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PRIORYTET - DROGI

JEDNE INWESTYCJE JUŻ ZAKOŃCZONE, NIEKTÓRE TRWAJĄ, A PRZED GMINĄ KOLEJNE REALIZACJE. MOWA O DROGACH. POTRZEBY SĄ DUŻE, JEDNAK SUKCESYWNIE UDAJE SIĘ REMONTOWAĆ NOWE ODCINKI

[BRYNICA]
Najświeższą zakończoną inwestycją jest przebudowa
drogi wojewódzkiej w Brynicy. Była to inwestycja samorządu Województwa Opolskiego, kolejna na DW 461,
która kosztowała 3 600 000 zł.
Szymon Ogłaza, członek
zarządu
województwa
opolskiego, podkreśla kompleksowość
inwestycji.
– Wyremontowany został
kilometr drogi, zbudowano
od podstaw nowy chodnik
i przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową – ul.
1 Maja oraz z drogą gminną
– ul. Ks. Klimasa. Droga będzie oświetlona, zbudowano
również parking w rejonie
przedszkola, miejsca postojowe na wysokości restauracji.
Chciałbym
przypomnieć,
że w 2020 roku wyremontowano drogę wojewódzką
461 Łubniany – Brynica od
końca terenu zabudowanego
w Łubnianach w kierunku
na Brynicę. W 2019 roku za
7 milionów złotych rozbudowano drogę wojewódzką
461 w Kup na długości 1,3 km
oraz wykona-

GMINA ŁUBNIANY
WSPÓŁFINANSOWAŁA
ETAP PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI.
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WYGOSPODAROWANO 200
TYSIĘCY ZŁOTYCH NA
PRACE PROJEKTOWE.
- BARDZO NAM ZALEŻY NA POPRAWIE
KOMFORTU ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW.
TAM, GDZIE MOŻEMY
I JESTEŚMY W STANIE UDŹWIGNĄĆ TO
FINANSOWO, STARAMY SIĘ DOŁOŻYĆ DO
INWESTYCJI – MÓWI
WÓJT GMINY PAWEŁ
WĄSIAK.
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no 1,3 km chodnika – mówi
Szymon Ogłaza.
PRIORYTETEM BEZPIECZEŃSTWO
I KOMFORT MIESZKAŃCÓW
I KIEROWCÓW
Remont był okazją do tego,
by poprawić nośność drogi,
która jest ważnym traktem
łączącym DK 45 (kierunek
Opole-Kluczbork) oraz DW
454 (Opole-Namysłów).
– Przygotowując się do
remontu mieliśmy świadomość, że jest ona wykorzystywana przez firmy
transportowe. W pobliżu
jest kilka zakładów przemysłowych, dla których ten
remont poprawia komfort
pracy – dodaje Mirosław Sokołowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Wzdłuż drogi
w
Brynicy
znajdują się
sklepy, kościół,
restauracja.
Istotne
było więc
zwiększenie bezpieczeństwa.
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Gmina Łubniany współfinansowała etap przygotowania inwestycji. Ze
środków samorządu
wygospodarowano

200 tysięcy złotych na prace projektowe. - Bardzo nam
zależy na poprawie komfortu życia mieszkańców. Tam, gdzie
pozwalają
nam
środki budżetowe,
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zawsze staramy się dołożyć
do inwestycji – mówi wójt
gminy Paweł Wąsiak.

[DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA] NOWA
ULICA SZKOLNA
Z kronikarskiego obowiązku odnotować należy, że za
nami także nieco mniejsza
inwestycja drogowa, jednak bardzo wyczekiwana.
Ul. Szkolna w Dąbrówce
Łubniańskiej doczekała się

Nakład:
3000 egzemplarzy
Zdjęcia:
UG Łubniany,
pozostali autorzy podpisani
przy fotografiach
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generalnego remontu. Inwestycja obejmowała budowę
drogi asfaltowej o szerokości
od 3,5m do 5m z powierzchniowym
odwodnieniem,
uporządkowaniem poboczy
oraz pogłębieniem rowu.
Zostały również wykonane
zjazdy do posesji.
DROGA ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
Wartość inwestycji 545 090,
97 zł brutto z czego 368 117 zł
(do 63, 63 %) dofinansowano
z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Nową drogę udało się wybudować po latach
oczekiwań.
Niestrudzenie
walczyła o to radna Maria
Waleska (była sołtys) oraz
obecny sołtys Wojciech Zapotoczny wraz z Radą Sołecką.
CZAS NA MOST
Powracamy na drogę wojewódzką nr 461, bo tam,
w połowie lipca, rozpoczął
się kapitalny remont mostu nad Bryniczanką. Nowa
konstrukcja będzie szersza
i rozbudowana o ścieżkę rowerową. Koszt inwestycji to
prawie 6 500 000 zł. Środki

te pochodzą z budżetu samorządu Województwa Opolskiego oraz budżetu państwa.
Budową mostu zajmie się
firma Bud-Bau z Opola, która oprócz przeprawy wyremontuje także fragment ul.
Leśnej. – Oprócz pieniędzy
przekazanych przez marszał-

rowców (likwidacja problematycznego łuku) ucieszą
się miłośnicy architektury.
Nowy most będzie nawiązywał do obecnego, historycznego charakteru przeprawy.
Wykończenie będzie kamienne, wszelkie elementy
będą nawiązywać do tego jak

zacja. Wójt gminy Łubniany
Paweł Wąsiak chciałby, aby
remont mostu był częścią
całkowitej przebudowy drogi wojewódzkiej 461. – Dla
moich mieszkańców jest to
bardzo ważna inwestycja.
Chciałbym, aby to był początek kompleksowej przebudo-

ka przez Zawadę do Opola jest
zakorkowana, albo występują
inne utrudnienia w ruchu.

