy Szkolnej
w Dąbrówce Łubniańskiej
o długości 697 m (do Agroturystyki Pod Piramidą). Dzięki
dofinansowaniu w kwocie
368 117 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-

2020 powstanie nowa droga
oraz zjazdy na posesje.
Łączna kwota zadania to
578 527, 44 zł – aż 63, 63% tej
kwoty stanowi dofinansowanie.
PRZEBUDOWA DROGI W KĘPIE
Trwa oczekiwana przebudowa ul. Kasztanowej w Kępie.
Pomimo opóźnienia, Gmina
porozumiała się z wykonawcą, a to oznacza, że prace na
placu budowy wreszcie ruszyły. Inwestycja realizowana
jest dzięki dofinansowaniu
z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie
pokrywa całkowitą wartość
inwestycji w kwocie 615 000 zł.
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
Trwa realizacja drugiego
projektu ekologicznego – Poprawa jakości powietrza w
Gminie Łubniany poprzez
wymianę indywidualnych

źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła
i zastosowanie ekologicznych
rozwiązań
związanych
z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci
gazowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Projekt jest w trakcie rozliczania i wypłat dotacji. Dotyczy
osób, które złożyły wnioski
w 2019/20 r. Przypomnijmy:
ostateczny termin składania
dokumentów potrzebnych
do rozliczenia i otrzymania
dotacji mija ostatniego dnia
października 2021 r.
W ramach tego projektu nie
są już przyjmowane nowe
wnioski. Jednak wszystkich
Mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dotacji na
wymianę pieca, czy dopłaty
do paneli fotowoltaicznych
zachęcamy do udziału w Programie „Czyste powietrze”.

D63PEHD SDR11 l=42,0

D63PEHD SDR11 l=12,5

D63PEHD SDR11 l=14,5

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI GMINY ŁUBNIANY!
Wyślij swoje pytanie pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
lub drogą mailową: promocja@lubniany.pl.
Odpowiedzi na pytania opublikujemy w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego "Naturalnie Łubniany"
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„CZYSTE POWIETRZE” TO NASZ CEL
HASŁO „NATURALNIE ŁUBNIANY” TO NIE SLOGAN, A REALNY CEL. CHCEMY DĄŻYĆ DO POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA I EDUKOWAĆ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE EKOLOGII.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła ipoprawę
efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych.
"Czyste powietrze", to program rządowy, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę
źródeł ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną czy
też termomodernizację domu.
Możliwość uzyskania pomocy finansowej uzależniona
jest przede wszystkim od wysokości dochodów.
PROGRAM BLISKO CIEBIE
Od 1 czerwca 2021 r. wbudynku Urzędu Gminy Łubniany
uruchomiony został punkt
konsultacyjny
programu
„Czyste Powietrze”. W punkcie można zarówno skonsultować, jak i uzyskać pomoc
przy wypełnieniu wniosku.
KTO MOŻE UZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE?
Program skierowany jest do
osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W programie wyróżniamy
dwie grupy Odbiorców. Do
pierwszej z nich należą osoby, których roczny dochód
nie przekracza 100 000 zł. Są

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem punktu w Urzędzie Gminy Łubniany
niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów oraz informacji:

one uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania. W drugiej grupie
– podwyższonego poziomu
dofinansowania znalazły się
osoby, których przeciętny
średni miesięczny dochód na
osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 564
zł (w gospodarstwie wieloosobowym) oraz 2 189 zł
(w gospodarstwie jednoosobowym).
W przypadku prowadzenia
działalności
gospodarczej,
roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia
pozarolniczej
działalności
gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony

zgłoszenia budowy (szacowany),
Powierzchnia całkowita budynku,
Ostatnio złożony PIT w Urzędzie
Skarbowym np. PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT

został przeciętny miesięczny
dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
obowiązującym w grudniu
roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku o dofinansowanie.
KIEDY NIE OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIA?
Regulamin programu „Czyste Powietrze” mówi jasno,
kto nie może otrzymać dofinansowania. Są to budynki
nowo budowane, obiekty,
w których działalność gospodarcza przekracza 30%
jego powierzchni, a także

do podwyższonego poziomu dofinansowania,

Powierzchnia użytkowa przeznaczona

PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),

do podstawowego poziomu dofinanso-

na działalność gospodarczą (o ile jest

Nr księgi wieczystej, na której znajdu-

wania,

prowadzona w budynku),

Rok wystąpienia o zgodę na budowę/

Zaświadczenie o wysokości przecięt-

Powierzchnia przegród ścian, stropów

nego miesięcznego dochodu przypada-

(w przypadku wniosku o ich docieplenie),

stwa domowego dla osób uprawnionych

Wykorzystywane wyroby budowlane
wyrobu z dokumentem odniesienia lub

Zakres planowanej inwestycji,

jącego na jednego członka gospodar-

wymianę).
muszą posiadać deklarację zgodności

podatku PIT28) - dla osób uprawnionych

budynek,

KONIEC DOTACJI NA KOTŁY
WĘGLOWE!
Zakup i montaż kotła na wę-

Nr konta bankowego Wnioskodawcy,

39, PIT 40, PIT 16, PIT 28 (wraz ze stawką

Nr działki, na której znajduje się

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że
po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia w ramach
Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym
dofinansowaniem nie będzie
zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa
stałe o klasie niższej niż 5 klasa
według normy przenoszącej
normę europejską EN 303-5.

na który ma zostać przekazana dotacja,

Dowód osobisty Wnioskodawcy,

je się budynek,

osoby, które skorzystały z dofinansowania w edycji programu „Czyste Powietrze”
która weszła w życie w dniu
15.05.2020 r. Do programu
nie kwalifikują się także budynki, które nie mają statusu
budynku mieszkalnego, a inwestor posiada nieefektywne źródło ciepła i nie planuje
jego wymiany – planowaną
dotację chce przeznaczyć jedynie na termomodernizację. Jeżeli budynek jest podłączony do sieci dystrybucji
gazu, nie można ubiegać się
o dotację na kocioł na paliwo stałe. Gdy wnioskowana
kwota dotacji jest niższa niż
3 tysiące złotych (warunek
nie dotyczy przedsięwzięć,
w zakresie których jest zakup
i montaż źródła ciepła) obiekt
także nie dostanie dotacji.
Dofinansowanie nie będzie
udzielane na działania związane z doszczelnieniem stolarki okiennej/drzwiowej.

Powierzchnia stolarki okiennej i
drzwiowej (w przypadku wniosku o ich

aprobatą techniczną,
Drzwi zewnętrzne muszą spełniać
parametr: 1,30 [W/(m2·K)],
Okna muszą spełniać parametr: 0,9

giel w ramach programu Czyste Powietrze możliwy będzie
tylko do końca 2021. W celu
otrzymania dotacji, wnioskujący musi do 31 grudnia 2021
r. złożyć wniosek o dofinansowanie na kocioł na węgiel,
kupić i zamontować go. Potrzebna jest też faktura wystawiona do końca tego roku
(warunek ten nie dotyczy
wniosków złożonych przed
datą przed 1 lipca 2021 r., czyli datą wejścia w życie zmian
w programie).
WYŻSZE DOTACJE NA KOTŁY
NA PELLET O PODWYŻSZONYM
STANDARDZIE
Od 1 lipca 2021 r. możliwe
jest ubieganie się o wsparcie
na zakup i montaż kotła na
pellet drzewny o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9000 zł (nie
więcej niż 45% poniesionych
kosztów) w podstawowym
poziomie dofinansowania.
W podwyższonym dotacja ta
wynosi do 12 000 zł (nie więcej niż 60% kosztów).
Wniosek można złożyć na
trzy sposoby. Pierwszym
z nich jest skorzystanie z e-wniosku i wysłanie dokumentacji przez Internet.
Drugim – złożenie papierowego wniosku w urzędzie
za pomocą Portalu Beneficjenta. Ostatnim sposobem
jest udanie się do oddziału banku, który przystąpił
do programu, korzystając
z wniosku o Kredyt Czyste
Powietrze.

ile istnieją możliwości techniczne, m.in.
poprzez:
osadzenie okien i drzwi w warstwie
ocieplenia,
uszczelnienie z wykorzystaniem
taśmy, folii paroszczelnej od strony
wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po
stronie zewnętrznej.

W/(m2K),
Stolarka okienna i drzwiowa powin-

Wnioski w ramach Programu Czyste

na być montowana z wykorzystaniem

Powietrze można składać do 30 czerwca

poniższych zasad „ciepłego montażu”, o

2027 roku.
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BĄDŹMY DUMNI
Z NASZYCH MIESZKAŃCÓW
NASI MIESZKAŃCY ZOSTALI DOSTRZEŻENI NA OPOLSZCZYŹNIE, A TAKŻE POZA JEJ GRANICAMI

»»„Dziouchy z klasą” podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” promowały Śląsk.

K

atarzyna Krzyścin
została
Superbohaterką. Tytuł ten
przyznał
Marszałek Województwa
Opolskiego, który docenił
wkład Pani Katarzyny w czasie pandemii. Tytuł „Superbohatera” był bowiem przyznawany osobom, które pomimo
zagrożenia własnego życia
i zdrowia niosły pomoc drugiemu człowiekowi w czasie
pandemii.
Katarzyna Krzyścin jest Nauczycielką w Publicznym
Przedszkolu w Łubnianach
oraz aktywną Wolontariuszką Zupa w Opolu. Od
kilku lat działa na rzecz osób
bezdomnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Do pomocy zachęca swoich
Przyjaciół, Znajomych i Sąsiadów.
Warunki pandemii nie tylko nie zahamowały działania Katarzyny Krzyścin, ale
zmobilizowały do jeszcze
większej aktywności w obszarze pomocy potrzebującym - co sobotę spotyka się,
rozmawia, karmi i pomaga
osobom w kryzysie bezdomności.

DOCENIONA FUNDACJA
BAJKOWY LAS Z ŁUBNIAN
Dwa wyróżnienia - Opolska Niezapominajka 2019
i Nagroda Publiczności
2019 – trafiły do Fundacji Bajkowy Las z Łubnian.
Celem konkursu, organizowanego przez Marszałka
Województwa Opolskiego
jest promocja najlepszych
pomysłów realizacji przedsięwzięć przez organizacje
pozarządowe, wzmocnienie wizerunku organizacji
pozarządowych, promocja
dobrych praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej oraz sprawnego
zarządzania organizacjami pozarządowymi.
Fundacja „Bajkowy
Las”
z Łubnian,
to miejs c e ,
w któr y m
prowadzi
się
leśną
edukację alternatywną
oraz jedyny w woje-

»»Opolska Niezapominajka 2019 i Nagroda Publiczności 2019 – trafiły do Fundacji Bajkowy Las
z Łubnian

wództwie
leśny
punkt
przedszkolny, gdzie dzieci
wychowywane są w zgodzie z naturą i jej cyklicznością. Katarzyna Sowa,
założycielka Fundacji podkreśla, że jej organizacja
pozarządowa daje dzieciom
możliwość powrotu do
czasu, który my pamiętamy jeszcze z dzieciństwa. –
A kontakt z naturą potrzebny nam jest do normalnego
życia – przyznała.