[BIADACZ]
Równolegle z budową ścieżki
pieszo-rowerowej Kępa-Luboszyce-Biadacz wykonano

[JEŁOWA]
Urząd Gminy Łubniany
rozpisał drugi przetarg na
remont ul. Brzozowej w Jełowej. Ma on zostać rozstrzygnięty 4 sierpnia. W planach
jest stworzenie nawierzchni
asfaltowej wraz z poboczem.

> LICZBY

6,5 MLN
TYLE ZŁOTYCH
BĘDZIE KOSZTOWAŁ
KAPITALNY REMONT
MOSTU NAD
BRYNICZANKĄ

ka województwa otrzymaliśmy 3 miliony złotych z Ministerstwa Infrastruktury,
a gmina Łubniany przekazała pieniądze na dokumentację. Inwestycja powinna
być zakończona w tym roku
– mówi Bartłomiej Horaczuk,
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Oprócz udogodnień dla kie-

a także przy przejściach dla
pieszych. Dzięki ich wyniesieniu (zrównaniu z poziomem ścieżki), a także doświetleniem tych miejsc poprawi
się bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów. Koszt kompleksowego remontu drogi to
1,2 mln złotych.

on wyglądał pierwotnie. Podobny most realizowaliśmy
w Antoniowie – mówi Tomasz Śmiały, przedstawiciel
wykonawcy.
BUDOWA W II POŁOWIE ROKU
W trakcie inwestycji zostanie
wymieniona infrastruktura
techniczna: elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarna, gazowa oraz kanali-

wy na terenie gminy. Po tym
remoncie będzie o wiele bezpieczniej. Stworzenie ścieżki
rowerowej, poszerzenie samego mostu, likwidacja niebezpiecznego łuku to większy komfort dla wszystkich
– zaznacza Paweł Wąsiak.
Zauważa też, że droga, gdzie
znajduje się most, jest często
wykorzystywana przez kierowców, gdy trasa z Kluczbor-

remont drogi w Biadaczu. Pojawiło się obustronne odwodnienie drogi, położono nowy
asfalt, przygotowano także
zjazdy do posesji. Starostwo
Powiatowe w Opolu przekonały argumenty władz gminy o fatalnym stanie drogi,
co doprowadziło do sfinansowania inwestycji. Trwają
jeszcze prace na skrzyżowaniach z drogami gminnymi,

[KĘPA]
Mieszkańcy Kępy będą mogli
niebawem korzystać z wyremontowanych dwóch dróg
– ul. Sportowej i Akacjowej.
Dzięki zgłoszeniu ich do Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, Gmina Łubniany pozyskała na dwie inwestycje
70-procentowe dofinansowanie. Budowa ul. Akacjowej pochłonie 1 633 214,93 zł,
a ul. Sportowej 1 057 405,07
zł. W planach jest stworzenie
nawierzchni z kostki, chodnik po jednej stronie drogi
oraz odwodnienie.
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MŁODZI RADNI JUŻ WYBRANI

W GMINIE ŁUBNIANY POWSTAŁA MŁODZIEŻOWA RADA GMINY. TUŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM WAKACJI, 20 CZERWCA, ODBYŁO SIĘ PIERWSZE INAUGURACYJNE POSIEDZENIE.
WÓJT GMINY ŁUBNIANY PAWEŁ WĄSIAK WRĘCZYŁ RADNYM AKTY POWOŁANIA

K

iedy decydowałem
się na start w wyborach na wójta
gminy Łubniany,
jedną z pierwszych
moich myśli było stworzenie
pola do współpracy z młodzieżą w ramach młodzieżowej rady. Ktoś może zapytać
dlaczego? Bo wiele sobie
obiecuję po łubniańskiej młodzieży, przede wszystkim
powiewu młodości, waszych
inicjatyw, pomysłów – czasami szalonych. Liczę bardzo
mocno, że będziecie mnie
wspierać we wspólnej pracy
dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”. Bardzo istotne jest
wasze inne spojrzenie na problemy gminy, czyli spojrzenie
z perspektywy człowieka
młodego. – mówił do wybranych radnych Paweł Wąsiak,
wójt gminy Łubniany.
Młodzieżową Radę Gminy
Łubniany tworzą: Kacper
Białowąs, Mateusz Buchta
(Przewodniczący),
Łukasz
Cebula, Emilia Drost, Wiktoria Grzesik, Nina Kochanek (Zastępca Przewodniczącego), Blanka Kołodziej,
Oliver Matyschok, Paulina
Schwientek, Karolina

CHODZI O TO, BY
MŁODZIEŻ BYŁA NIE
TYLKO
UCZESTNIKAMI
RÓŻNYCH
WYDARZEŃ, ALE
ŻEBY MOGŁA SIĘ
W NIE ANGAŻOWAĆ,
WSPÓŁTWORZYĆ
JE, A TAKŻE ŻEBY
CHCIAŁA TO ROBIĆ.
MŁODZIEŻOWA RADA
DAJE KU TEMU
SZANSĘ, BY MŁODZI
TWORZYLI GMINĘ
TAK, JAK ONI JĄ
CZUJĄ I SOBIE
WYOBRAŻAJĄ.

Sówka, Natalia Stotko, Marcel Świerc, Julia Wąsiak, Tomasz Wierszak (Sekretarz).
- Na pewno chciałbym skupić
się nad tym, by ruszyła budowa remizy w Luboszycach.
Chodzi o to, by móc pomagać
ludziom w potrzebie. Kolejna rzecz – ścieżka w Łubnianach i nie tylko, by w każdej
wsi było bezpiecznie. Chcemy też, by było dużo imprez
w gminie – mówił przewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy Łubniany, Mateusz
Buchta.
- Gratuluję, że wybraliście tę
piękną drogę – „przedszkole radnego” – tak można by
powiedzieć. Wśród Was są
osoby o różnych zainteresowaniach – strażackich,
artystycznych, sportowych
i kulturalnych. Jest piękny
przekrój dziedzin i miejscowości, z których pochodzicie
– podsumował wybór Norbert Dreier, zastępca przewodniczącego Rady Gminy
Łubniany.
- Życzę, by wasze pomysły nie kończyły się tylko
na dyskusji, by za nimi szły
działania. Na pewno i wójt
i rada gminy będzie się nad

nimi pochylała. Proszę was,
byście byli otwarci, kierowali się swoim rozumem
i sercem, tak, byście tworzyli
radę taką, jaką byście chcieli. – powiedział do nowo powołanych radnych Jarosław
Krzyścin, radny Gminy Łubniany i przewodniczący Komisji Samorządowej.