„

WARUNKI PANDEMII NIE
TYLKO NIE ZAHAMOWAŁY
DZIAŁANIA KATARZYNY
KRZYŚCIN,ALE ZMOBILIZOWAŁY DO JESZCZE WIĘKSZEJ
AKTYWNOŚCI
W OBSZARZE
POMOCY
POTRZEBUJĄCYM

„DZIOUCHY Z KLASĄ” Z MASOWA
PROMUJĄ ŚLĄSK NA KASZUBACH
Koło Gospodyń Wiejskich
„Dziouchy z klasą” z siedzibą
w Masowie promowało Śląsk
na Kaszubach. Wszystko za
sprawą zaproszenia, jakie
skierowali do Gminy Łubniany organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania
z Folklorem Świata”, jaki
odbywał się w Brusach. Na
stoiskach promowaliśmy zarówno rzemiosło autorstwa
Sabiny Karwat, Janiny Gędźby i Danuty Moczygemby,
a także śląskie smaki. Nasze
„Dziouchy”
przygotowały
ręcznie robione
nudle,
maślane ciastka oraz
śląskie kusiki.
Dodatkowo
wzięły udział
w konkursie

kulinarnym „Golce
–
kaszubski
rarytas

z ziemniaków”. Przygotowały śląską wersję kaszubskich
klusek, czym podbiły podniebienia jurorów! Z Kaszub
wróciły z dyplomem za zajęcie II miejsca w tym kulinarnym konkursie i z nowym
blenderem, który przyda się
w dalszej działalności KGW!
Gratulujemy!
KOLEJNA DOTACJA DLA FUNDACJI
„AKTYWNI” Z BRYNICY
To już trzeci raz jak Fundacja
otrzymała dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego
na realizację zadań w przeciągu dwóch ostatnich lat.
Łączna kwota dofinansowania wynosi łącznie ponad
30.000 zł. Ostatni konkurs,
z którego została przyznana
dotacja dla Fundacji to: Propagowania idei „Opolskie ze
smakiem” poprzez promocję
sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Podpisanie
umowy odbyło się 28 lipca
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego.
W ramach zdobytych środków zostanie zorganizowana
„II Brynicka Spiżarnia” - 28
sierpnia 2021r. Zapraszamy!
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RUSZAJ NA SZL

FOT.:PRZEMYSŁAW SUPERNAK (4)

PRZED WAKACJAMI PRZYGOTOWALIŚMY NOWE TRASY ROWEROWE, PREZENTUJĄCE NAJPIĘK

TRASA 1 – Z OPOLA DO GMINY
ŁUBNIANY
Wszystkie drogi prowadzą do
Rzymu – zwykło się mówić.
A do Łubnian? Proponujemy
cyklistom cztery trasy, które
umożliwiają dojazd do centrum Gminy. Pierwszy wariant biegnie przez Luboszyce
(OPOLE, stacja paliw Oktan
–KĘPA – (ul. Opolska – ul. Zawadzka – stawy nad Chrząstawą) – LUBOSZYCE – (Ośrodek
Wypoczynkowy „Żwirek” - ul.
Piaskowa – ul. Opolska) – BIADACZ – MASÓW – ŁUBNIANY. Cykliści jadący od strony
CH Turawa Park mogą skorzystać z trasy przez Zawadę
i Kolanowice: OPOLE, (Centrum Handlowe Turawa Park
– przejazd pod obwodnicą
miasta – mostek nad Swornicą
– lasek zawadzki) – ZAWADA
(mostek na Chrząstawie – ul.
Wodociągowa – skrzyżowanie z DK 45 – ul. Luboszycka
– ul. Kolanowska) – KOLANOWICE (kościół św. Barbary
– ul. Szkolna – ul. Powstańców Śląskich – ul. Brzozowa
– most na Małej Panwi – ul.
Brzozowa) – ŁUBNIANY. Dla
osób jadących z północnych
dzielnic Opola proponujemy
trasę przez Świerkle i Surowi-

„

DOCIERAJĄC DO BRYNICY
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA TAMTEJSZY KOŚCIÓŁ
I ZREWITALIZOWANE
CENTRUM MIEJSCOWOŚCI,
BY NASTĘPNIE SKRĘCIĆ
NA GRABCZOK I MURÓW.
OSTATECZNIE DOJEDZIEMY
DO ŁADZY, A TAKŻE NA
KĄPIELISKO W NOWYCH
SIOŁKOWICACH.

nę - OPOLE (stacja paliw ul.
Budowlanych / obwodnica
miasta – ul. Jana III Sobieskiego) – OPOLE-CZARNOWĄSY
(kościół św. Anny – ul. Jagiełły – ul. Wolności) – OPOLE
ŚWIERKLE – SUROWINA –
leśna droga do Łubnian – ŁUBNIANY. Ostatnią propozycją
jest trasa przez Czarnowąsy i
Biadacz - OPOLE (stacja paliw
ul. Budowlanych / obwodnica
miasta – ul. Jana III Sobieskiego) – OPOLE-CZARNOWĄSY
(kościół św. Anny – ul. Jagiełły
– ul. Wolności – ul Krzyżowa)
– BIADACZ (ul. Polna – ul. Szeroka) – MASÓW, ŁUBNIANY.
CO MOŻEMY ZOBACZYĆ
NA TRASACH?
Stawy w Kępie, ośrodek Żwirek w Luboszycach, dwór
myśliwski „Hubertus”, kokotka w Biadaczu, kroszonkę
w Łubnianach, kościoły w
Luboszycach i Łubnianach,
a nawet Studzionkę, wydmę
w Kosowcach oraz stadninę
koni „Kalinówka”!
LINK I KOD QR DO TRASY:
https://lubniany.pl
/6476/z-opola-do-gminy-lubniany.
html

TRASA 2 – PRZEZ STOBRAWSKI
PARK KRAJOBRAZOWY
DO POPIELOWA
A gdyby tak rowerowo pojechać gdzieś dalej? Proszę
uprzejmie – może Popielów?
Trasa jest prosta i biegnie
następująco:
ŁUBNIANY,
kościół – DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA (ul. Leśna – Studzionka) – STOBRAWSKI
PARK
KRAJOBRAZOWY
(niebieski szlak rowerowy)
– BRYNICA (ul. Leśna – ul. 1
Maja) – niebieski szlak rowerowy - GRABCZOK – ŁADZA
– niebieski szlak rowerowy
– KANIÓW – NOWE SIOŁKOWICE (kąpielisko) - POPIELÓW (ul. Piastowska – ul.
Dworcowa – ul. Wolności –
DW 457)
Tu na trasie dotrzemy do Studzionki, a także położonego
tuż obok leśnego jeziorka.
Docierając do Brynicy warto
zwrócić uwagę na tamtejszy
kościół i zrewitalizowane
centrum miejscowości, by
następnie skręcić na Grabczok i Murów. Ostatecznie
dojedziemy do Ładzy, a także na kąpielisko w Nowych
Siołkowicach. Jeszcze chwila
i dotrzemy do naszego celu

podróży – do Popielowa. Proponowana trasa ma ok. 50
km długości.
LINK I KOD QR DO TRASY:
https://lubniany.pl/6487/
przez-stobrawski-park
-krajobrazowy-do
-popielowa.html

TRASA 3 – PRZEZ STOBRAWSKI
PARK KRAJOBRAZOWY DO POKOJU
Jedna z najciekawszych
tras rowerowych po Stobrawskim Parku Krajobrazowym, prowadząca do
jego serca – Pokoju, w którym warto zatrzymać się
na dłużej by zobaczyć zabytkowe kościoły i dawny
park. Trasa niemal w całości
prowadzi przez las, przez co
spodoba się szczególnie miłośnikom natury. Niektóre
odcinki poprowadzone są
rzadko uczęszczanymi drogami gminnymi. Łącznie na
rowerze będziemy musieli
pokonać 50 km.
ŁUBNIANY, kościół – DĄBRÓWKA
ŁUBNIAŃSKA (ul. Leśna – Studzionka) – STOBRAWSKI PARK
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LAK - ROWEREM!

KNIEJSZE ZAKĄTKI NASZEJ GMINY. WSIĄDŹCIE NA ROWERY I ODWIEDŹCIE JE KONIECZNIE!

ŁUBNIANY, kościół – DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA (ul.
Leśna – ul. Szkolna) – KOSOWCE – wydma Kosowce – leśna
altana - ZAGWIŹDZIE (ul. Jełowska – ul. Lipowa – ul. Murowska) – MAŃCZOK – STUDZIONKA – DĄBRÓWKA
ŁUBNIAŃSKA – ŁUBNIANY

KRAJOBRAZOWY – ZAGWIŹDZIE (ul. Łubniańska
– ul. Lipowa – ul. Grabicka –
ul. Górki – stara huta) – droga wzdłuż Budkowiczanki –
MURÓW (stawek rybny - ul.
Lipowa) – CZARNA WODA
– stawy w Pokoju – WINNA
GÓRA - POKÓJ (zabytkowy
park – rondo Jana Pawła II)
LINK I KOD QR DO TRASY:
https://lubniany.pl/6488/
przez-stobrawski
-park-krajobrazowy-do-pokoju.html

TRASA 4 – Z ŁUBNIAN WOKÓŁ
STOBRAWSKIEGO PARK
U KRAJOBRAZOWEGO
Jeśli lubicie trasy leśne, to
właśnie ta propozycja jest
dla Was! Biegnie praktycznie w całości przez lasy
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. A miejsca to
urodziwe – jagodowe polany, miejsca do grzybobrania, a także wydmy i wioski
położone w leśnej głuszy.
Gotowi? To ruszamy! Przed
nami niemal 30 kilometrowa trasa.

Trasa wręcz idealna na rodzinny wypad, z okazją do
zrobienia sobie pikniku,
a nawet ogniska w leśnej altanie koło Kosowców. Pamiętajmy jednak o zachowaniu
ostrożności z ogniem w lesie!
Wprawdzie ślad GPS poprowadzi Was po wyznaczonej
trasie, ale nie krępujcie się, jeżeli mielibyście ochotę nieco
zboczyć z przygotowanej trasy. Warto odwiedzić każdy
zakamarek Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego – dla
flory, dla fauny, dla siebie.
LINK I KOD QR DO TRASY:

„

TRASA WRĘCZ IDEALNA NA
RODZINNY WYPAD,
Z OKAZJĄ DO ZROBIENIA
SOBIE PIKNIKU, A NAWET
OGNISKA W LEŚNEJ
ALTANIE KOŁO
KOSOWCÓW. PAMIĘTAJMY
JEDNAK O ZACHOWANIU
OSTROŻNOŚCI Z OGNIEM
W LESIE! WPRAWDZIE
ŚLAD GPS POPROWADZI
WAS PO WYZNACZONEJ
TRASIE, ALE NIE
KRĘPUJCIE SIĘ, JEŻELI
MIELIBYŚCIE OCHOTĘ
NIECO ZBOCZYĆ
Z PRZYGOTOWANEJ TRASY.