- Chodzi o to, by młodzież
była nie tylko uczestnikami
różnych wydarzeń, ale żeby
mogła się w nie angażować,
współtworzyć je, a także
żeby chciała to robić. Młodzieżowa rada daje ku temu
szansę, by młodzi tworzyli
gminę tak, jak oni ją czują
i sobie wyobrażają.

Powstanie rady złożonej
z młodych mieszkańców
gminy wspierało Stowarzyszenie Europa Iuvenis. Jego
prezes, Magdalena Pobóg Lenartowicz przyznaje, że chodzi o włączenie młodzieży
w to, co wokół nich się dzieje.

- Kiedyś sama byłam w Młodzieżowej Radzie Miasta
Opola, byłam jej przewodniczącą. Dziś jestem radną
Opola. To są funkcje, gdzie
można sprawdzić siebie, zdobyć nowe kompetencje i poznać wielu fantastycznych
ludzi. Jest to dodatkowa pra-

ca, dodatkowa aktywność,
ale z mojej perspektywy
(młodzieżowej radnej Opola,
a także radnej Opola – przyp.
red.) to się opłaca, a ten trud
włożony w budowanie lokalnych społeczności młodzieżowych jest olbrzymią
wartością. – dodała Alicja
Wiśniewska ze Stowarzyszenia Europa Iuvenis.
W ostatnim czasie aż siedem
samorządów w województwie opolskim zdecydowało
się stworzyć młodzieżowe
rady gminy. Do tej pory takie
organy działały w miastach
powiatowych, teraz dołączają także gminy wiejskie.
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PIWONIOWE SPOTKANIE
W GRABIU

525 ODMIAN PIWONII MOŻNA BYŁO OGLĄDAĆ W GRABIU W GMINIE ŁUBNIANY, W TRAKCIE III SPOTKANIA W PAEONY WORLD. TO NIESPOTYKANA NA SKALĘ KRAJU HODOWLA TYCH KWIATÓW, KTÓRĄ ZAŁOŻYŁ RAFAŁ GORZOLKA

H

odowla, którą
kilka lat temu
założył Rafał Gorzolka,
nieustannie
się rozrasta.
- Ludzie zwracają
uwagę na zapach,
kolor i na budowę
kwiatów. W tym
roku bardzo duże zainteresowanie jest odmianami pojedynczymi,
a dotychczas popularnością
cieszyły się odmiany pełne.
Cały czas próbuję zdobyć te
odmiany, których nie ma
na rynku. Być może w przyszłym roku uda się zaskoczyć
gości nowymi kwiatami –
zdradza Rafał Gorzolka.
Do Grabia przyjechali goście
z najdalszych zakątków Polski. Wśród odwiedzających
hodowlę piwonii byli między
innymi goście ze Szczecina,
Zakopanego,
Wrocławia
i Krakowa.
- Przyjechałam tu, żeby podpatrzeć nowe kwiaty, ale też
podpytać o ich pielęgnację.
Udało mi się także zamówić

nowe odmiany, które
odbiorę jesienią. Na pewno
będą się pięknie prezentowały w moim ogrodzie – przyznaje Maria z Krakowa.
Hodowla piwonii w Grabiu jest jedną z nielicznych
w Polsce. Zrodziła się z pasji
i ogromnej wiedzy zdobywanej latami przez jej założyciela.
- Gratuluję zapału i poświęcenia, jakie pan Rafał wkłada
w swoją kolekcję. Na niespotykaną w Polsce skalę hoduje
te piękne kwiaty,

w gminie,
której hasłem jest
„Naturalnie
Łubniany”.
Trudno o lepszą promocję naszej gminy,
jak właśnie poprzez piękno
natury. Cieszę się, że hodowla w Grabiu przyciąga miłośników kwiatów nie tylko
z Opolszczyzny ale i z innych
– często odległych – zakątków
kraju. – cieszy się Paweł Wąsiak, wójt gminy Łubniany.
Jak trafić do Paeony World
w Grabiu? Adres jest prosty –
ul. Wiejska 19.
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CO SŁYCHAĆ W S

PRZEDSTAWIAMY SOŁECKIE P

[ DĄBRÓWKA
ŁUBNIAŃSKA ]

SOŁTYS: WOJCIECH ZAPOTOCZNY
BUDŻET: 30 904,47 ZŁ
Sołectwo zakupiło ławki
betonowe, które umieszczono przy ul. Szkolnej
oraz przy DW 461. Przy ul.

[ BRYNICA ]

SOŁTYS: MAREK CIERNIA
BUDŻET: 41 932,80 ZŁ
Nieco ponad 28 tysięcy
złotych pochłonęło utwardzenie miejsca plenerowych spotkań mieszkańców Brynicy – tzw.
„Klarkownia”. Wykonano
projekt oraz zakupiono
kostkę ażurową. Mieszkańcy
zakonserwowali
także podest na stawku
(Stawisko), a także kupi-

Oleskiej postawiono natomiast stojaki rowerowe.
Powstał projekt zagospodarowania stawku przy ul.
Szkolnej. Sołectwo zorganizowało i wspierało działania integracyjne, jak na
przykład muzyczną strefę
WOŚP, zaczytany przysta-

nek
(współorganizacja
z ŁOK), prace porządkowe przy pomniku działaczy niepodległościowych
z okresu Powstań Śląskich,
a także współorganizowanie treningów biegowych
na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego.

li kamień na rewitalizację skrzyżowania ul. ks.
Klimasa i ul. Kwiatowej.
w centrum wsi wykonano skrzynkę elektryczną,
a w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
zakupiono
świąteczne
iluminacje. Wśród działań
integracyjnych wymienić
można dożynki parafialne,
wręczanie paczek przez
św. Mikołaja oraz wykonanie szopki bożonarodzeniowej.