cieczkę. Szczególnie polecana
w okresie letnim ze względu
na kąpieliska nad Jeziorami
Turawskimi. W drodze powrotnej odwiedzimy ciekawe tereny gminy Łubniany
w okolicach Kobylna i Jełowej.
Wycieczkę można wydłużyć,
objeżdżając dookoła Jezioro
Duże. Ten wariant spodoba się
szczególnie miłośnikom natury. Po drodze odwiedzamy siedliska ptaków wodnych oraz
piękne lasy otaczające jezioro.
Przygotujcie rowery i w drogę!
ŁUBNIANY (kościół - ul.
Brzozowa) – OSOWIEC (ul.
Cmentarna – ul. Oleska – ul.
Lipowa – ul. Fabryczna – ul.
Dworcowa – przystanek
kolejowy) – TRZĘSINA (ul.
Dworcowa – ul. Srebrna) –
TURAWA (ul. Opolska – ul.
Ogrodowa – Jezioro Turawskie – zapora na Małej Panwi)
LINK I KOD QR DO TRASY:

https://lubniany.pl

https://lubniany.pl/6489/

/6489/z-lubnian-wokol

z-lubnian-wokol-stobrawskieg

-stobrawskiego-parku

o-parku-krajobrazowego.html

-krajobrazowego.html

TRASA 5 – Z ŁUBNIAN NAD JEZIORA
TURAWSKIE
Rekreacyjna trasa doskonała
na niedzielną, rodzinną wy-

Szczegółowe opisy tras, których autorem jest Przemysław Supernak, znajdują się
na stronie:
www.turystyka.lubniany.pl
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WAKACJE NA 102!

W TRAKCIE WAKACJI W GMINIE ŁUBNIANY RÓŻNE INSTYTUCJE ORGANIZOWAŁY PÓŁKOLONIE. BY BYŁY ONE ATRAKCYJNE, DOFINANSOWANO JE Z TZW. „KORKOWEGO”

D

zięki
korkowemu, czyli środkom
gminnym z opłat za
akcyzę, można realizować
zadania,
które pomagają w życiu wolnym od uzależnień. Ważne, by projekty były zgodne
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Gmina Łubniany dofinansowała cztery półkolonie realizowane przez Publiczną
Szkołę Podstawową w Jełowej oraz w Łubnianach,
Łubniański Ośrodek Kultury
oraz Stowarzyszenie Tenisa
Stołowego z Brynicy.
Dzieci z półkolonii szkolnych w Jełowej wzięły
udział w wycieczkach m.in.
do Opola, Turawy i Olesna,
przygotowywały swoje prace rękodzielnicze. Nie zabrakło również akcentów
profilaktycznych i lekcji z zakresu bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, że możliwa
była także podróż w czasie!

„

Dzieci poznały prawdziwego
rycerza i wzięły udział w turnieju o złote jajo!

WARTO WSPOMNIEĆ, ŻE
MOŻLIWA BYŁA TAKŻE
PODRÓŻ W CZASIE! DZIECI
POZNAŁY PRAWDZIWEGO
RYCERZA I WZIĘŁY UDZIAŁ
W TURNIEJU O ZŁOTE JAJO!

„

Szkoła w Łubnianach zaproponowała
uczestnikom półkolonii wycieczkę
do opolskiego ZOO, skoki
w „Odskoczni”, a także wizyty w Aquaparku w Tarnowskich Górach i zielone lekcje
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Podobnie jak
w Jełowej, pojawiły się także zajęcia artystyczne i plastyczne.

Łubniański Ośrodek Kultury
przygotował cztery tygodnie
atrakcji (dwa turnusy). W programie, oprócz wycieczki
do Hydropolis we Wrocławiu oraz tamtejszego ogrodu
zoologicznego pojawiły się
spotkania z alpakami w Masowie, dzień bezpieczeństwa
z udziałem policjanta z Komisariatu Policji w Dobrzeniu
Wielkim (poszukiwania, tropienie śladów i rozwikłanie
zagadek było niesamowite!),
rekonstrukcja bitwy pod
Grunwaldem. Dzięki zaku-

pionym grom integracyjnym
możliwe było budowanie relacji, tak potrzebne po całym
roku zdalnego nauczania. Do
ŁOK-u przyjechały także wolontariuszki ogólnopolskiego
Programu „Projektor”.
STS Brynica oferował dzieciom
animacje, gry i zabawy ruchowe. Uczestnicy w trakcie treningów doskonalili także umiejętności gry w ping-ponga. Nie
zabrakło także wyjazdów - za
cel wybrano m.in. Krasiejów
i tamtejszy JuraPark.

BIBLIOTEKI NA MIARĘ XXI WIEKU
BIBLIOTEKI ON-LINE
Od 1 lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach wraz z trzema filiami
– w Brynicy, Luboszycach
i Jełowej otworzyła się na
Czytelników, którzy książki
pochłaniają… z ekranu urządzeń mobilnych.
Wszystko za sprawą platformy LEGIMI – przez aplikację
zyskujemy dostęp do 60 tysięcy książek w wersjach elektronicznych – ebook i audiobook.

PRZEZ APLIKACJĘ
ZYSKUJEMY DOSTĘP DO
60 TYSIĘCY KSIĄŻEK
W WERSJACH
ELEKTRONICZNYCH –
EBOOK I AUDIOBOOK

OD 1 LIPCA CZYTELNICY MAJĄ DOSTĘP DO KSIĄŻEK ON-LINE

Jak uzyskać do nich dostęp?
Wystarczy zostać czytelnikiem biblioteki, by otrzymać
specjalny kod. Daje on dostęp do platformy LEGIMI na
30 dni. Po tym czasie można
przedłużyć dostęp, otrzymując
nowy kod. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości!
WIĘCEJ ODWIEDZIN W BIBLIOTEKACH
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu podsumowała I półrocze 2021 roku
w bibliotekach. Nasze wy-

niki są obiecujące! Po czasie pandemii zwiększają się
odwiedziny w bibliotekach,
przybywa także Czytelników! W I półroczu 2020 roku
zakupiono 77 książek, natomiast w tym samym okresie
2021 – 288 książek! Darczyńcy również nie próżnowali.
O ile w I półroczu 2020 roku
biblioteka nie pozyskała
z darów żadnej książki, o tyle
w 2021 roku już 786! Jest co
czytać, jest co wypożyczać –
zapraszamy!

PRZYPOMINAMY
O GODZINACH OTWARCIA
BIBLIOTEK:
Łubniany – 8:00-20:00
(w wakacje do 16:00) (od poniedziałku do piątku)
Brynica – wtorek 9:0015:00;
środa
9:00-15:00;
czwartek 10:00-18:00
Jełowa – 8:30-16:30 – od poniedziałku do piątku
Luboszyce – Poniedziałek
i środa: 9:30-14:30; wtorek
i czwartek: 12:00-17:00
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PROFIL ZAUFANY POTWIERDZISZ
W URZĘDZIE GMINY
GMINA ŁUBNIANY UZYSKAŁA OD MINISTRA CYFRYZACJI FUNKCJE PUNKTU POTWIERDZAJĄCEGO PROFIL ZAUFANY

P

rofil zaufany to potwierdzony zestaw
danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów
publicznych w Internecie. Te
dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.
Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza
jego właścicielem — nie mógł
go użyć. Dzięki temu każda
osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.
CO ZYSKASZ?
Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek
usług on-line na wielu portalach urzędowych. Takimi
portalami są między innymi:

Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — na przykład
złożysz tu wniosek o dowód
osobisty dla dziecka, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie
dziecka, złożysz odwołanie
od decyzji administracyjnej,

„

W SERWISIE
OBYWATEL.GOV.PL
RÓWNIEŻ KORZYSTAMY
Z PROFILU ZAUFANEGO.
DZIĘKI TEMU POTWIERDZAMY, KIM JESTEŚ.
ZA POMOCĄ PROFILU
ZAUFANEGO MOŻESZ
TU SPRAWDZIĆ: SWOJE
PUNKTY KARNE, SWOJE
DANE W REJESTRZE DOWODÓW OSOBISTYCH,
CZY TWÓJ DOWÓD JEST
UNIEWAŻNIONY, SWOJE
DANE W REJESTRZE PESEL,
SWOJE DANE MEDYCZNE

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
— na przykład możesz tu
umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski,
sprawdzać swoje zwolnienia

lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta
ubezpieczeniowego w ZUS,
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — na przykład możesz
tu założyć firmę, wznowić
lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane
osób, które prowadzą firmy
w Polsce.

„

PO UWIARYGODNIENIU
DANYCH WŁAŚCICIEL PROFILU ZAUFANEGO MOŻE
POSŁUGIWAĆ SIĘ NIM
W KONTAKTACH Z ADMINISTRACJĄ W SPOSÓB
PODOBNY, JAK PODPISEM
ELEKTRONICZNYM.

W serwisie OBYWATEL.
GOV.PL również korzystamy
z profilu zaufanego. Dzięki
temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:
swoje punkty karne, swoje
dane w Rejestrze Dowodów
Osobistych, czy twój dowód
jest unieważniony, swoje
dane w rejestrze PESEL, swoje dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)
na pacjent.gov.pl.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAŁOŻYĆ
PROFIL ZAUFANY?
Należy najpierw zarejestrować się (założyć konto
użytkownika) na portalu
www.pz.gov.pl ( https://

Gminy w Łubnianach (czyli
trzeba się będzie jedyny raz
udać się do urzędu). W urzędzie legitymujemy się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub
paszport) a urzędnik porównuje dane osobowe, czy są
zgodne z wprowadzonymi do
systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje
status Profilu Zaufanego.
Po uwiarygodnieniu danych
właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim
w kontaktach z administracją
w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.
JAK DŁUGO WAŻNY
JEST PROFIL ZAUFANY?
Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat
i jego ważność może być przedłużona na taki sam okres.

pz.gov.pl/pz/registerMainPage ), z którego wysyłamy
wniosek o potwierdzenie
Profilu Zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w punkcie
potwierdzającym w Urzędzie

GDZIE POTWIERDZIĆ
PROFIL ZAUFANY?
Urząd Gminy Łubniany,
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 9, od poniedziałku – piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy
Łubniany.
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MIKRORETENCJA
SPOSOBEM NA SUSZĘ

ZACHODZĄCE ZMIANY KLIMATYCZNE WYMUSZAJĄ ZMIANĘ PODEJŚCIA DO PEWNYCH TEMATÓW. JEDNYM Z NICH JEST WPŁYW CZŁOWIEKA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZASOBÓW WODNYCH

W

SEKRET TKWI W RETENCJI
KORYTOWEJ
Dzięki zastosowaniu zastawek lub przepustozastawek
rowy melioracyjne mogą
posłużyć do zmagazyno-

na dziewięć firm odpowiedziała tylko jedna. Cena za
jaką miał być sporządzony
plan przewyższała ok. dwunastokrotnie roczny budżet
spółki wodnej. Z tego względu Zarząd spółki podjął własne działania na rzecz etapowego tworzenia „planu
poprawy melioracji”.
FOT.: GMINNA SPÓŁKA WODNA W ŁUBNIANACH

ażne działania
dla
poprawy
stanu zasobów
wód są realizowane na głównych rzekach lub poprzez
budowę retencyjnych zbiorników wodnych. Jednak
bardzo ważną grupą działań
– o ile nie najważniejszych –
są działania podejmowane
lokalnie, na małych obszarach o dużej powszechności.
Przykładem takiego działania mogą być odpowiednie
zabiegi na łąkach i w obrębie przyległych rowów
melioracyjnych w kierunku
mikroretnecji wodnej.

wania strumienia wód powstałego z opadów deszczu
lub roztopów i dzięki cofce
zatrzymać lub nawodnić
przyległe tereny. Najlepszymi gruntami do wykorzystania w przedmiotowym
zakresie są właśnie łąki.