[ BIADACZ ]

SOŁTYS: WALDEMAR KALINA
BUDŻET: 37 278,26 ZŁ
Sołectwo Biadacz postawiło na II etap budowy
wiaty – przeznaczono na
nią lwią część budżetu –
35 000 zł. Pozostała kwota
została przeznaczona na

organizację mikołajek dla
dzieci oraz wydarzeń Andrzejkowych. Mieszkańcy
wyremontowali także kapliczkę przy skrzyżowaniu
ul. Szerokiej z ul. Polną.
Dodatkowo, z własnych
środków, zakupiono farbę na pomalowanie konstrukcji wiaty biesiadnej.

[ LUBOSZYCE ]

SOŁTYS: KRZYSZTOF DEINERT
BUDŻET: 41 932,80 ZŁ
Z danych Urzędu Gminy wynika, że w Luboszycach
wykonano

kasetony z nazwą miejscowości, a ze środków
pozyskanych z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oświetlenie na
przystankach
autobusowych. Połowę budżetu

przeznaczono na budowę
chodnika na ul. Szkolnej
(II etap). Sołectwo zorganizowało także Mikołajki
– barwny orszak odwiedził wszystkie dzieci w sołectwie.
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SOŁECTWACH?

PODSUMOWANIE 2021 ROKU

[ JEŁOWA ]

SOŁTYS: EWALD FILA
BUDŻET: 41 932,80 ZŁ
Sołtys wraz z radą sołecką zorganizowali dożynki
wiejskie, a także zakupili
traktorek oraz kosiarkę
spalinową do koszenia
trawy. Taka inwestycja
była możliwa dzięki
pozyskaniu środ-

ków z Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej (5 tysięcy złotych oraz tysiąc
złotych z Gminy Łubniany). Sołectwo postawiło
także na bezpieczeństwo
– na budynku OSP przy
ul. Wolności zamontowano monitoring. Najmłodsi mieszkańcy Jełowej
cieszyli się z przygotowanych paczek świątecznych.

[ GRABIE ]

SOŁTYS: DAMIAN MENCEL
BUDŻET: 13 418,50 ZŁ
Z budżetu sołectwa wygospodarowano środki na
utwardzenie drogi gminnej kamieniem. Rodziny z dziećmi bawiły się
na festynie rodzinnym

[ KOBYLNO ]

SOŁTYS:ARNOLD CEBULA
BUDŻET: 16 102,20 ZŁ
W Kobylnie wykonano
zadaszenie wejścia
do
świetlicy,

[ ŁUBNIANY ]
[ MASÓW ]

SOŁTYS:ANNA GÓRKA
BUDŻET: 20 337,41 ZŁ
Sołectwo wykonało remont świetlicy (etap II), na
który składał się generalny remont instalacji elektrycznej oraz odświeżenie
ścian. Drugim działaniem

było
zaprojektowanie
wiaty biesiadnej, która
przylegać ma do budynku świetlicy. W ramach
działań
integracyjnych
zorganizowano biesiadę
dożynkową oraz zakupiono paczki mikołajkowe,
które trafiły do dzieci oraz
seniorów 70+ mieszkających w Masowie.

SOŁTYS:ANNA CUDA
BUDŻET: 41 932,80 ZŁ
Głównym działaniem inwestycyjnym
sołectwa
była budowa wiaty biesiadnej. Środki z budżetu
przeznaczono na m.in.
na zakup materiałów

SOŁTYS:WALDEMAR BRISCH
BUDŻET: 30 569,01 ZŁ

[ KĘPA ]

SOŁTYS:KONRAD PIETREK
BUDŻET: 41 932,80 ZŁ
Kępa postawiła na remont
świetlicy wiejskiej – w budynku położono nowe
tynki, a także pomalowano ściany. Zamontowano

parafialne. Ponadto w sołectwie zakupiono i zamontowano nowe wiaty
przystankowe na ul. Opolskiej i ul. Luboszyckiej.
Całkowity koszt inwestycji
to 13 680 zł, z czego 6 tysięcy zostało sfinansowane
w ramach Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej.

utwardzono drogi gminne o długości około 3 km.
Największą część budżetu pochłonęły prace związane z I etapem budowy
wiaty przy świetlicy w Kobylnie. Dla mieszkańców
zorganizowano dzień seniora oraz mikołajki.

konstrukcyjnych do budowy wiaty oraz
montażu dachu.
Rada
Sołecka zorganizowała
także paczki
mikołajkowe
oraz kiermasz adwentowy.

[ KOLANOWICE ]

nowe rolety wewnętrzne,
podgrzewacz do ciepłej
wody i nowy zlewozmywak.
Wyremontowano
także
ławki przed świetlicą oraz
odnowiono plac zabaw –
pojawił się nowy piasek.
Sołtys wraz z radą sołecką
zorganizował przejazd św.
Mikołaja, a także dożynki

z okazji Dnia Dziecka,
ale nie zapomniano także o osobach starszych.
Dla nich zorganizowano
Dzień Seniorów. Podobnie
jak w innych miejscowościach, sołectwo zorganizowało akcję rozwożenia
mikołajkowych
paczek
dla dzieci.