W 2016 roku Gminna Spółka Wodna w Łubnianach
podjęła działania w zakresie
sporządzenia „planu poprawy melioracji” dla całej gminy. Realizacja planu miała
zostać zlecona fachowemu
przedsiębiorstwu,
jednak

KROK PO KROKU
Pierwszym krokiem było
wyłonienie kilku znaczących odcinków rowów melioracyjnych i zlecenie pomiarów wysokościowych
ich dna i brzegów. Następnie
dane trafiały do specjalnego programu określającego
najdogodniejsze lokalizacje
zastawek lub przepustozastawek. Na podstawie wyników prac będzie można
już w tym roku zamontować
pierwsze przepustozastaw-

„

ki. Oprócz własnych działań w tym temacie spółka
wodna planuje przystąpić
do „Lokalnego Partnerstwa
Wody”, którego zadaniem
jest poprawa efektywności
zarządzania wodą na obszarach wiejskich. Lokale
partnerstwa na rzecz wody
(LPW) mają na celu zacieśnianie współpracy oraz
stworzenie sieci kontaktów
lokalnego
społeczeństwa
pomiędzy
instytucjami
i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich szczególnie
pod kątem rolnictwa.
Przed spółką wodną i przyszłym jej Zarządem stoją
nowe zadania i kontynuacja
już zainicjowanych działań
mających mieć pozytywny
wpływ na zasoby wodne
naszej gminy.

PÓŁ WIEKU RAZEM - PONAD WSZYSTKO!
MIŁOŚĆ CIERPLIWA JEST, ŁASKAWA JEST. MIŁOŚĆ NIE ZAZDROŚCI...

Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście
oświadczamy, że wstępujemy w związek małżeński
i przyrzekamy, że uczynimy
wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe
i trwałe.” – to słowa przysięgi, które po pół wieku wybrzmiały ponownie. Pary

małżeńskie, które zawarły
związek małżeński w 1970
roku świętowały Jubileusz
50 lat wspólnego życia.
Prezydent RP Andrzej Duda
wyróżnił te pary medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie. W jego imieniu odznaczenia wręczył Wójt Gminy
Łubniany Paweł Wąsiak.

Jubilaci zostali poproszeni
przez Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Pawła Kochanka o powtórzenie słów
podziękowania pod adresem
swoich
współmałżonków
- „Dziękuję Ci, że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Małżeństwo
w 1970 roku, a tym samym
Jubileusz Złotych Godów

JUBILACI ZOSTALI
POPROSZENI PRZEZ
KIEROWNIKA URZĘDU
STANU CYWILNEGO PAWŁA
KOCHANKA
O POWTÓRZENIE SŁÓW
PODZIĘKOWANIA POD
ADRESEM SWOICH
WSPÓŁMAŁŻONKÓW „DZIĘKUJĘ CI, ŻE NASZE
MAŁŻEŃSTWO BYŁO
ZGODNE, SZCZĘŚLIWE
I TRWAŁE”.

obchodzili: Elżbieta i Piotr
Buchta, Krystyna i Jan Cyrys,
Marianna i Antoni Grzesik,
Teresa i Władysław Kaczor,
Edeltrauda i Henryk Kilian,
Urszula i Alojzy Kinder, Wanda i Czesław Lachur, Krystyna
i Joachim Libawski, Krystyna
i Józef Mizdzioł, Halina i Zdzisław Mosoń, Urszula i Stefan
Panicz, Danuta i Piotr Pawelec, Anna i Jan Prudlik, Irena
i Piotr Radecki, Aniela i Stanisław Sobków oraz Edeltrauda
i Hubert Staś.
Wszystkim Jubilatom życzymy przeżycia jeszcze wielu
wspólnych lat w zdrowiu,
szczęściu i radości oraz dziękujemy za ich wspaniałe
świadectwo miłości.
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MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA
TO REALNE WSPARCIE!
W UBIEGŁYM ROKU ŚRODKI OTRZYMAŁY TRZY SOŁECTWA: MASÓW, BIADACZ I DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA. TERAZ CZAS NA BRYNICĘ, LUBOSZYCE, JEŁOWĄ ORAZ KĘPĘ.