W ramach działań inwestycyjnych
przeprowadzono kolejny etap
remontu świetlicy, obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, wyrównanie i malowanie ścian,
oraz remont kuchni wraz
z
wymianą
instalacji
elektrycznej.
W maju odbyła się akcja

„Sprzątanie brzegów rzeki
Mała Panew” wraz z sołectwami Zawada i Luboszyce. We wrześniu sołectwo włączyło się w „Święto
Ekosystemu”, w ramach
którego odbyły się także dożynki wraz z mszą
i nabożeństwem, spływ
kajakowy, warsztaty ekologiczne, kino plenerowe.
W grudniu sołtys wraz
z radą sołecką zorganizowali imprezę „mobilny Mikołaj” – rozwożono paczki
dla dzieci.
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BIBLIOTEKI BLISKO,
CORAZ BLIŻEJ
TRWA II ROK PROJEKTU „BIBLIOTEKI, NATURALNIE!”. JEGO GŁÓWNYM PUNKTEM SĄ INICJATYWY ODDOLNE

Ś

rodki, jakie pozyskał
Łubniański
Ośrodek Kultury,
przeznaczone
są
w II roku działania
projektu na inicjatywy oddolne promujące czytelnictwo.
W ramach otwartego konkursu ofert zgłosiły się trzy
grupy inicjatywne, skupione wokół Publicznej Szkoły
Podstawowej w Brynicy, Niepublicznego Przedszkola im.
Aniołów Stróżów w Luboszycach oraz Rady Seniorów
Gminy Łubniany.
GŁOWY PEŁNE POMYSŁÓW
Każda z grup przedstawiła
inny pomysł na inicjatywę
oddolną. Grupa z Brynicy promuje reportaż podróżniczy.
Uczniowie poznają literaturę
przygodową i reportaże, two-

PROJEKT
„BIBLIOTEKI,
NATURALNIE!”,
KTÓRY
REALIZUJE
ŁUBNIAŃSKI
OŚRODEK
KULTURY, ZAKOŃCZY
SIĘ W
PAŹDZIERNIKU,
KONFERENCJĄ
O PRZYSZŁOŚCI
BIBLIOTEK.

rzą plakaty przedstawiające
walory kulturowe i przyrodnicze poszczególnych kontynentów, a także spotykają się
z podróżnikami. Wśród nich
– Jacek Pałkiewicz, odkrywca źródeł Amazonki. Jednym
z efektów tej inicjatywy będzie stworzenie fotoksiążki
o Brynicy, w której znajdą
się zdjęcia, opisy ciekawych
miejsc oraz rozmów z mieszkańcami.
Grupa z Luboszyc odkrywa
indiańskie legendy. Dzięki
środkom projektowym 70
dzieci mogło pojechać do
Miasteczka TWINPIGS w Żorach, by poznać jak wyglądało życie rdzennych mieszkańców Ameryki. W trakcie
zajęć w Luboszycach udaje
się poznać legendy indiańskie oraz malować swoje
wioski. Wszystko to wokół

książek o tej tematyce, które
pojawiły się w luboszyckim
przedszkolu.
Rada Seniorów Gminy Łubniany, na czele z jej przewodniczącą Alicją Trychan, postanowiła się przyjrzeć kobietom
w literaturze. Dzięki inwencji
inicjatorów do Gminy Łubniany (27 sierpnia) przyjedzie
Laura Łącz, pisarka i aktorka
znana z roli Gabrieli Wilczyńskiej w serialu „Klan”. Drugim
działaniem, jakie chce przeprowadzić Rada Seniorów
będzie wystawa (stworzona przez grupę inicjatywną)
poświęcona Helenie Buchner, pisarce z Jełowej, która
w tym roku została patronką
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łubnianach.
Łączna wartość inicjatyw
oddolnych to 21 000 złotych,

21 SIERPNIA.

WYŚCIG KOLARSKI, TRASA: OK. 60 KM
WIĘCEJ: LUBNIANY.PL

a środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Operatorem programu jest Narodowe
Centrum Kultury w Warszawie. Projekt „Biblioteki,
naturalnie!”, który realizuje
Łubniański Ośrodek Kultury,
zakończy się w październiku,
konferencją o przyszłości bibliotek.
GDYNIA – MIASTO SPOTKAŃ
7-8.06.2022 r.
Na zaproszenie Narodowego
Centrum Kultury reprezentacja Łubniańskiego Ośrodka Kultury pojechała do
Gdyni, gdzie bibliotekarze
i bibliotekarki z całej Polski
mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań dotyczących
promocji czytelnictwa, za-

stanowienia się nad istotą
„trzeciego miejsca, po domu
i pracy” oraz zainspirowania
się przykładami działań innych instytucji.
Podczas warsztatu sieciującego uczestnicy wymienili
się doświadczeniami i refleksjami związanymi z realizacją programu BLISKO.
Drugiego dnia konferencji
podzielili się na grupy, aby
w 5 filiach Biblioteki Gdynia oraz Stacji Kultura – Biblioteka Rumia pracować
metodą service design nad
projektowaniem oferty dla
różnych grup odbiorców.
Wśród beneficjentów programu „Blisko”, oprócz biblioteki z Łubnian, znalazły się
opolskie biblioteki ze Strzelec
Opolskich, Kietrza, a także
Brzegu.
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ZIELONE KLASY,
NATURALNIE!
SZKOŁY W GMINIE ŁUBNIANY IDĄ W NIEKONWENCJONALNE METODY NAUCZANIA. W DWÓCH PLACÓWKACH ISTNIEJĄ JUŻ ZIELONE KLASY

[ ŁUBNIANY ] ŁUBNIANY I ICH
„MIEJSCE NA ZIEMI”
Pod koniec maja odbyło się
otwarcie “zielonej klasy”
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach.
Projekt został zrealizowany
dzięki grantowi w wysokości 10 000 zł, który szkoła
wygrała w największym
programie
grantowym
Fundacji
Orlen pt. “Moje
miejsce na Ziemi”.
Na uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu został zaproszony Wójt Gminy Łubniany
Paweł Wąsiak, sołtysi, radni
gminy, rodzice, nauczyciele
i dzieci. Projekt podsumowała
pani Magdalena Swobodzian
– koordynatorka, a następnie goście mieli przyjemność
obejrzeć muzyczno-taneczne
występy dzieci, do których
przygotowała je pani Beata
Gędźba-Kaczmarek. Całość
spotkania dopełniała dekoracja wykonana w zielono-czerwonych
barwach,
przygotowana przez panią Małgorzatę Sygulkę-Dunat, panią Ewę
Rakszawę i panią
Magdalenę Swobodzian. Zieleń symbolizowała “zieloną klasę”,
a czerwień “kolor sponsora”.
LEŻAKI, BIBLIOTEKA NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU I ZIELEŃ CIESZĄCA
OCZY
Część oficjalna zakończyła się
przecięciem zielonej wstęgi
przez panią dyrektor Wiesławę Palt, wójta, nauczyciela
i ucznia. Zielony zakątek od
razu przyciągnął mieszkańców Łubnian. Oglądali, dopytywali, leżeli i korzystali
z biblioteki na powietrzu.

NA SZKOLNEJ
RABACIE STANIE
WŁASNORĘCZNIE
WYKONANY
HOTEL DLA
OWADÓW ORAZ
KARMNIK, STYLEM
NAWIĄZUJĄCE DO
JUŻ ISTNIEJĄCEJ
PERGOLI. OBECNIE
TRWAJĄ PRACE
NASADZENIOWE,
KTÓRYCH DOKONAJĄ UCZNIOWIE
SZKOŁY WRAZ
Z NAUCZYCIELAMI
I PRACOWNIKAMI
OBSŁUGI

Od tej pory z „zielonego
zaplecza” mogą korzystać
uczniowie oraz mieszkańcy
Łubnian. Tutaj będą się odbywały lekcje na łonie natury,
prowadzone wg nowych metod. Uczniowie mają do dyspozycji ciekawe propozycje
książkowe, laptopy i przede
wszystkim świeże powietrze,
co bardziej pozwoli im się
skupić i zdobywać wiedzę,
niż na tradycyjnych lekcjach
w ławkach.
Magdalena Swobodzian

[ BRYNICA ] GRZĄDKI, KLASA
I DOMEK DLA ZAPYLACZY
W 2019 roku decyzją Rady
Pedagogicznej w Publicznej
Szkole Podstawowej w Brynicy postanowiono zamienić
stare fundamenty po przyszkolnych toaletach w zieloną klasę. Dzięki umiejętnościom Pana Huberta Kupki
– konserwatora szkoły – odnowiono betonowe podłoże,
a nad nim powstała naturalistyczna pergola. Dodatkowo p. Kupka wykonał z palet
przemysłowych
siedziska
z oparciami, tak
aby można było
wygodnie odpocząć, ale również
prowadzić zajęcia.
SIŁĄ WŁASNYCH RĄK
W roku szkolnym 2019/2020
uczniowie wszystkich klas

w ramach projektu międzyprzedmiotowego (informatyka, plastyka, język polski,
edukacja
wczesnoszkolna)
wykonali mural, stanowiący
tło Zielonej klasy. Uczniowie
w trakcie zajęć plastycznych
i lekcji wychowawczych wykonali wszystkie prace samodzielnie (oczyszczenie ściany,
gruntowanie,
malowanie)
pod okiem nauczyciela plastyki Krzysztofa Chalińskiego. W kolejnym roku szkolnym podłoże Zielonej klasy
zostało pokryte sztuczną trawą, która pozwala uczniom
w trakcie zajęć świetlicowych na wesołe doznania
sensoryczne.

go, zakup roślin oraz 1000
zł w bonie zakupowym do
marketu budowlanego OBI.
Przygotowanie terenu pod
Trójrabatkę zawdzięczamy
współpracy i zaangażowaniu lokalnego przedsiębiorcy
Pana Jerzego Kiliana, który
w czynie społecznym wykonał ciężkie prace ziemne
oraz wsparciu Rady Rodziców, która zakupiła ziemię
ogrodową pod teren o powierzchni 45 m2. Ułożenie
obrzeża z pozyskanej kostki
granitowej
zawdzięczamy
trzem ojcom, Panom: Karolowi Brzanie, Krzysztofowi
Walkiewiczowi i Tomaszowi
Żelasko.

MAŁY OGRÓD
– WIELKA SPRAWA
W konkursie „Mały ogród
- wielka sprawa”, organizowanym przez Aglomerację
Opolską, szkoła podstawowa
w Brynicy wygrała profesjonalną obsługę biura architektoniczne-

DLA DZIECI, ALE I OWADÓW
Za sprawą niewątpliwego talentu Pana Huberta Kupki na
szkolnej rabacie stanie własnoręcznie wykonany hotel
dla owadów oraz karmnik,

stylem nawiązujące do już
istniejącej pergoli. Obecnie
trwają prace nasadzeniowe,
których dokonają uczniowie
szkoły wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi. Obok rabaty powstanie
ogródek szkolny z podwyższonymi grządkami, który
będzie uzupełnieniem lekcji
edukacji przyrodniczej, przyrody oraz biologii; ponieważ
uważamy, iż najważniejsze
jest kształcenie przy pomocy
zajęć praktycznych, eksperymentów i doświadczeń.
CEL: SENSORYKA
Nauczyciele mają jeszcze
w planach stworzenie ścieżki sensorycznej, której zaczątek już powstał w postaci
drewnianej instalacji, dzięki
której będzie można zostawić na zewnątrz wszystkie
swoje smutki, ponieważ nade
wszystko cenimy sobie rozwój inteligencji emocjonalnej oraz budowanie wspólnoty w oparciu o pozytywne,
budujące relacje. Powstanie
Zielonej klasy zawdzięczamy zaangażowaniu uczniów,
nauczycieli, rodziców oraz
przedstawicieli środowiska
lokalnego.
Izabela Święcicka
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AKTUALNOŚCI Z GMINNEJ
SPÓŁKI WODNEJ

„

PRACE W ROWACH MELIORACYJNYCH I DWIE PRZEPUSTOZASTAWKI – TO PLAN GSW W ŁUBNIANACH NA TEN ROK

Z

realizowanie planu
uchwalonego przez
Walne Zgromadzenie Delegatów spółki
wodnej uzależnione
jest głównie od ściągalności
składek oraz od wysokości
dotacji przyznanej przez Wojewodę Opolskiego. Przed
2020r. utrzymanie urządzeń
wodnych w powiecie opolskim wspomagał Starosta
Opolski, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór nad spółkami wodnymi.
Niestety z powodu pandemii koronawirusa spółki nie
mogły otrzymać pomocy ze
strony Starosty, gdyż środki
zostały zagospodarowane na
zapobieganie
rozprzestrzenianiu się choroby. Wpłynęło
to w znacznym stopniu na obniżenie zakresu wykonanego
planu prac w ostatnich latach.
W TROSCE O UPRAWY
W tym roku spółka wodna
rozpocznie prace po podpisaniu umowy z Wojewodą
Opolskim na przyznanie dotacji, co wypadnie na jesień.
Jest to czas, w którym rolnicy kończą zbiory z pól. Dzięki
temu minimalizuje się prawie
do zera ewentualne straty

OPRÓCZ ZAPLANOWANEGO WYKASZANIA
TRAW NA ROWACH
MELIORACYJNYCH
(...) – PRZEWIDUJE
SIĘ RÓWNIEŻ PRACE POLEGAJĄCE NA
GRUNTOWNEJ KONSERWACJI LUB ZWIĄZANE Z MECHANICZNYM ODMULANIEM
DNA ROWU
w uprawach, które mogłyby
powstać z konieczności wejścia na teren ciężkim sprzętem w celu wykonania prac
konserwacyjnych.
Oprócz
zaplanowanego
wykaszania traw na rowach melioracyjnych we wszystkich
miejscowościach
gminy
Łubniany – przewiduje się
również prace polegające na
gruntownej konserwacji lub

związane z mechanicznym
odmulaniem dna rowu. Prace
z wykorzystaniem ciężkiego
sprzętu odbędą się w miejscowościach Brynica, Grabie, Luboszyce i Jełowa. Wynika to
ze złego stanu technicznego
oraz z przewidzianej kolejności w harmonogramie utrzymania dla wyznaczonych
urządzeń.
ZE WSPARCIEM URZĘDU GMINY
ŁUBNIANY
Ważną informacją w zakresie
zachowania sprawności rowów melioracyjnych będzie
ich wykaszanie przez Urząd
Gminy Łubniany w kwocie
z przedziału 25-30 tyś zł. Działania te mają wpisać się również w plan prac spółki wodnej. Ponadto z budżetu Gminy
Łubniany oprócz wykaszania
zostaną przeprowadzone prace inwestycyjno-modernizacyjne na rowach gminnych
administrowanych
także
przez spółkę wodną. Na ten
rodzaj prac tut. Urząd przewidział kwotę w wysokości 30
tyś. zł. Prace mają dotyczyć
naprawy uszkodzonego przepustu i części rurociągu w Jełowej na ul. Staroopolskiej.
Gminna Spółka Wodna

TWÓRCY I ARTYŚCI LUDOWI Z GMINY ŁUBNIANY
WYRÓŻNIENI
DOCENIONO ICH WKŁAD W ROZWÓJ TRADYCJI

Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia otrzymał nagrodę
w konkursie „Jawor – u źródeł kultury” w kategorii zespoły i kapele ludowe.

Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej, którego organizatorem było Polskie
Radio Kielce oraz Muzeum
Wsi Kieleckiej, ma na celu

wyróżnienie twórców, artystów i wykonawców, którzy pielęgnują dziedzictwo,
kształtują historię i tradycję regionu, z którego pochodzą.
Nagrodę Zespołowi Silesia
wręczył Piotr Gliński, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Natomiast Sabina Karwat
z Jełowej oraz Karolina
Sówka z Brynicy, również
jako jedyne z Opolszczyzny,
otrzymały stypendium Na-

rodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pt.
„Mistrz i Uczeń”.
Przez 6 miesięcy twórczyni
ludowa będzie przekazywała
swoją wiedzę uczennicy, do-

tyczącą tworzenia kroszonek
oraz malowania wzoru opolskiego. Efektem będzie wystawa prac w Łubniańskim
Ośrodku Kultury. Celem
programu
stypendialnego
„Mistrz – Uczeń” jest ratowa-

nie lokalnego dziedzictwa
i tradycji oraz zapewnienie
ciągłości autentycznej twórczości i rzemiosła ludowego.
Wszystkim
nagrodzonym
serdecznie gratulujemy.
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DOM DZIENNEGO POBYTU
W BIADACZU MA 5 LAT
GOSPODARZE DOMU JUBILEUSZ ŚWIĘTOWALI PRZY SŁODKIM POCZĘSTUNKU I W RADOSNEJ ATMOSFERZE. OPRAWĘ MUZYCZNĄ ZAPEWNIŁA MARIA NALEWAJA

B

ył to dzień pełen wrażeń. Pracownia Smaków
przygotowała pokaz kuchni molekularnej, a Koło Gospodyń
Wiejskich „Dziouchy z klasą”
poczęstowało uczestników
przepysznymi kluskami ze
szpinakiem.
Atrakcjom nie było końca.
Był również tort i gromkie
sto lat, odśpiewane wraz
z zaproszonymi gośćmi
z Dziennego Domu ,,Senior+" w Myślenicach.
Wójt Gminy Łubniany Paweł
Wąsiak podczas krótkiego
przemówienia podziękował
swojemu
poprzednikowi
Krystianowi Baldy, sołtysowi wsi Biadacz Waldema-

JEST TO MIEJSCE
BLISKIE WIELU SERCOM I WIELE SERCA
ODDAJE SIĘ TUTAJ DLA
DRUGIEGO CZŁOWIEKA. ŻYCZĘ WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA,
ABY WSPÓLNIE
CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM
I JEGO WSPANIAŁYMI
CHWILAMI W DOMU
DZIENNEGO POBYTU

rowi Kalina, ówczesnej Kierownik GOPS Łubniany
Joannie Kurek za podjęcie
dobrych decyzji, dzięki którym powstał Dom Dziennego
Pobytu w Biadaczu. - Jest to
miejsce bliskie wielu sercom
i wiele serca oddaje się tutaj dla drugiego człowieka.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, aby wspólnie cieszyć się
życiem i jego wspaniałymi
chwilami w Domu Dziennego Pobytu w Biadaczu. – podkreślił Paweł Wąsiak.
W tym miejscu bardzo dziękuję Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej i Pracownikom tego miejsca Sabinie Karwat i Małgorzacie Szymaszek, ponieważ
dzięki Wam czujemy się
tutaj jak w domu.

NAZWA DOM ZOBOWIĄZUJE
POPROSILIŚMY SENIORÓW, SABINĘ KARWAT ORAZ MAŁGORZATĘ SZYMASZEK O KRÓTKĄ OPOWIEŚĆ O DOMU DZIENNEGO POBYTU W BIADACZU. PONIŻEJ KILKA SŁÓW WSPOMNIEŃ OD AUTORÓW

i teraz – cieszyć się chwilą, bo
jutro jest nieznane.

Dom Dziennego Pobytu
w Biadaczu powstał w 2017
roku jako jeden z elementów
projektu "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych,
w tym osób niepełnosprawnych w Gminie Łubniany",
realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łubnianach.
Nasze działania skierowane
są do osób starszych i z niepełnosprawnością, zamieszkujących teren gminy. Podczas
naszych zajęć stawiamy na
szeroko rozumiane aktywizowanie i indywidualne podejście do uczestników warsztatów. Wspólnie odkrywamy
nasze pasje, poznajemy ciekawe miejsca, kulturę i sztukę,
a przede wszystkim staramy
się zapewnić bezpieczeństwo
i dobrą zabawę.
Dom
Dziennego
Pobytu
w Biadaczu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15.30

Do DDP w Biadaczu kieruje
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łubnianach na
wniosek zainteresowanych.
KAŻDY DZIEŃ W DDP JEST INNY
Są elementy stałe - śniadania, zajęcia oraz obiad.
I choć posiłki tylko czasem
zmieniają swoją formę, tak
zajęcia obfitują w całą gamę
aktywności. Są zajęcia manualne, ćwiczenia pamięci
czy gimnastyka. Organizujemy też liczne wyjazdy:
do kina, teatru, muzeów,
odkrywamy nowe miej-

sca – te bliskie, i te dalekie,
a także prowadzimy plenery
malarskie oraz regularnie
współpracujemy z Filharmonią Opolską. Spotykamy
się ze specjalistami różnych
dziedzin, dzięki którym
próbowaliśmy naszych sił
m.in. w garncarstwie, wyplataniu wikliny, florystyce, malowaniu na porcelanie, zajęciach kulinarnych,
zajęciach muzycznych czy
za kierownicą samochodu
szkoleniowego. Nie zapominamy też o naszym zdrowiu, dobrym samopoczu-

ciu i bezpieczeństwie stąd
spotkania z policjantami,
psychologiem, fizjoterapeutami, podologiem, a także
medykami.
PRACA Z SENIORAMI DAJE OGROMNĄ SATYSFAKCJĘ.
Z jednej strony pokazujemy
starszym osobom współczesny świat, który często jest im
nieznany, a z drugiej czerpiemy z ich życiowego doświadczenia. Czasem bywa trudno,
szczególnie gdy podopieczni
odchodzą, tym bardziej staramy się o nich zadbać – tu

Jesteśmy jedną z nielicznych tego typu placówek
na terenach wiejskich w naszym województwie. Te lata
działalności pokazały, że
takie miejsca są niezwykle
potrzebne. Możliwość spędzenia codziennie kilku godzin pod okiem opiekunów
i w towarzystwie innych
seniorów, pozwala wielu
osobom przedłużyć dobre
i godne funkcjonowanie
w swoim środowisku. Branie udziału w inicjatywach
lokalnych i samorządowych,
np. w gminnych spotkaniach seniorów, festynach,
akcjach charytatywnych itp.
pokazują, iż niezależnie od
wieku i stanu zdrowia każda
osoba jest potrzebna i stanowi ważną część naszej społeczności. Bycie potrzebnym
to podstawa naszej godności.
DOM – NAZWA ZOBOWIĄZUJE
Często używamy formy

„My” i powtarzamy, że nazwa
Dom
zobowiązuje.
W tym miejscu każdy ma
czuć się, jak w domu, w którym wspólnie dzielimy radości i smutki. Dokładamy
wszelkich starań, aby tych
drugich było jak najmniej,
dlatego pokazujemy naszym
seniorom liczne atrakcje życia codziennego, których
dotychczas nie mieli okazji
zakosztować. Czasami jest
to prozaiczne wyjście do kawiarni, a czasem przeżycie
spływu kajakowego. Przez
5 lat naszego istnienia mieliśmy szczęście spotykać na
naszej drodze wielu życzliwych i otwartych ludzi. Doświadczyliśmy wiele sympatii i choć trudno tu wymienić
wszystkich, tak aby nikogo
nie pominąć, to chcielibyśmy, żeby mocno wybrzmiało, że dodajecie nam skrzydeł i motywacji do dalszego
działania. Za to serdecznie
dziękujemy.
Małgorzata Szymaszek
Sabina Karwat i seniorzy
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