Marszałkowska Inicjatywa
Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw
województwa
opolskiego.
Pomagają one w realizacji
przedsięwzięć,
służących
rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.
Sołectwo otrzymuje od Marszałka Województwa Opolskiego na zgłoszone zadanie
5 tysięcy złotych. Gmina
może, ale nie musi, wesprzeć
inwestycję przekazując 1000
złotych. Gmina Łubniany zadecydowała o takim wsparciu dla każdego sołectwa.
W tym roku zastrzyk finansowy z Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej otrzymają cztery sołectwa z Gmi-

SOŁECTWO OTRZYMUJE
OD MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO NA
ZGŁOSZONE ZADANIE
5 TYSIĘCY ZŁOTYCH.
GMINA MOŻE, ALE
NIE MUSI, WESPRZEĆ
INWESTYCJĘ PRZEKAZUJĄC
1000 ZŁOTYCH. GMINA
ŁUBNIANY ZADECYDOWAŁA
O TAKIM WSPARCIU DLA
KAŻDEGO SOŁECTWA.

ny Łubniany – każde po
6 tysięcy złotych. Mieszkańcy Brynicy zadecydowali,
że środki te przeznaczą na
zakup oświetlenia bożonarodzeniowego. Rada Sołecka Luboszyc chce zmienić
swoje otoczenie, montując
oświetlenie na przystankach
autobusowych, co poprawi
bezpieczeństwo. Mieszkańcy
Jełowej mogą już cieszyć się
z wielozadaniowego traktorka do koszenia trawy, który
na pewno pomoże w bieżących pracach na terenie sołectwa. Ostatnią tegoroczną pulę otrzyma Kępa. Jej
Mieszkańcy planują zakup
nowej wiaty przystankowej,
znajdującej się na ul. Luboszyckiej.

W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE
EKSPRESOWO

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W JEŁOWEJ
Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się
w Jełowej. Po uroczystej mszy
świętej, w którym przypomniano hasło OSP „Bogu na
chwałę, ludziom na ratunek”,
strażacy z czterech gminnych
jednostek spotkali się w jełowskiej strażnicy. Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak
docenił codzienny trud Druhów i uhonorował wyróżnia-

jących się Ochotników, których wytypował Komendant
Mariusz Szeląg. List gratulacyjny i upominek otrzymali
druh Leszek Szala z Jełowej,
druh Rudolf Woźnica z Brynicy, druh Rudolf Steinhoff
z Luboszyc oraz druh Adrian
Schwierz z Łubnian.

sobie ponad 400 odmian?
Znajduje się w Grabiu, a jej właścicielem jest Rafał Gorzolka
– pasjonat tych pięknych kwiatów. Już po raz drugi otworzył
przed zwiedzającymi bramy
swojej hodowli w ramach II
Piwoniowego Spotkania w Paeony World.

PAEONY WORLD W GRABIU
Czy wiedzieliście, że na terenie Gminy Łubniany istnieje
hodowla piwonii, która liczy

XTREME PÓŁMARATON STOBRAWSKI
Wymagająca trasa, piękna
pogoda i zadowoleni biegacze - tak można podsumować

I Xtream Półmaraton Stobrawski w Dąbrówce Łubniańskiej.
132 uczestników rywalizowało na dystansach 10,5 i 21 km.
Bieg odbył się na terenach
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Wielkie brawa dla
Organizatorów i Partnerów!
Wierzymy, że ponownie na
starcie zobaczymy się za rok!
POWRÓT DO NORMALNOŚCI
W BRYNICY
Fundacja „Aktywni” z Bry-

nicy zorganizowała w tym
sołectwie „Powrót do normalności – choć/chodź na
chwilę!”. Wydarzenie zorganizowano na boisku LZS
w Brynicy, a na gości czekały
dmuchańce oraz adrenalina
na eurobungee. Najmłodsi
bawili się pod okiem animatorów, a starsi korzystali
z ustawionej fotobudki oraz
kina plenerowego, które
po raz pierwszy zawitało
w Gminie Łubniany.
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HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI

NA PROŚBY MIESZKAŃCÓW PRZYPOMINAMY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU NASZEJ GMINY. W PRZYPADKU, GDYBY ODPADY NIE ZOSTAŁY ODEBRANE W TERMINIE, PROSIMY O SYGNAŁ POD NUMER TEL. 77 42 70 591

MIESIĄC

RODZAJ ODPADÓW

REJON I
KOBYLNO, JEŁOWA,
GRABIE

wrzesień

ZMIESZANE

13, 27

14, 28

1, 15, 29

2, 16, 30

3, 17

9

KOSZ ŻÓŁTY tworzywa sztuczne
KOSZ NIEBIESKI papier

6

7

8

9

10

KOSZ BRĄZOWY BIO

6, 20

6, 20

6, 20

6, 20

6, 20

październik

ZMIESZANE

11, 25

12, 26

13, 27

14, 28

1, 15, 29

KOSZ ŻÓŁTY tworzywa sztuczne
KOSZ NIEBIESKI papier
KOSZ ZIELONY szkło

4

5

6

7

8

KOSZ BRĄZOWY BIO

4, 18

4, 18

4, 18

4, 18

4, 18

ZMIESZANE

8, 23

9, 24

10, 25

12, 26

15, 29

KOSZ ŻÓŁTY tworzywa sztuczne
KOSZ NIEBIESKI papier

2

3

4

5

8

KOSZ BRĄZOWY BIO

2, 16, 30

2, 16, 30

2, 16, 30

2, 16, 30

2, 16, 30

10

listopad
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REJON II
DĄBRÓWKA ŁBN.,
BRYNICA

REJON III
KOLANOWICE,
LUBOSZYCE

REJON IV
ŁUBNIANY,
MASÓW

REJON V
KĘPA,
BIADACZ

GODZINY OTWARCIA PSZOK W MASOWIE
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MASOWIE JEST CZYNNY:
Wtorek 15:00-19:00

Środa 8:00 – 14:00

Czwartek – 15:00 – 19:00

Piątek – 8:00 – 14:00

Sobota – 8:00 – 14:00

UWAGA
Na terenie PSZOK może znajdować się maksymalnie jeden pojazd dostarczający odpady.

Opuszczenie terenu przez pojazd zwalnia
miejsce dla pojazdu oczekującego w kolejce
do wjazdu na PSZOK

Wjazd na teren PSZOK odbywa się tylko
i wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika

