
Gminne
Wiadomości

WÓJT MA 
WIĘKSZOŚĆ

Norbert Grabowski został 
nowym przewodniczącym 
Rady Gminy Lubin, 
zastępując na tym 
stanowisku Romana 
Komarnickiego, który 
funkcję tę pełnił od 
początku kadencji. Nową 
wiceprzewodniczącą 
została natomiast Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, która 
zajęła miejsce Pawła 
Łukasiewicza. Zmiany 
wprowadzone zostały 
w połowie sierpnia na 
wniosek klubu radnych 
„Nasza Gmina”.   Str. 3 

ŚWIĘTO SMAKÓW 

Z soczewicą i jarmużem, 
pieczone tuligłowskie, 
ze słodkiej kapusty 
i oczywiście ruskie. Pierogów 
w każdej postaci można 
było spróbować na VII już 
Festiwalu Kapusty i Pieroga 
w Księginicach. Były także 
inne przysmaki polskie 
i swojskie, które znikały 
ze stoisk niczym świeże 
bułeczki. Prawdziwą furorę 
zrobiły warsztaty lepienia 
pierogów, w których wzięli 
udział m.in. przewodniczący 
Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski i radny Tomasz 
Fuczek.  Str. 21 

PO PIERWSZYM 
DZWONKU  

901 uczniów zainaugurowało 
rok szkolny 2015/2016 
w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina Lubin. W gminnych 
szkołach podstawowych 
w Krzeczynie Wielkim, 
Siedlcach, Szklarach 
Górnych, Raszówce oraz 
Niemstowie i oddziale 
filialnym w Osieku łącznie 
uczyć się będzie 724 
uczniów, 177-tu rozpoczęło 
natomiast naukę w Gminnym 
Gimnazjum, które od 
początku tego roku szkolnego 
mieści w Gimnazjum nr 1 
przy ul. Szpakowej w Lubinie. 
 Str. 7
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Plon niesiemy plon, w gospodarza dom 

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin ISSN 24 49-786X

Tegoroczne obchody Święta 
Plonów rozpoczęła Bukowna, 
potem przeszedł czas na kolejne 
miejscowości. Dożynkowy 
korowód przemierza Gminę Lubin 
od połowy sierpnia i na razie jego 
końca nie widać. Ostatnie 
uroczystości zaplanowano na 
koniec września. Każda 
z miejscowości Gminy Lubin 
inaczej, ale każda dostojnie, 
uroczyście i tradycyjnie. Podczas 
uroczystości dożynkowych 
w Osieku ze specjalnym 
programem artystycznym 
wystąpili uczniowie miejscowej 
Szkoły Filialnej. Na zdjęciu 
Patrycja Kot, uczennica klasy 
drugiej. 
 Str. 12 – 13  

Kolejne projekty zmian miejscowego planu już do wglądu 
Ostatnich szesnaście 
miejscowości Gminy Lubin 
doczekało się projektów zmian 
planu przestrzennego 
zagospodarowania. 23 września 
2015 r. wyłożone zostaną do 
publicznego wglądu plany dla 
Zimnej Wody, Liśca, Raszówki, 
Osieka, Raszowej, Gogołowic, 
Kłopotowa, Szklar Górnych, 
Chróstnika, Pieszkowa, Siedlec, 

Ustronia, Niemstowa, Obory, 
Krzeczyna Wielkiego i Krzeczyna 
Małego. Zaproponowane zmiany 
z pewnością nie wszystkich 
jednak usatysfakcjonują. Gmina 
Lubin to jeden z nielicznych 
samorządów w kraju, w którym 
plany zagospodarowania 
przestrzennego - w niezmienianej 
formie funkcjonowały - od 
kilkunastu lat.   Str. 9 

DOŻYNKI 2015 
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Przysłowia 
na wrzesień
Wrzeszczy wrzesień, że już 
jesień.

*** 
Pierwszy września 
pogodny, w zimie czas 
wygodny.

***
Gdy nadejdzie wrzesień, 
rolnik ma zawsze pełną 
kieszeń.

***
Jak we wrześniu krety 
kopią po nizinach, będzie 
wietrzno, ale lekka zima

***
Gdy grzyby wielkie korzenie 
mają, wielką zimę 
zapowiadają.

***
Jeśli wrzesień będzie ciepły 
i suchy, pewno październik 
nie oszczędzi pluchy.

***
Czym dłużej jaskółki we 
wrześniu zostają, tym 
dłużej piękne i jasne dni 
bywają.

***
Jaką pogodę na nowiu da 
wrzesień, taka bywa 
zwykle przez całą jesień.

***
Kiedy Irena z mrozem 
przybywa, babie lato 
krótkie bywa.

*** 
Gdy we wrześniu grzybów 
brak, niezawodny zimy 
znak.

*** 
Wiele ostu we wrzesień 
wróży pogodną jesień.

***
Gdy wrzesień bez deszczów 
będzie, w zimie wiatrów 
pełno wszędzie.

Pożar gaszono od 
poniedziałkowego poranka 
aż do godziny 20 w piątek. 
W sumie w akcji wzięło 
udział 40 wozów gaśniczych 
z terenu powiatu lubińskiego 
i ościennych gmin.
– Była to żmudna 
praca, akcję utrudniała 
pogoda. Był to największy 
pożar od kilku lat w powiecie 
lubińskim i drugi w tym roku 
na terenie składowiska 
w Kłopotowie - mówi Marek 
Kamiński, z-ca komendanta 
PSP w Lubinie.
W sumie spaliło się 3000 
metrów kwadratowych 
składowiska. Specjalnie 
powołany zespół szacuje 
koszty, jakie ponieśli strażacy 

podczas akcji.
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, który 
jest organem kontrolującym 
działalność tego typu 
przedsiębiorstwa 
przeprowadził kontrolę, 
w której uczestniczył 
pracownik Starostwa 
Powiatowego 
w Lubinie. W zależności od jej 
wyników podjęte zostaną 
odpowiednie kroki 
i wyciągnięte ewentualne 
konsekwencje. 
Przypomnijmy, że starostwo 
powiatowe, które wydało 
pozwolenie na prowadzenie 
tej działalności, może ją 
również cofnąć.
 (SZAT)

Pożar na składowisku 
Ponad pięć dni 147 strażaków gasiło pożar składowiska w Kłopotowie pod Lubinem, do którego doszło 
w sierpniu. Właściciele obiektu, straty wstępnie oszacowali na blisko 100 tys. złotych. 

Zgodnie z tradycją Watrę, czyli ogromne ognisko, 
rozpalił najstarszy mieszkaniec Michałowa. 
Zaszczytną funkcję starosty pełnił po raz kolejny 
Michał Chawura, który ma 87 lat.
Watra znaczy ogień, a dokładniej ognisko, przy 
którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, 
śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym 
języku, snując marzenia o swojej przyszłości , 
w poczuciu wspólnoty szukając ukojenia po 
brutalnej lekcji historii, jaką była Akcja „Wisła” 
w ramach, której w 1947 r. z Łemkowszczyzny 
wypędzono ponad 140 tys. osób. 
„Watra na czużyni” czyli na obczyźnie, dziś - jak 
mówią sami Łemkowie - ma zupełnie inny wymiar 
i znaczenie. To ogień energii jaką emanuje młode 
pokolenie Łemków, dumne ze swojej kultury 
i chcące pochwalić się nią przed innymi. 
Jest to najważniejsza impreza organizowana 
w ciągu roku przez Stowarzyszenie Łemków 
w Legnicy, które od początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zajmuje się 
organizacją Watry.
Sam Festiwal Kultury Łemkowskiej ma historię 
dłuższą, ale wcześniej nie był realizowany z tak 
dużym rozmachem, bo w okresie rządów 
komunistycznych uznawany był za imprezę 
nielegalną. 
 Podczas tegorocznej edycji na scenie wystąpiły 
zaproszone zespoły między innymi: 
„Łastiwoczka”, Teroczka, „Kyczera”,„Lemko 
Tower”, „Nadija” i „Coolbaba”.
 
 (SZAT/FOT. JW)

W Michałowie po raz 35. zapłonęła Łemkowska Watra

OGIEŃ ENERGII 
Było tradycyjne rozpalenie ognia, wspólne pieśni i tańce. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m. in. Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego i Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.



³RADA GMINY

NOWE SKŁADY KOMISJI 
RADY GMINY LUBIN

KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Olek – przewodniczący 
Patryk Jarkowiec – członek 
Janusz Zarenkiewicz – członek 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Andrzej Olek –przewodniczący 
Zofia Marcinkiewicz – członek 
Jan Olejnik – członek 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk – członek 
Krzysztof Łukowski – członek 

KOMISJA STATUTOWA
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk - 
przewodnicząca 
Tomasz Fuczek – członek 
Paweł Łukasiewicz – członek 

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
Zofia Marcinkiewicz – przewodnicząca 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk – członek 
Marcin Nyklewicz – członek 
Jan Olejnik – członek 
Robert Piekut – członek 

KOMISJA ROLNA I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Jan Olejnik – przewodniczący 
Norbert Grabowski – członek 
Zofia Marcinkiewicz – członek
Roman Komarnicki – członek 
Barbara Skórzewska – członek 

KOMISJA ZDROWIA I SPORTU
Tomasz Fuczek – przewodniczący
Patryk Jarkowiec – członek 
Marcin Nyklewicz – członek 
Janusz Zarenkiewicz – członek 

KOMISJA ROZWOJU, INWESTYCJI I 
DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ
Patryk Jarkowiec – przewodniczący 
Andrzej Olek – członek 
Norbert Grabowski – członek 
Jan Olejnik – członek 
Jan Gątkowski – członek  

Zmiany w Radzie Gminy Lubin 

WÓJT MA 
WIĘKSZOŚĆ 

Norbert Grabowski został 
nowym przewodniczącym 
Rady Gminy Lubin, zastępując 
na tym stanowisku Romana 
Komarnickiego, który funkcję 
tę pełnił od początku kadencji. 
Nową wiceprzewodniczącą 
została natomiast Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, która zajęła 
miejsce Pawła Łukasiewicza. 
Zmiany wprowadzone zostały w połowie sierpnia na 
wniosek klubu radnych „Nasza Gmina”, który 
przedłożyła jego przewodnicząca Zofia Marcinkiewicz. 
Zaproponowane zmiany poparło ośmiu radnych. 
Dotychczas głosy w piętnastoosobowej Radzie Gminy 
Lubin rozkładały się odwrotnie. Wójt, w wielu istotnych 
dla gminy kwestiach, mógł liczyć na poparcie zaledwie 
siedmiu radnych, a opozycja zrzeszona w klubie „Razem 
dla Gminy” dysponowała większością. Teraz szala 
przechyliła się na drugą stronę. 
Nowy przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski stawia sobie za cel doprowadzenie do  
szerokiego porozumienia w radzie, by zakończyć 
polityczne kłótnie i niepotrzebne konflikty, których 
ostatnio w tym gremium nie brakowało. 
- Wybrano nas po to, by działać na rzecz mieszkańców 
i realizować zadania, które są dla nich ważne. Deklaruję, 
że wszystkie moje działania będą zmierzać w tym 
kierunku. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie dzieli – 
mówi Norbert Grabowski, nowy przewodniczący Rady 
Gminy Lubin. 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy pozostaje Marcin 
Nyklewicz, który wystąpił z opozycyjnego w stosunku 
do wójta klubu „Razem dla Gminy”. 
- Decyzja, którą podjąłem daje mi  możliwość 
głosowania w zgodzie ze swoim sumienie, a nie 
z politycznymi wytycznymi jakiegokolwiek klubu – 
tłumaczył swoją decyzję Marcin Nyklewicz, który wydał 
w tej sprawie specjalne oświadczenie.    (MG) 

Nowy przewodniczący i wiecprzewodnicząca 
Rady Gminy Lubin: Norbert Grabowski 
o Sylwia Pęczkowicz-Kuduk. 

Zmiany w komisjach Rady Gminy Lubin 
Po zmianach we władzach Rady Gminy Lubin, przyszedł czas na przetasowania w komisjach. 
Podczas XX Sesji RG Lubin, która odbyła się w Miłoradzicach, istotnie zmieniony został ich 
skład.  
Kiedy w grudniu 2014 r., powoływano komisje Rady Gminy Lubin - będący wówczas 
w mniejszości klub radnych „Nasza Gmina” – nie mógł liczyć na szeroką reprezentację. 
Otrzymał po jednym miejscu w sześciu komisjach, natomiast w komisji Rozwoju, Inwestycji 
i Działalności Komunalnej w ogóle nie miał reprezentacji.  Teraz przyszedł czas na zmianę 
układu sił. Nowy przewodniczący złożył projekty uchwał dotyczące zmian osobowych 
w merytorycznych komisjach rady i uzyskały one poparcie większości radnych. Będący 
w mniejszości klub „Razem dla Gminy” otrzymał miejsca we wszystkich siedmiu komisjach 
Rady Gminy Lubin. 
- Obiecywaliśmy zmianę jakości  pracy rady i tych zmian dokonujemy. Przeprowadzone 
w komisjach rady zmiany personalne mają usprawnić ich działanie i pokazać mieszkańcom, że 
można procedować w zgodzie, bez niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień, lepiej niż miało 
to miejsce dotychczas – tłumaczy Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin. 
- Mając po jednym członku w komisji, nie mieliśmy żadnego wpływu na decyzje, które 
zapadały, nie było szans na przegłosowywanie dobrych dla gminy projektów, na realizacji 
których nam zależało. Teraz sytuacja się diametralnie zmieniła i wierzę, że będzie to zmiana na 
lepsze – tłumaczy Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubin. 
 Siedmioosobowy obecnie klub radnych „Razem dla Gminy” nie był zaskoczony zmianami.
 – To jest normalna kolej rzeczy. Nie ma się, co dziwić. Nastało nowe i zobaczymy, co z tego 
wyniknie – komentuje radny Robert Piekut. 
Komisje wybrane na XX Sesji Rady Gminy Lubin, w przerwach posiedzenia, ukonstytuowały się 
i wybrały swoich przewodniczących.   (MG) 

Tadeusz Kielan 
Wójt Gminy Lubin 
Zmiana układu sił w Radzie 
Gminy Lubin – to 
inicjatywa radnych, 
z której nie ukrywam 
jestem zadowolony, 
ponieważ dotychczasowa 
współpraca nie zawsze 
układała się dobrze. 
Spodziewam się po niej przede 
wszystkim spokoju, co wcale nie oznacza, że będzie mniej 
pracy, wręcz przeciwnie obowiązków przybędzie, 
większa będzie również odpowiedzialność. To nowe 
rozdanie jest jednak gwarancją realizacji zaplanowanych 
inwestycji, a nie - jak było dotychczas - nerwowego 
oczekiwania czy radni zechcą poprzeć przygotowany 
plan inwestycyjny. Najprościej mówiąc, wierzę, że jeśli 
teraz – wspólnie z radnymi - obiecamy mieszkańcom 
drogę czy wymianę instalacji wodociągowej, to zadanie 
zostanie zrealizowane, bez obaw, że rada odrzuci tę 
inwestycję. Mam pewność, że przychylność większości 
radnych spowoduje, że inwestycje w gminie nabiorą 
tempa, ponieważ ograniczmy zbędną biurokracje 
i skupimy się na istocie sprawy.  



⁴ ROZMOWA

BILANS OTWARCIA 
 – rozmowa z Wojciechem Dziwińskim, dyrektorem Gminnego Zakładu Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych w Księginicach 

Nieprawidłowości w zakresie 
zamówień publicznych, 
niesprawne wodomierze , brak 
obowiązkowych przeglądów 
budynków, nierzetelne 
prowadzenie ksiąg  obiektów – 
to tylko niektóre wnioski 
z Bilansu Otwarcia, 
przygotowanego po kilku 
miesiącach od objęcia 
stanowiska dyrektora 
Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych 
w Księginicach przez Wojciecha 
Dziwińskiego. Lista zaniedbań 
jest dużo dłuższa… 

Nieprawidłowości w zakresie 
stosowania przepisów ustawy 
o zamówieniach publicznych – 
to jeden z wniosków 
przygotowanego przez pana 
Bilansu  Otwarcia. Jakie 
konsekwencje niosło to dla 
GZUKiM-u? 
Niedopuszczane jest łamanie 
Ustawy o zamówieniach 
publicznych,  ani żadnego  
innego przepisu w jednostce 
samorządu terytorialnego. 
Zarówno przepisy jak i zdrowy 
rozsądek nakazują celowe, 
oszczędne i racjonalne 
gospodarowanie środkami 
publicznymi.  Prawidłowo 
stosując założenia prawa 
zamówień publicznych, można 
znacząco ograniczyć koszty 
działalności zakładu. 

O jakich konkretnych 
nieprawidłowościach 
mówimy?
Nagminnie prowadzone były 
np. zamówienia uzupełniające, 
tak je tu określano. Stosowano 
je zamiast odrębnych 
postępowań, które w mojej 
ocenie pozwoliłyby uzyskać 
dużo korzystniejsze warunki  
realizacji usług czy dostaw. 
Zostało to zmienione. 
Wprowadzona  zmiana 
procedur postępowania 
pozwoliła uzyskać już w tym 
roku ogromne oszczędności. 
Dowodem na to jest między 
innymi – przygotowany co 
prawda jeszcze przez 
poprzedniego dyrektora, ale 
skorygowany już przeze mnie - 
obecnie realizowany plan 
inwestycyjny. Dzięki właściwym 
otwartym procedurom 
przetargowym w ciągu 
niespełna pół roku udało nam 
się zaoszczędzić kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. W ten sposób 
uzyskane środki wykorzystamy 
na inne cele i zadania, których 
nie brakuje. Propozycja zmiany 
przeznaczenia zaoszczędzonych 
pieniędzy  zostanie 
przedłożona  radzie gminy na 
jednej z najbliższych sesji. 

Jednym z podnoszonych przez 
pana, a przypisywanym 

poprzedniej dyrekcji błędów 
jest brak legalizacji oraz 
niesprawne wodomierze. 
Tak, i mowa tutaj głównie 
o wodomierzach 
zlokalizowanych w stacjach 
uzdatniania wody oraz 
w studniach wodomierzowych 
na sieci rurociągów 
tranzytowych. Sprawne 
urządzenia pomiarowe, 
odczytywane regularnie – co 
niestety nie miało miejsca –  
dają możliwość szybkiej reakcji 
na zaistniałą awarię, a to 
pozwala znacząco ograniczyć 
straty wody, które obecnie 
w gminie wynoszą średnio ok. 
40 proc. Nasze sieci są mocno 
wyeksploatowane, część z nich 
powstała ćwierć wieku temu, 
przez co są mocno awaryjne. 
Sprawne wodomierze, 
zlokalizowane w odpowiednich 
miejscach, informujące 
o różnicach w odczycie na 
początku i końcu rurociągu 
pozwoliłoby szybko  ustalić 
miejsce ubytku wody i usunąć 
awarię. Dziś musimy czekać do 
momentu, aż woda pojawi się 
na gruncie i ktoś zgłosi wyciek. 
Wymiana rurociągu 
w Pieszkowie, zasilającego 
stację uzdatniania wody 
pokazała, że ubytek wody na 
tym  rurociągu wynosił ok. 10 
m³  na godzinę, co daje 240 m³ 
na dobę. Kolejne działania 

zmierzające w kierunku 
wymiany najbardziej 
awaryjnych odcinków będziemy 
realizować w przyszłym roku.

Jaka jest szansa na szybkie 
rozwiązanie lub przynajmniej 
częściowe wyeliminowanie 
tego problemu? 
Najważniejsze, że problem 
udało się dokładnie 
zdiagnozować. Jeszcze w tym 
roku rozpoczniemy proces 
wymiany wodomierzy, na 
początek w miejscach 
najbardziej zagrożonych 
awarią. Natomiast całą 
inwestycję rozkładamy na 
kolejnych 12 miesięcy 
przyszłego roku, ponieważ 
musimy zabezpieczyć na ten cel 
odpowiednie środki finansowe. 

Woda o brązowym odcieniu 
i nieprzyjemnym zapachu 
w Siedlcach, Czerńcu, 
i Dąbrowie, to kolejny problem 
z którym musi się pan 
zmierzyć… 
Woda w tych miejscowościach 
na szczęście nie stanowi 
zagrożenia dla mieszkańców,  
co potwierdzają wykonywane  
regularnie badania , ale 
utrudnia codzienne czynności 
takie jak pranie czy gotowanie. 
 Miejscowości te obsługiwane 
są przez stację uzdatniania 
wody w Siedlcach. 
Przygotowujemy się do jej 
modernizacji, zleciliśmy już 
pierwsze analizy, czekamy na 
opinię technologów na temat 
tego, co należy usprawnić, co 
zmienić, a co przebudować. Ale 

przyczyna problemu nie leży 
w samej stacji. Istotną kwestię 
odgrywają rurociągi zasilające 
w wodę te miejscowości, które  
w pewnej części kwalifikują się 
do natychmiastowej wymiany. 
Tę inwestycję zamierzamy 
przeprowadzić jak najszybciej, 
część w przyszłym roku, co na 
pewno poprawi jakość 
dostarczanej wody. 
Muszę tu dodać że podobne 
problemy pojawiły się także 
w Oborze i nad  poprawą jakości 
wody uzdatnianej w  tamtej 
stacji również pracujemy.

Niskie ciśnienie wody, to 
z kolei uciążliwość, która 
spędza sen z oczu 
mieszkańcom Osieka.
Nie tyko mieszkańcom, ale 
także panu wójtowi i mnie 
również. Tadeusz Kielan 
o konieczności naprawienia tej 
sytuacji mówił jeszcze podczas 
kampanii wyborczej i mamy już 
koncepcję rozwiązania tego 
problemu. By go właściwie 
zdiagnozować, trzeba było 
sięgnąć do listopada 2009 roku, 
bo wtedy stacja uzdatniania 
wody w Pieszkowie, zasilająca 
m.in. Osiek  została 
uruchomiona. W trakcie 
przeprowadzonych 
z mieszkańcami rozmów 
dowiedziałem się, że problemy 
z ciśnieniem pojawiły się przed 
pięcioma laty. Wnioski płyną 
stąd takie, że założenia 
przekazane projektantowi były 
błędne, a wydajność stacji już 
na etapie jej uruchamiania nie 
zabezpieczała potrzeb osób 

wówczas zamieszkujących 
Osiek, nie mówiąc o tej grupie, 
która rozpoczynała dopiero 
budowę domów, a przecież 
potencjał rozwojowy można 
było prawidłowo ustalić. To 
kardynalny błąd, który nie 
powinien mieć miejsca. 

Czyli bubel już w momencie 
uruchamiania? 
Tak niestety można to nazwać. 

Co można zrobić, by 
przynajmniej częściowo 
poprawić jakość życia 
mieszkańców Osieka? 
Pierwsze zmiany już nastąpiły. 
Dokonaliśmy wymiany 
rurociągu wody surowej, 
zwiększając ilość wody 
kierowanej do uzdatniania oraz 
zmieniliśmy parametry pracy 
stacji uzdatniania, zwiększając 
okresowo ciśnienie i ilość wody 
w zbiornikach retencyjnych.  
Jednak ilość i ciśnienie, wody 
w sieci wodociągowej 
docierającej do Osieka nadal są 
niewystarczające. Konieczna 
jest budowa stacji podnoszącej 
ciśnienie wody, tzw. 
hydroforowni. Prace nad 
projektem takiej stacji już się 
rozpoczęły, zrobimy wszystko, 
by uruchomić ją wiosną 
przyszłego roku i rozwiązać 
problem odbiorców, których 
domy położone są w najwyższej 
części Osieka. W pozostałej 
części miejscowości sytuacja 
poprawi się poprzez 
zwiększenie ciśnienia, pod 
którym woda tłoczona jest ze 
stacji w Pieszkowie, jak również 

- Opinie mieszkańców Gminy 
Lubin na temat GZUKiM nie 
są pochlebne i wyłącznie 
własnym zaangażowaniem 
w realizację obowiązków 
wszystkich  pracowników 
zakładu można to zmienić. 
Takiego podejścia oczekuję 
– mówi Wojciech Dziwiński. 

Od kilku lat w magazynach oczyszczalni 
ścieków w Szklarach Górnych znajdują się 
zapakowane fabrycznie nowe urządzenia, 
który miały poprawić jakość jej pracy oraz 
zwiększyć wydajność.



5ROZMOWA

poprzez dalsze zwiększenie 
pojemności zbiorników 
magazynujących wodę  na 
terenie stacji uzdatniania. W tej 
chwili jej ilość jest za mała, by 
obsłużyć wszystkich odbiorców 
w godzinach największego 
rozbioru. Dodatkowo w celu 
usprawnienia procesu dostawy 
wody zamierzamy w kilku 
miejscach Osieka przebudować 
sieć wody w tzw. pierścień, to 
także pozytywnie wpłynie na 
ciśnienie oraz ilość i jakość 
wody w kranach odbiorców.

Dlaczego na rozwiązanie 
problemu trzeba była czekać 
pięć lat? 
Z informacji, które uzyskałem 
pozwolę sobie wyciągnąć 
wniosek, że chyba nie było woli 
ze strony poprzednich władz 
gminy i zakładu, by ten 
problem rozwiązać. Pomiar 
ciśnienia wody w Osieku 
odbywał się w godzinach 
rannych, a więc wówczas, kiedy 
pobór jest minimalny. W tych 
godzinach ciśnienie było 
wystarczające, więc udawano, 
że problem nie istnieje. Nikt nie 
pokusił się, by posłuchać 
mieszkańców, zmierzyć 
ciśnienie  popołudniu czy 
w weekend, w okresie 
największych rozbiorów i podjąć 
zdecydowane działania.  Takie 
podejście jest dla mnie nie tylko 
niezrozumiałe ale także 
niedopuszczalne.

Stan gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Lubin 
pozostawia wiele do życzenia, 
czego dowodem może być 
ostatnia awaria sieci 
wodociągowej, która 
pozbawiła wody Siedlce, 
Czerniec i Dąbrowę. 
Rzeczywiście mamy kolejny 
pilny problem do rozwiązania. 
Chodzi o sprawę – mogłoby się 
wydawać – bardzo prozaiczną: 

zasuwy na sieciach 
tranzytowych i rozdzielczych. 
Dziś sytuacja wygląda tak, że są 
niesprawne, albo w ogóle ich 
nie ma, co powoduje, że 
w przypadku awarii w jednej 
miejscowości zmuszeni 
jesteśmy wyłączyć dostawy 
wody dla wszystkich  wsi 
obsługiwanych przez tę stację. 
W momencie kiedy zasuwy 
zostaną zamontowane, 
a właśnie rozpoczęliśmy 
realizację tego zadania, 
odcinana będzie woda tylko dla 
miejscowości, w której miała 
miejsce awaria. Problem ten 
dotyczy również innych 
miejscowości gminy i będzie 
sukcesywnie rozwiązywany 
w kolejnym roku.

Kolejne pilne zadanie do 
wykonania oczyszczalnia 
ścieków w Raszówce, w której 
parametry techniczne są już 
przekroczone… 
Tak, można powiedzieć, że 
Raszówka pracuje już na 
pograniczu swoich możliwości. 
Co ciekawe poprzednie władzy 
gminy wydatkowały środki na 
projekt rozbudowy oczyszczalni 
w Raszówce. Pozwolenie na 
budowę wydane zostało 
w lutym 2008 roku. Dziś mogę 
powiedzieć, że mieliśmy 
szczęście w nieszczęściu, że 
prace się nie rozpoczęły. 
Powtarza się bowiem sytuacja 
z Pieszkowa. Parametry 
zakładane w projekcie,  nie 
zaspokajałyby obecnych  
potrzeb tej miejscowości, nie 
mówiąc o planach jej rozbudowy. 
Wart  kilkadziesiąt tysięcy 
złotych projekt trafił do 
archiwum, a my musimy 
zmierzyć się z koniecznością 
opracowania nowej 
dokumentacji, która odpowiadać 
będzie rzeczywistym potrzebom  
Raszówki obecnie i w najbliższej 
przyszłości. 

Kiedy można się go 
spodziewać? 
Projektowanie oczyszczalni 
ścieków jest  procesem 
długotrwałym. Robimy 
wszystko, by był on gotowy 
wiosną 2016 r., bo to otworzy 
Gminie drogę do ubiegania się 
o środki zewnętrzne. Koszt 
rozbudowy tej oczyszczalni 
sięgnąć może nawet kilkunastu 
milionów zł.
 
Wiele problemów sprawia 
również ostatnio oczyszczalnia 
ścieków w Szklarach Górnych. 
Modernizacja tego obiektu 
rozpoczęła się kilka lat temu, 
ale nie została ukończona. Do 
dziś w magazynach 
oczyszczalni znajdują się 
zapakowane fabrycznie nowe 
urządzenia, który mogłyby 
poprawić jakość jej pracy oraz 
zwiększyć wydajność. Nie 
zrozumiałe jest dla mnie 
dlaczego wydane zostały 
publiczne pieniądze, 
a modernizacja utknęła 
w martwym punkcie, narażając 
mieszkańców na niepotrzebne 
uciążliwości i zanieczyszczenie 
środowiska. 

 

Upalne lato ujawniło fatalny 
stan gminnych przepompowni 
ścieków. Mówiło się nawet 
o zagrożeniu 
epidemiologicznym. Co jest 
powodem takiego stanu 
rzeczy? 
Z nieznanych i zupełnie 
niezrozumiałych dla mnie 
przyczyn przez wiele lat nie 
znaleziono w gminnym 
budżecie środków na 
wykonanie podstawowych 
remontów i napraw istniejącej 
infrastruktury wodno-
ściekowej. Rażącym 
przykładem zaniedbań w tym 
zakresie są przepompownie 
ścieków, których na terenie 
gminy jest ok. stu. Większość 
z nich wymaga 
natychmiastowego remontu, 
w kilkudziesięciu powinny 
pracować dwie pompy 
tłoczące, ale niestety tak się nie 
dzieje. Część  pomp uległa 
awarii i wiele lat temu została 
zdemontowana, niektóre 
pozostawały  niesprawne, 
a nowych  kupowano zbyt 
mało. W związku z tym 
w przepompowniach pracuje 

jedna pompa, co 
powoduje, że w przypadku 

awarii urządzenia, ścieki mogą 
wydostać się na zewnątrz. 

Co można zrobić z tą 
niewątpliwą uciążliwością? 
W ramach prowadzonej 
w zakładzie polityki zaciskania 
pasa, przez ostatnich kilka 
miesięcy udało nam się znaleźć 
ok. 200 tys. wolnych środków, 
które zamierzamy jeszcze w tym 
roku przeznaczyć na zakup 
kilkudziesięciu pomp. Udało 
nam się uruchomić monitoring 
kilku przepompowni ścieków, 
który informuje nas o poziomie 
alarmowym , co umożliwia nam 
podjęcie stosownych działań, 
zanim ścieki wydostaną się poza 
zbiornik, a także wymieniliśmy 
kilkanaście pomp. W obecnie 
opracowywanym planie 
remontów uwzględniamy także  
kompleksową modernizacje 
przepompowni ścieków. 
Opracowujemy obecnie 
dokumentację projektową 
w celu realizacji 
przedmiotowych zadań między 
innymi w miejscowości  
Księginice, Raszowa Duża, 
Zimna Woda, Krzeczyn Wielki, 
Bukowna i Czerniec.

Ale nie koniec na tym 
problemów ze ściekami 
w Gminie Lubin…
Sytuacja, którą zastałem 
w zakresie gospodarki osadami 
ściekowymi jest bardzo  
niepokojąca. Wszystkie tzw. 
poletka osadowe w naszych 
oczyszczalniach są maksymalnie 
wypełnione. Oznacza to, że nie 
mamy niezbędnej rezerwy, i że 
musimy się liczyć z kolejnym 
nieplanowanym wydatkiem 
rzędu kilkuset tysięcy złotych, 
by te zbiorniki opróżnić. 

Jakie zmiany zaszły 
w sposobie zarządzania 
GZUKiM-em? 
W sposób znaczący zmieniła się 
struktura zatrudnienia. Ilość 
pracowników umysłowych 
zmniejszona została o 20 proc. 
i cały czas pracujemy nad 
optymalizacją tej struktury, w tej 
chwili bacznie przyglądając się 
zaangażowaniu pracowników 
w wykonywane przez nich 
zadania. Niestety opinie 
mieszkańców Gminy Lubin na 
temat GZUKiM nie są pochlebne 
i wyłącznie własnym 
zaangażowaniem w realizację 
obowiązków  wszystkich  
pracowników zakładu można to 
zmienić. Takiego podejścia 
oczekuję, w przeciwnym razie 
będę zmuszony się z nimi 
rozstać… Mimo wielu problemów,  
jestem przekonany, że tę trudną 
obecnie sytuacje da się zmienić. 

Dziękują za rozmowę 
 Rozmawiała Maja Grohman 

Wszystkie 
tzw. poletka 
osadowe 
w gminnych 
oczyszczalniach 
są maksymalnie 
wypełnione. 
Oznacza to 
brak niezbędnej 
rezerwy 
i kolejny 
nieplanowany 
wydatek dla 
GZUKiM-u rzędu 
kilkuset tysięcy 
złotych.  



⁶ Z ŻYCIA OSP

Współpraca rozpoczęłą się we 
wrześniu 2010 roku z inicjatywy 
druha Edwarda Pokrywki – Prezesa 
OSP Niemstów w gm. Cieszanów, 
a jej udokumentowaniem było 
podpisanie Listu Intencyjnego 
o zawiązaniu partnerstwa. 
Omawiana współpraca polega 
m.in. na organizacji wspólnych 
przedsięwzięć operacyjno-
szkoleniowych, prewencyjnych, 
edukacyjnych i kulturalnych w celu 
skorzystania ze wzajemnych 
osiągnięć, doświadczeń i wymiany 
dobrych praktyk w obszarze 
ratownictwa i ochrony ludności.

NIE TYLKO IMIENNICZKI 
Wspomnieć należy również o tym, 
że w Polsce istnieją tylko dwie 
miejscowości o nazwie Niemstów. 
Obydwie - choć oddalone od siebie 
o ponad 600 kilometrów - zbliżone 
są do siebie pod względem 
wielkości, liczby mieszkańców oraz 
ich otwartości i życzliwości. 
Również i Straże Pożarne są do 
siebie podobne. Obydwie są 
jednostkami typu S3, należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, zrzeszają podobną 
ilość członków i posiadają bardzo 
zbliżone wyposażenie.

WIZYTY I REWIZYTY 
Od czasu nawiązania partnerstwa, 
przedstawiciele OSP Niemstów 
z gm. Cieszanów gościli na terenie 
Gminy Lubin trzy razy: pierwszy 
raz we wrześniu 2010 roku, kiedy 
został podpisany list intencyjny. 
Wówczas też koledzy strażacy 
z Podkarpacia wzięli gościnnie 
udział w zawodach sportowo-
pożarniczych Gminy Lubin, które 
odbyły się miejscowości Lisiec. 
Następnie w kwietniu 2012 roku 
przybyli na uroczystość z okazji 
65-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niemstowie gm. Lubin, 
połączonej z przekazaniem 
nowego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Ostatnio 
zaprzyjaźnieni strażacy gościli 
u nas we wrześniu 2014 r. Podczas 
trzydniowego spotkania zwiedzili 
charakterystyczne dla naszego 
regionu obiekty, w tym m.in. 
kopalnię Zakładów Górniczych 
Lubin, zbiornik unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych „Żelazny 
Most” w Rudnej, a także stadion 
Zagłębia Lubin i halę 
Widowiskowo-Sportową 
w Lubinie.

NAJLEPSZY WYNIK 
Nasi strażacy z Niemstowa nie 
pozostawali dłużni. W czerwcu 
2011 roku dwukrotnie odwiedzili 
Ziemię Cieszanowską. Pierwszym 
razem gościli na zaproszenie 
z okazji 125-lecia OSP Niemstów 
gm. Cieszanów. Wówczas także 
przy tej okazji Pan Zdzisław 
Zadworny, burmistrz Miasta 
i Gminy Cieszanów zaprezentował 
przybyszom najcenniejsze obiekty 
tamtejszej gminy. Po dwóch 
tygodniach kolejna delegacja 
z Niemstowa, tym razem 
młodszych strażaków udała się na 
Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze, które odbyły się na 
stadionie sportowym 
w Cieszanowie. Tam ku zdumieniu 
wszystkich drużyna z Niemstowa 
w Gminie Lubin uzyskała najlepsze 
czasy, zarówno w sztafecie 
pożarniczej jak i w ćwiczeniu 
bojowym, otrzymując gratulacje od 
Starosty Lubaczowskiego 
i Burmistrza Miasta i Gminy 
Cieszanów. 
DZIESIĘCIOLECIE W KOWALÓWCE 
Ostatnio strażacy-seniorzy 
z Niemstowa w Gminie  Lubin 
uczestniczyli w obchodach 
10-lecia powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kowalówce-
Żukowie. Uroczystość ta była 
okazją do przekazania Sztandaru 
oraz nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
tamtejszej jednostki. Uroczystości 
odbyły się nieopodal Niemstowa 
w sąsiedniej miejscowości 
Kowalówka na terenie Gminy 
Cieszanów. Z tej okazji nasi 
strażacy przekazali na ręce Prezesa 
OSP Kowalówka-Żuków gratulacje 
i podziękowania oraz prezent jakim 
był hełm strażacki. Zarówno 
miejscowi strażacy jak 
i mieszkańcy tamtejszej gminy 
odwdzięczyli się bardzo 
serdecznym przyjęciem i wspaniałą 
atmosferą.
CIĄG DALSZY NASTĄPI…  
Spotkania wniosły bardzo wiele 
w zakresie wymiany 
dotychczasowych osiągnięć 
i doświadczeń w obszarze 
ratownictwa i ochrony ludności. Na 
tym jednak nie koniec, bo obydwie 
jednostki OSP Niemstów (gm. 
Cieszanów i gm. Lubin) 
zadeklarowały dalszą, a nawet 
bardziej intensywną współpracę 
w tym zakresie.   MAREK MAŚLEJ
 PREZES OSP W NIEMSTOWIE (GM. LUBIN) 

Łączy je nazwa, przywiązanie do tradycji i gotowość niesienia pomocy innym  

Niemstów w… Niemstowie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie jako pierwsza z powiatu 
lubińskiego nawiązała współpracę ze swoją imienniczką tj. Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Niemstowie gm. Cieszanów powiat Lubaczowski na 
Podkarpaciu.
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Marek Maślej, prezes OSP Niemstów w Gminie Lubin (drugi od prawej) i Edward Pokrywka, szef 
OSP Niemstów w Gminie Cieszanów (drugi od lewej) podczas uroczystości przekazania sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalówce-Żukowie. 

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy imienniczkami nastąpiło w 2010 roku. Na zdjęciu 
ówczesny prezes OSP Niemstów w Gminie Lubin Julian Maślej (na zdjęciu z lewej) i Edward 
Pokrywka, szef OSP Niemstów w Gminie Cieszanów. 
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W gminnych szkołach podstawowych 
w Krzeczynie Wielkim, Siedlcach, 
Szklarach Górnych, Raszówce oraz 
Niemstowie i oddziale filialnym w Osieku 
łącznie uczyć się będzie 724 uczniów, 
177-miu rozpoczęło natomiast naukę 
w Gminnym Gimnazjum, które od 
początku tego roku szkolnego mieści 
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Szpakowej 
w Lubinie. 
Uroczystą inaugurację roku szkolnego 
poprzedziły msze święte w intencji 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 
 W Kościele parafialnym p.w. Św. Piotra 
i Pawła w Szklarach Górnych ksiądz Jan 
Napieralski udzielił błogosławieństwa 
uczniom i gronu pedagogicznemu oraz 
poświęcił tornistry pierwszoklasistów 
życząc jednocześnie, by 
w rozpoczynającym się roku szkolnym nie 
brakowało im zapału i ochoty do nauki. 
- Zdobyta wiedza skutkować będzie 
waszym rozwojem, który da satysfakcję 
zarówno rodzicom, jak i nauczycielom 
– mówił w homilii ksiądz Jan Napieralski. 
Po ponad dwumiesięcznej przerwie 
uczniów przywitała dyrektor szkoły 
w Szklarach Górnych Elżbieta Piasny, 
życząc by oprócz nauki, szkoła stała się 

także miejscem rozwijania talentów 
i zainteresowań uczniów, i by każdy 
kolejny przynosił im radość. Dyrektor 
zwróciła się także do rodziców, by nie 
szczędzili uczuć swoim pociechom. 
- Wiedząc, że jest się kochanym, życie 
staje się łatwiejsze – mówiła Elżbieta 
Piasny. 
W uroczystościach w Szklarach Górnych 
uczestniczył wójt Gminy Lubin. Tadeusz 
Kielan zwracając się do uczniów, grona 
pedagogicznego i rodziców życzył 
wszystkim samych sukcesów 
w rozpoczynającym się roku szkolnym, 
wspaniałych przyjaźni i rozwijania pasji. 
Szef gminnego samorządu, 
zadeklarował, że trzyma kciuki za 
powodzenie wszystkich uczniów, 
a szczególnie mocno za tych, którzy po 
raz pierwszy przekroczyli próg szkoły czy 
przedszkola.  
- Zdaję sobie sprawę jak wielkie emocje 
towarzyszą wam i waszym rodzicom, ale 
deklaruję, a robię to mając wiedzę o tym, 
jak funkcjonują nasze placówki 
oświatowe, że możecie tu liczyć na ciepłe 
przyjęcie oraz na pomoc i zrozumienie 
w procesie dydaktycznym – mówił wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan.   (MG) 

- Niemcy zakładali, że zdobędą 
Polskę w ciągu dwóch dni. Nie 
docenili polskiego żołnierza! Mimo 
militarnej przewagi wojsk III Rzeszy 
obrona Polski przed zbrojną agresją 
trwała ponad miesiąc. Walczącym 
należy się pamięć i szacunek – 
mówił Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy Lubin 
podczas gminnych obchodów 76. 
rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej, które odbyły się 
w Siedlcach. 
Eucharystia, której przewodniczył 
proboszcz parafii p.w. św. Michała 

Archanioła Tadeusz Żurek 
odprawiona została zarówno z okazji 
rocznicy wybuchu wojny, jak również 
w intencji uczniów, którzy w tym 
dniu inaugurowali rok szkolny 
2015/2016. 
Do podwójnej symboliki dnia 
1 września nawiązał w homilii ksiądz 
proboszcz, mówiła o tym również 
Krystyna Szarowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach. 
Po mszy św. złożono kwiaty pod 
mogiłą zbiorową Żołnierzy Wojska 
Polskiego, która znajduje się na 
przykościelnym cmentarzu. 

Pochowani w niej żołnierze walczyli 
w kampanii wrześniowej, potem 
trafili do niewoli w siedleckim 
folwarku i tu zmarli.
W uroczystościach wzięła udział 
Danuta Nożewska,  
pomysłodawczyni badań, których 
przeprowadzenie potwierdziło 
obecność szczątków polskich 
żołnierzy na przykościelnej 
nekropolii. Była sołtys Siedlec do 
dziś – wspólnie z uczniami 
miejscowej szkoły podstawowej – 
opiekuje się obeliskiem. 
 (AJ, MG) 

Uczczono 76. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej 

Inauguracja roku szkolnego w Gminie Lubin 

PO PIERWSZYM 
DZWONKU  

901 uczniów 
zainaugurowało 
1 września rok 
szkolny 2015/2016 
w szkołach, dla 
których organem 
prowadzącym jest 
Gmina Lubin. 
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W Kościele parafialnym p.w. Św. Piotra 
i Pawła w Szklarach Górnych ksiądz Jan 
Napieralski udzielił błogosławieństwa 
uczniom i gronu pedagogicznemu oraz 
poświęcił tornistry pierwszoklasistów. 
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⁸ HISTORYCZNIE

ZABYTKI GMINY LUBIN 

WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT 
RADAR 

Po raz pierwszy fal radiowych do detekcji 
obiektów metalowych użył w 1904 r. Christian 
Hülsmeyer, który zademonstrował możliwość 
wykrycia statku w gęstej mgle, wpływającego 
do portu. Zasięg urządzenia okazał się równy 
około 4 km, czyli był mniejszy niż widoczność 
okrętu w pogodny dzień.
Do rozwoju prac nad radarem przyczyniły się 

tuż przed II wojną światową badania 
amerykańskich, francuskich, niemieckich, 
węgierskich oraz brytyjskich naukowców nad 
wytwarzaniem i odbiorem mikrofal. Wojna 
przyspieszyła zdecydowanie prace nad 
projektem. Opracowano wiele innowacyjnych 
rozwiązań umożliwiających skuteczniejszą 
detekcję obiektów. Pierwszy system obrony 
radarowej powstał na zamówienie rządu 
Wielkiej Brytanii tuż przed II wojną światową. 
Do wykrywania obiektów wykorzystuje się 
zjawisko odbicia fal radiowych (najczęściej 
w tym celu wykorzystuje się pasmo mikrofal) 
od wykrywanych obiektów lub fal wysyłanch 
przez te obiekty. W radarze aktywnym nadajnik 
radaru emituje wiązkę promieniowania 
oświetlającą badany obszar, sygnał odbija się 
od obiektu i odbierany jest w odbiorniku 
znajdującym się zazwyczaj w tym samym 
miejscu co nadajnik. Jako sygnał sondujący 
można stosować krótkie impulsy o dużej mocy 
(w radarze impulsowym) lub stosować falę 
ciągłą.

Urządzenia radarowe mają obecnie wiele 
zastosowań, m.in. w meteorologii do 
wykrywania chmur burzowych, kontroli ruchu 
lotniczego, morskiego, prędkości poruszających 
się pojazdów przez policję oraz w wojsku. 
Wykorzystuje się je również do tworzenia 
obrazów o wysokiej rozróżnialności stosując 
technikę syntezowania apertury (SAR – ang. 
synthetic aperture radar). Poprzednikiem tej 
technologii był pokładowy radar obserwacji 
bocznej SLAR.

KOSIARKA 
Używana jest do koszenia trawników 
w ogródkach przydomowych, parkach, polach 
golfowych, tenisowych itp. Wynaleziona 
została w 1830 roku przez Edwina Buddinga. 
Konie, które ją ciągnęły, miały gumowe buty 
aby nie niszczyć trawnika. Przedtem do 
strzyżenia trawników używano kos lub owiec. 
Kosiarki mogą skoszoną trawę zbierać do kosza 
lub wyrzucać na skoszony teren. Niektóre z nich 
dodatkowo rozdrabniają skoszoną trawę, 

a także mogą napowietrzać trawnik. Ze 
względu na napęd dzielą się na: ręczne (pchane 
przez człowieka), elektryczne (w tym 
akumulatorowe) i spalinowe (dwu- lub 
czterosuwowe). Ze względu na sposób 
poruszania natomiast rozróżnia się: pchane 
ręcznie, samojezdne, w tym kosiarki 
traktorowe, poduszkowe, nie mające kółek 
jezdnych, unoszące się na poduszce 
powietrznej, idealne na nierówny teren oraz 
automatyczne, nie wymagające ingerencji 
człowieka, zasilane bateriami słonecznymi lub 
akumulatorem, potrafiące samodzielnie 
poruszać się i kosić wyznaczony obszar. 

Jeden z pierwszych na świecie 
radarów. 

Kosiarka bębnowa 

Początki obecnej miejscowości, 
której pierwotna nazwa brzmiała 
Presino sięgają drugiej połowy 
XIII w. W 1287 roku 
wzmiankowana była jako 
Peschen, później Petschendorf – 
Wieś Peczka. Osada położona 
była przy głównej wówczas 
drodze z Lubina do Legnicy, która 
dzieliła ją na część Dolną i Górną, 
w których były odrębne dobra 
rycerskie.
W miejscowości zachowały się 
dwa obiekty o charakterze 
zabytkowo-kulturowym: kościół 
filialny p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej oraz skromny 
pałacyk.

KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM  
MATKI BOSKIEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ
Pierwsza oficjalna wzmianka 
o istniejącym kościele pochodzi 
z 1335 roku. Obecna bryła 
świątyni składa się z dwóch 
członów, pochodzących 
z rożnych okresów. Najstarszym 
elementem jest XV – wieczna 
wieża, drugi to korpus nawowy, 
który został wybudowany 

w miejscu starszego obiektu 
w XVIII stuleciu. W XIX wieku 
przeprowadzono gruntowną 
restaurację świątyni.
We wnętrzu zachowały się dwie 
gotyckie rzeźby z około 1500 
roku oraz interesujący barokowy 
ołtarz główny z drugiej połowy 
XVIII w. mający formę 
jednoosiowej, 
dwukondygnacyjnej nastawy, 
ustawionej na drewnianej mensie 
ołtarzowej. Na uwagę zasługuje, 
również późnogotycki prospekt 
organowy, konfesjonał oraz 
chrzcielnica. 

PAŁAC
W sąsiedztwie położonego 
w centrum wsi kościoła 
znajdował się majątek tzw. 
Pieszków Średni, w którym do 
dziś zachował się skromny 
pałacyk. W latach 1793 – 1834 
mieszkał w nim ówczesny 
właściciel tego majątku hrabia 
Friedrich Sigismund Ludwig von 
Pfeil, o czym świadczy 
zachowany kartusz herbowy 
wmurowany w południową 
ścianę budynku. 
 (oprac. Henryk Rusewicz) 

PIESZKÓW



⁹⁹GORĄCY TEMAT

  Wypadek w Osieku
Trzy osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do 
którego doszło w Osieku. Zdarzenie miało 
miejsce na łuku drogi nr 36 Wrocław – Lubin, 
nazywanym feralnym zakrętem, bo w tym 
miejscu do tragicznych w skutkach wypadków 
dochodzi bardzo często. 
– Kierowca opla corsy jechał w kierunku Osieka, 
a kierująca fordem – w przeciwną stronę. 
Samochody zderzyły czołowo. Na nie najechało 

trzecie auto marki peugeot – informuje Jan 
Pociecha, oficer prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie. 
Trzy osoby – dwie pasażerki forda i kierowca opla 
– zostały ranne i trafiły do lubińskiego szpitala. 
Droga była zablokowana przez kilka godzin, 
wyznaczone zostały objazdy. Okoliczności 
i przyczyny zdarzenia bada lubińska policja.
(MG/FOT.LUBIN.PL) 

Ostatnich szesnaście miejscowości 
Gminy Lubin doczekało się projektów 
zmian planu przestrzennego 
zagospodarowania. 23 września 2015 r. 
wyłożone zostaną do publicznego 
wglądu plany dla Zimnej Wody, Liśca, 
Raszówki, Osieka, Raszowej, 
Gogołowic, Kłopotowa, Szklar 
Górnych, Chróstnika, Pieszkowa, 
Siedlec, Ustronia, Niemstowa, Obory, 
Krzeczyna Wielkiego i Krzeczyna 
Małego. Zaproponowane zmiany 
z pewnością nie wszystkich jednak 
usatysfakcjonują. 
Gmina Lubin to jeden z nielicznych 
samorządów w kraju, w którym plany 
zagospodarowania przestrzennego - 
w niezmienianej formie 
funkcjonowały - od kilkunastu lat. 
- W gminach aktywnych, w których 
rozwija się budownictwo, handel, 
przemysł i usługi – a do takich 

z pewnością nasz samorząd się zalicza 
– nowelizacji planów powinno się 
dokonywać najrzadziej raz na pięć lat. 
Choć nie stanowi o tym żaden przepis, 
praktyka pokazuje , że jest to 
najkorzystniejsze dla mieszkańców 
i inwestorów rozwiązanie  – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Na zmiany w Gminie Lubin trzeba 
było czekać… trzynaście lat. I choć 
wprowadzone po tak długim okresie 
oczekiwania – z pewnością nie 
zaspokoją wszystkich oczekiwań. 
- Plany zagospodarowania 
przestrzennego  – to temat, który 
budzi wiele emocji, niesie dziesiątki 
pytań i szereg kontrowersji wielu 
mieszkańców naszej gminy. Przy 
sporządzaniu tak ważnego dla Gminy 
dokumentu panował chaos. 
Większość mieszkańców nie wiedziała 
na czym zmiany mają polegać i co 

należy zrobić, żeby w tym procesie 
planistycznym uczestniczyć. Nie 
zorganizowano zebrań wiejskich, na 
których urzędnicy w sposób jasny 
i czytelny przedstawiliby zasady 
planowania przestrzennego.
Według moich szacunków uwagi do 
planów może mieć co najmniej pół 
tysiąca osób. Przekazywane 
urzędnikom gminnego magistratu 
w latach 2010 – 2014, odbijały się od 
ściany i nie zostały uwzględnione 
w planach, nad którymi obecnie 
pracujemy. Tworzone dokumenty 
opierają się bowiem na studium 
zagospodarowania z 2010 r.
– wyjaśnia wójt Gminy Lubin. 
Tadeusz Kielan projektami zmian 
planów przestrzennego 
zagospodarowania zajął się 
natychmiast po objęciu stanowiska 
wójta w grudniu 2014 r. Niestety 

błędów poprzedników nie udało się 
już naprawić. 
- Zrobimy wszystko, by te 
planistyczne zaległości nadrobić jak 
najszybciej, choć procedury  w tej 
materii są bardzo czasochłonne. 
Wykonanie nowego studium i planu 
zagospodarowania zajmuje minimum 
2,5 roku. Deklaruję, że przystąpimy do 
tego natychmiast po uchwaleniu 
ostatniego z obecnie 
opracowywanych dokumentów, co 
ma nastąpić w grudniu. W pierwszych 
tygodniach nowego roku zamierzamy 
dokonać ponownej analizy potrzeb 
w zakresie oczekiwań mieszkańców, 
co do kształtu kolejnych planów 
i zarezerwować środki w budżecie na 
zakończenie tego procesu. Mam 
nadzieję, że nowe plany 
z uwzględnionymi uwagami 
mieszkańców – gotowe będą 

w przeciągu trzech lat – deklaruje 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 
Projekty zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla Zimnej Wody, Liśca, Raszówki, 
Osieka, Raszowej, Gogołowic, 
Kłopotowa, Szklar Górnych, 
Chróstnika, Pieszkowa, Siedlec, 
Ustronia, Niemstowa, Obory, 
Krzeczyna Wielkiego i Krzeczyna 
Małego wyłożone będą do 
publicznego wglądu od 23 września 
do 23 października 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Lubinie, przy 
ul. Władysława Łokietka 6a, w godz. 
od 10.00 do 14.00, w pok. nr 13. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projektach odbędzie się 
30 września, o godz. 11.00 
w Urzędzie Gminy, w budynku 6a.  

 (MG) 

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego już do wglądu 

Po trzynastu latach 

Uchwalone 
plany 
Dotychczas plany 
zagospodarowania przestrzennego 
uchwalone zostały dla obrębów: 
Buczynka, Miroszowice, Bukowna, 
Dąbrowa Górna, Karczowiska 
i Raszowa Mała. 
We wrześniu pod obrady Rady 
Gminy trafią plany przygotowane 
dla Składowic, Miłosnej, Księginic, 
Goli, Gorzycy, Gorzelina, Miłoradzic, 
Czerńca i Wiercienia. 

Plany dla kolejnych szesnastu miejscowości 
Gminy Lubin wyłożone zostaną 
do publicznego wglądu 23 września. 

Poprzednie plany 
zagospodarowania 
Gminy Lubin 
sięgają 2002 r. 
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Miejscowość Rodzaj odpadów IX X XI XII

Buczynka

odpady zmieszane 8 (wt), 22 (wt) 6 (wt), 20 (wt) 3 (wt), 17 (wt) 1 (wt), 15 (wt), 29 (wt)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr) , 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)
szkło 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)

Bukowna

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Chróstnik

odpady zmieszane 10 (czw), 24 (czw) 8 (czw), 22 (czw) 5 (czw), 19 (czw) 3 (czw), 17 (czw), 31 
(czw)

tworzywa sztuczne 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr) 14 (śr), 28 (śr) 12 (czw), 25 (śr) 9 (śr), 23 (śr)
odpady zielone i BIO 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr) 14 (śr), 28 (śr) 12 (czw), 25 (śr) 16 (śr)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Czerniec

odpady zmieszane 10 (czw), 24 (czw) 8 (czw), 22 (czw) 5 (czw), 19 (czw) 3 (czw), 17 (czw), 31 
(czw)

tworzywa sztuczne 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr) 14 (śr), 28 (śr) 12 (czw), 25 (śr) 9 (śr), 23 (śr)
odpady zielone i BIO 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr) 14 (śr), 28 (śr) 12 (czw), 25 (śr) 16 (śr)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Dąbrowa 
Górna

odpady zmieszane 11 (pt), 25(pt) 9 (pt), 23 (pt) 6 (pt), 20 (pt) 4 (pt), 18 (pt),
tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 15 (wt)
papier 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)
szkło 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)

Gogołowice

odpady zmieszane 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr)
tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)
szkło 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)

Gola

odpady zmieszane 10 (czw), 24 (czw) 8 (czw), 22 (czw) 5 (czw), 19 (czw) 3 (czw), 17 (czw), 30 
(śr)

tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 16 (śr) 14 (śr) 12 (czw) 9 (śr)
szkło 16 (śr) 14 (śr) 12 (czw) 9 (śr)

Gorzelin

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)
szkło 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)

Gorzyca,
Bolanów

odpady zmieszane 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr)
tworzywa sztuczne  14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Karczowiska

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Kłopotów

odpady zmieszane 8 (wt), 22 (wt) 6 (wt), 20 (wt) 3 (wt), 17 (wt) 1 (wt), 15 (wt), 29 (wt)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 16 (śr) 14 (śr) 12 (czw) 9 (śr)
szkło 16 (śr) 14 (śr) 12 (czw) 9 (śr)

Krzeczyn 
Mały

odpady zmieszane 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr )
tworzywa sztuczne  14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Krzeczyn 
Wielki

odpady zmieszane 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr )
tworzywa sztuczne  14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Księginice

odpady zmieszane 11 (pt), 25(pt) 9 (pt), 23 (pt) 6 (pt), 20 (pt) 4 (pt), 18 (pt),
tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 15 (wt)
papier 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)
szkło 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)

Lisiec

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Miłoradzice

odpady zmieszane 8 (wt), 22 (wt) 6 (wt), 20 (wt) 3 (wt), 17 (wt) 1 (wt), 15 (wt), 29 (wt)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)
szkło 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)

Miejscowość Rodzaj odpadów IX X XI XII

Miłosna

odpady zmieszane 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr)
tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)
szkło 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)

Miroszowice

odpady zmieszane 8 (wt), 22 (wt) 6 (wt), 20 (wt) 3 (wt), 17 (wt) 1 (wt), 15 (wt), 29 (wt)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 23 (śr) 21 (śr) 18 (śr) 16 (śr)
szkło 23 (śr) 21 (śr) 18 (śr) 16 (śr)

Niemstów,
Łazek,
Podgórze

odpady zmieszane 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr)
tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)
szkło 9 (śr), 7 (śr), 4 (śr), 2 (śr), 30 (śr)

Obora

odpady zmieszane 8 (wt), 22 (wt) 6 (wt), 20 (wt) 3 (wt), 17 (wt) 1 (wt), 15 (wt), 29 (wt)
tworzywa sztuczne 1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 15 (wt)
papier 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)
szkło 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)

Osiek

odpady zmieszane 11 (pt), 25 (pt) 9 (pt), 23 (pt) 6 (pt), 20 (pt) 4 (pt), 18 (pt), 31 (czw)
tworzywa sztuczne 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr) 14 (śr), 28 (śr) 12 (czw), 25 (śr) 9 (śr), 23 (śr)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 23 (śr) 21 (śr) 18 (śr) 16 (śr)
szkło 23 (śr) 21 (śr) 18 (śr) 16 (śr)

Pieszków

odpady zmieszane 8 (wt), 22 (wt) 6 (wt), 20 (wt) 3 (wt), 17 (wt) 1 (wt), 15 (wt), 29 (wt)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)
szkło 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)

Raszowa

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)
szkło 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)

Raszowa 
Mała

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)
szkło 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)

Raszówka

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)
szkło 2 (śr), 30 (śr) 28 (śr) 25 (śr) 23 (śr)

Siedlce

odpady zmieszane 10 (czw), 24 (czw) 8 (czw), 22 (czw) 5 (czw), 19 (czw) 3 (czw), 17 (czw), 31 
(czw)

tworzywa sztuczne 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr) 14 (śr), 28 (śr) 12 (czw), 25 (śr) 9 (śr), 23 (śr)
odpady zielone i BIO 2 (śr), 16 (śr), 30 (śr) 14 (śr), 28 (śr) 12 (czw), 25 (śr) 16 (śr)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Składowice,
Zalesie

odpady zmieszane 11 (pt), 25(pt) 9 (pt), 23 (pt) 6 (pt), 20 (pt) 4 (pt), 18 (pt),
tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 15 (wt)
papier 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)
szkło 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)

Szklary 
Górne,
Owczary

odpady zmieszane 10 (czw), 24 (czw) 8 (czw), 22 (czw) 5 (czw), 19 (czw) 3 (czw), 17 (czw), 30 
(śr)

tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO 9 (śr), 23 (śr) 7 (śr), 21 (śr) 4 (śr), 18 (śr) 16 (śr)
papier 16 (śr) 14 (śr) 12 (czw) 9 (śr)
szkło 16 (śr) 14 (śr) 12 (czw) 9 (śr)

Ustronie

odpady zmieszane 11 (pt), 25(pt) 9 (pt), 23 (pt) 6 (pt), 20 (pt) 4 (pt), 18 (pt),
tworzywa sztuczne  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 8 (wt), 22 (wt)
odpady zielone i BIO  1 (wt), 15 (wt), 29 (wt) 13 (wt), 27 (wt) 10 (wt), 24 (wt) 15 (wt)
papier 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)
szkło 17 (czw) 15 (czw) 13 (pt) 10 (czw)

Wiercień

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

Zimna Woda

odpady zmieszane 7 (pn), 21 (pn) 5 (pn), 19 (pn) 2 (pn), 16 (pn), 30 (pn) 14 (pn), 28 (pn)
tworzywa sztuczne 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 7 (pn), 21 (pn)
odpady zielone i BIO 14 (pn), 28 (pn) 12 (pn), 26 (pn) 9 (pn), 23 (pn) 14 (pn)
papier 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)
szkło 18 (pt) 16 (pt) 14 (sob) 11 (pt)

UWAGI:
- odpady zmieszane – odbiór z pojemników
-  tworzywa sztuczne, tj. plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe - 

odbiór w żółtych workach
- odpady zielone i biodegradowalne - odbiór w brązowych workach
- papier - odbiór w niebieskich workach
- szkło - odbiór w zielonych workach

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubin w okresie od września do grudnia 2015 r.

Odbiór odpadów tworzyw sztucznych, odpadów 
zielonych i biodegradowalnych, papieru oraz szkła  
przewidziany jest tylko z tych nieruchomości, których 
właściciele zadeklarowali selektywny system 
gromadzenia odpadów.



¹¹INFORMATOR

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie 
obowiązkowych kagańców dla psów 

W terminie od 27 lipca do 31 sierpnia 2015 r. na terenie Gminy Lubin przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne, których przedmiotem było poznanie opinii mieszkańców na temat obowiązku 
nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) 
wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji.
Konsultacje miały zasięg gminny i zostały przeprowadzone w trybie zapytania ankietowego w formie 
papierowej.  
Druk ankiety zawierał jedno pytanie: „czy jesteś za obowiązkiem nakładania kagańców wszystkim 
psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin 
poza granice posesji ?” z dwiema możliwościami odpowiedzi:

- TAK – ( jestem za takim obowiązkiem),
- NIE – ( jestem przeciwny takiemu obowiązkowi).

  WYNIKI KONSULTACJI

  ZŁOŻONO ANKIET -   191 Z CZEGO:

  - ANKIET Z ODPOWIEDZIĄ  TAK - 102

  - ANKIET Z ODPOWIEDZIĄ  NIE  - 84

  - ANKIET NIEWAŻNYCH -   5 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 293/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 
10.07.2015 r.  (MK) 

INFORMACJE URZĘDOWE

Informacja dot. Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, iż od dnia 01.09.2015 r. mieszczący się dotychczas w Kłopotowie 26b Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) nie przyjmuje bezpłatnie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubin.
Przedmiotowy Punkt był utworzony tylko na czas obowiązywania umowy na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów zawartej z konsorcjum firm A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. oraz PUK van 
Gansewinkel Legnica sp. z o. o. 
Współpraca z ww. firmami zakończyła się w dniu 31.08.2015 r. Obecnie jest tam prowadzona 
działalność przez przedsiębiorcę prywatnego (R-Power sp. z o. o.).
W dniu 01.09.2015 r. została podpisana nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, która przewiduje utworzenie nowego Punktu.
Adres nowego PSZOK, godziny otwarcia zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji od firmy oraz otrzymaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji na jego funkcjonowanie. Nowa 
firma ma czas na utworzenie PSZOK do dnia 01.12.2015 r.

Nowy rozkład jazdy 
Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy miejsko-gminnej komunikacji. 
Najważniejsze zmiany: 
  Zwiększenie częstotliwości kursowania linii: 0, 1, 3A, 3B, 4, 5, 7, 
  W dni robocze linie: 1, 4, 7 będą kursowały w godzinach szczytu co 10 minut, linie 3A i 3B co 20 

minut, linia 0 średnio, co 30 minut 
  Uruchomienie nowych kursów w dni robocze na liniach podmiejskich: 100, 102, 103, 104, 105, 

112, 
  Zawieszenie kursowania linii: 3A i 3B w soboty 
  Uruchomienie nowych przystanków:  Raszowa Mała (linia 104) oraz Obora Malinowa (linia 4 w 

kierunku Lubina) 
Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy: http://www.pks.lubin.pl/miejska_09_2015/
glowna.html oraz na www.ug.lubin.pl 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2015r.,
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubin z dnia 17 sierpnia 2015 r., nr XIX/89/2015 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty (DZ. U. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 3521) 

Stawka opłaty zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących 
nieruchomość

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób 
SELEKTYWNY
[zł/miesięcznie od mieszkańca]

NIESELEKTYWNY
[zł/miesięcznie od mieszkańca]

1 12,00 24,00
2 11,00 23,00
3 10,00 22,00
4 9,00 21,00
5 8,00 20,00
6 i więcej 7,00 19,00

Wnioski w sprawie szacowania strat 
w wyniku suszy do 22 września! 
W związku z trwającą procedurą szacowania szkód w rolnictwie w wyniku długotrwałej suszy na 
terenie gminy Lubin informuję, że producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód 
w terminie do dnia 22 września 2015 roku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lubinie zs. przy ul. Władysława Łokietka 6 w Kancelarii 
ogólnej - pok. nr 5 (budynek 6) w godzinach pracy urzędu, dodatkowo informacje można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. nr 9 (budynek 6a) w godz. 730  do 
15 30 , tel. 76 84 03-163
Gminna Komisja dokona inwentaryzacji i udokumentowania powstałych szkód zgłoszonych 
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych 
wizji lokalnych jeszcze przed koniecznością likwidacji plantacji.
 Ważne jest, aby wypełnić wszystkie informacje zawarte we wniosku o oszacowanie szkód. Druki 
wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Lubinie lub do pobrania pod 
adresem: http://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-
sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html  (BH) 

PRZEGLĄD KOMPUTERÓW PRZEKAZANYCH  RAMACH PROJEKTU
„PRZECIWDZIAŁANIE  WYKLUCZENIU CYFROWEMU  W  GMINIE LUBIN”

Informujemy, że Gmina Lubin realizując kolejny etap projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w gminie Lubin” w miesiącu wrześniu br. przystąpi do wykonania procesu modernizacji 
sprzętu komputerowego pozostającego u wszystkich beneficjentów celem zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania w/w sprzętu przez kolejne lata jego eksploatacji.  W związku z tym przedstawiciele 
firmy MPC Paweł Oleksiewicz, posiadający stosowne upoważnienia od Wójta Gminy Lubin, 
zdemontują w/w zestawy komputerowe na okres do 3 tygodni.  
Przedmiotowa modernizacja jest procesem obowiązkowym i wykonanie jej w innym terminie jest 
niemożliwe.
Realizator projektu przeprasza za wszelkie zaistniałe niedogodności i prosi o udostępnienie firmie 
MPC Paweł Oleksiewicz użyczonego Państwu sprzętu komputerowego, co z pewnością przyczyni się 
do sprawnie przeprowadzonej modernizacji komputerów.  (DP) 

Konsultacje społeczne dot. 
Strategii Rozwoju Gminy 
Lubin na lata 2015-2030

Informujemy, że w okresie od 14.09.2015r. na terenie Gminy Lubin odbywają się konsultacje 
społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030, w ramach których przewiduje 
się przyjmowanie opinii i wniosków do w/w projektu oraz otwarte spotkanie z mieszkańcami naszej 
Gminy. Konsultacje trwać będą do 02.10.2015 r.
Zapraszamy mieszkańców Gminy Lubin do włączenia się w proces tworzenia bardzo ważnego 
wieloletniego dokumentu strategicznego. Jego projekt wraz z Zarządzeniem Nr 346/2015 Wójta 
Gminy Lubin w sprawie przedmiotowych konsultacji i formularzem uwag dostępny jest w wersji 
elektronicznej na stronie bip Urzędu Gminy www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl w zakładce „konsultacje 
społeczne” oraz na stronie Gminy Lubin www.ug.lubin.pl oraz w wersji papierowej w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6a pokój 
nr 17 , tel. 76 / 840 31 59” 



¹² ŚWIĘTO PLONÓW

 Każda z miejscowości Gminy Lubin inaczej, ale każda dostojnie, 
uroczyście i tradycyjnie. 
Piękne wieńce, wspaniali ludzie, muzyka i radość - to wszystko 
towarzyszy mieszkańcom każdej wsi podczas Dożynek. Są one 
największym i najważniejszym w roku świętem, poświęconym 
zbiorom plonów i będącym zwieńczeniem całorocznej pracy 
rolników. Zawsze otwiera je uroczysta Eucharystia podczas, której 
rolnicy dziękują Bogu i Najświętszej Maryi Pannie za zbiory oraz 

pomyślność i szczęście swoich rodzin podczas trudnych prac 
żniwnych.
 - Spotkanie z okazji Święta Plonów ma niezwykłą wymowę. Zapach 
i smak dożynkowego chleba wywołują szczególne wzruszenie. 
Dziękowanie za plony, to część pięknej polskiej tradycji. Jej 
symbolem są wspaniałe wieńce kwiatów oraz zbóż, z których 
powstaje polski chleb. Dlatego w dniu dożynkowego święta proszę 
przyjąć serdeczne słowa uznania dla Państwa ciężkiej pracy i dla 

troski o pielęgnowanie dożynkowych tradycji – mówił podczas 
uroczystości Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Uroczystości dożynkowe mają już za sobą Miłoradzice, Raszówka, 
Niemstów, Gola, Miłosna, Obora, Krzeczyn Mały, Księginice, 
Szklary Górne, Lisiec, Gorzyca, Wiercień, Składowice, Ustronie, 
Osiek, Zimna Woda i Raszowa Mała. 
 
 (AI, MG)  

Tegoroczne obchody Święta Plonów rozpoczęła Bukowna, potem przeszedł czas na kolejne miejscowości: 
Krzeczyn Wielki, Siedlce, Czerniec i Buczynkę. Dożynkowy korowód przemierza Gminę Lubin od połowy sierpnia 
i na razie jego końca nie widać. Ostatnie uroczystości zaplanowano na koniec września. 

Plon niesiemy plon, w gospodarza dom - Dożynki 2015 w Gminie Lubin 

Z CHLEBEM W ROLI GŁÓWNEJ 

U Sołtysa wsi Obora – Łukasza Kurowskiego odbył się inauguracyjny, dożynkowy konkurs i pokaz tradycji 
wiejskich, związanych ze żniwami. Udział w konkursie wzięło 14 rodzin, które zaprezentowały stanowiska 
drużynowe  i indywidualne. Obejrzeć było można: grabarkę konną, wóz drabiniasty z 1948 r. wykonany 
w Oborze, urządzenia do łuskania kukurydzy, sieczkarkę do kapusty, pługi, brony, grabie, wyposażenia do 
„kręcenia” miodu oraz mały zielony traktorek. Wszystko to było pięknie udekorowane kwiatami, zbożami, 
owocami oraz żywym inwentarzem. Gośćmi specjalnymi byli ks. proboszcz Krzysztof Bucyk, Wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz Przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski.

Dożynkowe kukły 
w Bukownej zapierały 
dech w piersiach.  

Msza Święta Dożynkowa w Krzeczynie Wielkim 
po raz pierwszy odbyła się w nowym kościele 
w miejskiej części tej miejscowości, skąd później 
kolorowy korowód przeszedł na boisko. 

Uroczystości dożynkowe 
w Siedlcach uświetnił występ 
zespołu „Siedlecka Nuta”. 

Na dożynkach w Czerńcu 
gości witały gigantycznych 
rozmiarów słomiane kukły. 

Dożynki w Liścu były prawdziwą 
frajdą dla najmłodszych 
mieszkańców tej miejscowości. 
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Plon niesiemy plon, w gospodarza dom - Dożynki 2015 w Gminie Lubin 

Z CHLEBEM W ROLI GŁÓWNEJ 
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W Buczynce chlebem 
witała gości sołtys 
Jolanta Jankun. 

Okazały wieniec dożynkowy 
w Miłoradzicach był dziełem 
mieszkanek tej miejscowości. 

Na dożynkach w Goli pełnię 
władzy dzierżyły kobiety na czele 
z sołtys Izabelą Dydak-Ród. 

Starościna i starosta dożynek w Raszówce 
pobłogosławiony w miejscowym kościele chleb 
zanieśli do Świetlicy Wiejskiej, gdzie świętowano 
zakończenie zbiorów. 

W uroczystościach dożynkowych w Niemstowie 
uczestniczyli m.in. radni Gminy Lubin oraz wójt 
Tadeusz Kielan, na zdjęciu w towarzystwie 
gospodarzy: księdza proboszcza Krzysztofa 
Antosika oraz sołtysa Józefa Kostanowicza. 

W części artystycznej dożynek 
w Miłosnej prezentowały się 
zespoły Gminy Lubin.  

W Krzeczynie Małym podczas 
dożynek w symbiozie funkcjonowały 
tradycja i nowoczesność. 

W Księginicach wieniec dożynkowy nieśli 
członkowie miejscowej OSP. Na zdjęciu  
z sołtysem Krzysztofem Lewickim.

Wieniec dożynkowy 
miejscowości Szklary 
Górne. 

Podczas uroczystości dożynkowych w Gorzycy 
deklarację sprawiedliwego dzielenia chleba 
złożył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, który 
bochen z tegorocznych plonów odebrał z rąk 
sołtysa Jana Olejnika.  

Dożynki w Wiercieniu rozpoczęły się 
uroczystą, polową celebracją Mszy 
Świętej. 

Dożynkowa kompozycja przygotowana przez 
mieszkańców Składowic zwyciężyła w Gminnym 
Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec. 

Prezentacje kulinarne, wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku, konkurencje sportowe 
dla dzieci młodzieży i dorosłych czy strzelanie 
do dyni – to tylko niektóre atrakcje zabawy 
dożynkowej w Ustroniu. 

Gości w Osieku witali starościna
i starosta Dożynek Antonia Buchta 
i Zbigniew Kalinowski.

Podczas uroczystości dożynkowych 
w Zimnej Wodzie swój hymn 
odśpiewali strażacy z miejscowej OSP. 



¹⁴ NASI SOŁTYSI

Pan Eugeniusz Wawryk sołtysem 
Miłosnej jest już trzecią kadencję, 
wcześniej był radnym Gminy Lubin.

- Miłosna jest typowo rodzinną wsią - mówi sołtys. - Czasami 
nazywamy ją Gretkierewiczówką, bo prawie wszyscy jesteśmy 
spokrewnieni. 
Pan Eugeniusz ma za sobą ponad 25 lat współpracy z gminą Lubin. 
W 1988 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu 
Budowy Boiska i Świetlicy. Telefonizacja wsi, budowa krzyża, 
oświetlenie wioski, droga, chodniki - w tym wszystkim ma swój 
osobisty udział. 
- Żyjemy tu jak u Pana Boga za piecem – śmieje się gospodarz 
Miłosnej. 
Pan Eugeniusz wspólnie z żoną prowadzi sklep, a w wolnych 
chwilach zajmuję się ogrodem, który jest jego oczkiem w głowie.
Pochłaniają go także sprawy jego miejscowości. Dokończenie 
budowy wielofunkcyjnego boiska oraz oświetlenia wioski – to 
najpilniejsze sprawy do załatwienia. 
- Jak jest zgoda to i robota idzie. Wspólnie z mieszkańcami robimy 
wiele dla naszej wioski i nie myślimy nawet się tym chwalić, bo 
uważamy, że to nasz obowiązek – dodaje. 

Przedstawiamy gospodarzy wsi Gminy Lubin kadencji 2015 – 2019 

TWÓJ SĄSIAD
- SOŁTYS

SOŁTYS 
WSI MIŁOSNA

SOŁTYS 
WSI BUCZYNKA 

SOŁTYS 
WSI RASZÓWKA 

- Jestem kolejnym sołtysem z serii 
„przejęłam to w genach”. Ponad pół 
wieku temu mój dziadek również tu 
sołtysował - zaczyna rozmowę pani 
Jolanta Jankun.

Sołtysem jest drugą kadencję, w obecnych wyborach nie znalazł 
się nikt, kto chciałby stanąć z nią wyborcze szranki. Mieszkańcy są 
całym sercem ze swoją sołtyską i jak mówią nie zamienią jej na 
nikogo innego za nic w świecie - anonimowo powiedziała nam 
mieszkanka Buczynki.
Pani Jola z zawodu jest listonoszem, ale jej pasją jest gotowanie. 
- Gdy staję przy kuchence, świat przestaje istnieć, uwielbiam 
gotować, największą przyjemność sprawia mi, gdy robimy to 
razem z moimi koleżankami z Koła Gospodyń Wiejskich.
Największą bolączką sołtyski jest brak nowoczesnej świetlicy, 
teren pod nią już jest, teraz tylko projekt i budowa, bo na to czekają 
wszyscy mieszkańcy.
- Moją dumą jest coroczne GRZYBOBRANIE, które organizujemy 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszówce, wtedy 
odwiedzają nas mieszkańcy okolicznych wiosek, wspólnie 
zbieramy grzyby, a po zbiorach wcinamy przepyszny gulasz z dzika 
- opowiada pani Jolanta.
Dużym problemem Buczynki jest brak kanalizacji, ale i w tej 
sytuacji pani sołtys dostrzega dobre strony. 
- Może to i lepiej, że nie mamy jeszcze kanalizacji, bo jak działki 
będą uzbrojone, to pewnie pojawią się tu nowi mieszkańcy, a nie 
mam przecież pewności czy będą tak samo kochani jak moi obecni 
– śmieje się Jolanta Jankun.
Jolanta Jankun na zdjęciu z Tadeuszem Kucharzakiem i Tadeuszem 
Kuta z Rady Sołeckiej Buczynki oraz mężem Krzysztofem. 

Tadeusz Kosturek jest sołtysem 
Raszówki od 13 lat. Rzadko trafia 
się odważny, który chciałby z nim 
konkurować, a jeśli już do tego 
dojdzie – kończy się  przegraną 
kontrkandydata. 

Sołtys Raszówki ma na koncie wiele zasług, ale jako osoba 
wyjątkowo skromna – niechętnie o tym mówi. 
- Jak widać Raszówka się rozwija, ale nie jest to wyłącznie moją 
zasługą.  Jesteśmy dużą miejscowością, mamy wielu ludzi, którzy 
pomagają nam w różnych przedsięwzięciach. To, że jestem 
sołtysem nie znaczy, że robię wszystko sam,  jestem tylko 
trybikiem w tej maszynie - mówi pan Tadeusz.
Największym problemem sołtysa jest brak chodników w całej wsi, 
problemem nie małym ponieważ to właśnie przez Raszówkę 
wytyczany jest objazd, gdy na drodze krajowej nr 3 między 
Lubinem a Legnicą dochodzi do wypadku. 
- Moje telefony do starostwa, z prośbą by przyjechali i zobaczyli jak 
jest niebezpiecznie, nie dają wielkich efektów – tłumaczy sołtys. 
Aktualnym zadaniem do wykonania w Raszówce jest 
zagospodarowanie terenu boiska, podłączenie kontenerów do 
wody i kanalizacji.
Marzeniem sołtysa jest przejęcie Parku Kasztanowego od Agencji 
Rynku Rolnego i stworzenie tam terenowej siłowni, to rozwiązanie 
na pewno przypadłoby do gustu mieszkańcom.
Zapytany o najtrudniejsze wyzwanie podczas tych trzynastu lat 
odpowiada:
- Zdarzyło się, że zostałem poproszony o świadkowanie przy 
spisywaniu testamentu, to trudne zadanie i bolesne, ale świadczy 
o zaufaniu jakim darzą mnie mieszkańcy.

Na zdjęciu z wnuczkami Natalią (12 l.), Roksaną (15 
l.) i Klaudią (20 l.)  Na zdjęciu z żoną Elżbietą.
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- Specyfika mojej parafii jest inna od tych typowo wiejskich. Można ją nazwać miejsko-wiejską ponieważ 
obejmuje Chróstnik i Krzeczyn Wielki, jak również leżące w administracyjnych granicach miasta osiedle 
Krzeczyn – opowiada ksiądz proboszcz Kazimierz Rapacz i dodaje, że na tym polega wyjątkowość tej parafii. 

Ksiądz kanonik Kazimierz Rapacz 
jest Salezjaninem, święcenia 
przyjął w 1970 roku, 
a proboszczem parafii Chróstnik 
został w 2009 roku. 
- Staram się integrować te dwie 
społeczności. Kościół właśnie po 
to istnieje, żeby łączyć – 
tłumaczy kapłan. - Bardzo cieszą 
mnie Nabożeństwa Majowe przy 
trzech kapliczkach znajdujących 
się na terenie parafii. Na każde 
z nich potrafi przyjść nawet 120 
osób – dodaje duchowny. 
Posługa duszpasterska jest 
najważniejsza w życiu księdza 
proboszcza i ona wypełnia 
większość jego czasu, 
bo jednocześnie  jest także
jego pasją. 
- Każda homilia jest osobista 
i bardzo dokładnie 
przygotowana. Przykładanie do 
tego należytej wagi obiecałem 
sobie na początku mojej drogi 
duszpasterskiej i konsekwentnie 
to realizuję. Zgromadziłem całe 
tomy ksiąg z moimi kazaniami 
i zdarza się, że często do nich 
wracam, bo są ponadczasowe – 
dodaje ksiądz proboszcz. 
Po objęciu parafii w Chróstniku 
ksiądz Kazimierz Rapacz odkrył 
w sobie duszę konserwatorską. 
- Serce mnie zabolało, kiedy 
zobaczyłem w jakim stanie 
znajduje się Kościół p.w. św. 
Marii Dominiki Mazzarello 
w Krzeczynie Wielkim. 
Obiecałem sobie, że zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, by 
odrestaurować tę 
architektoniczną perłę sztuki 
sakralnej. Wspólne 
z parafianami, za zgodą 
konserwatora zabytków, 
oczyściliśmy podkościelny 
grobowiec, który zasypany był 
gruzem,  odrestaurowaliśmy 
i poskładaliśmy jak puzzle 
znajdujące się tam sarkofagi, 
odkrywając przy okazji 
pamiątkową tablicę, 
zamalowana olejną farbą 
i w końcu przeprowadziliśmy 
konserwację zabytkowego 
ołtarza z 1620 roku. Sporo jest 
jeszcze do zrobienia, ale bardzo 
się cieszę z tego, co już udało 
nam się zrobić,  dysponując tak 
skromnymi środkami. Dziękuję 

mieszkańcom za pomoc 
i zaangażowanie – mówi. 
Proboszcz parafii w Chróstniku 
ma jeszcze inną wielką pasję. To 
ogród przy kancelarii i wokół 
Kościoła. - Lubię mieć wokół 
piękne kwiaty, samemu o nie 
dbać, patrzeć jak rosną, ciesząc 
oczy i serce – tłumaczy. 
Ksiądz Kazimierz Rapacz szybko 
zyskał uznanie i sympatię 
parafian. 
– Ta zwykła ludzka życzliwość, 
okazywana mi przez 
mieszkańców jest dla mnie 
bardzo ważna, daje mi wiele 
radości – nie ukrywa wzruszenia.  
Ale życie parafii nie jest wolne od 
problemów i trosk. Jednym 
z powodów spędzających sen 
z oczu gospodarzowi parafii jest 
brak cmentarza. 
– Nie mamy cmentarza na 
terenie naszej parafii, a ludzie 

powinni mieć blisko bliskich, 
którzy odeszli. Poza tym 
 cmentarz, to miejsce, które 
integruje społeczność. 
Rozmawiałem już na ten temat 
z wójtem Gminy Lubin, bo nie 
lubię  narzekać, wolę 
rozwiązywać problemy – mówi 
ksiądz proboszcz. 
Wśród zmartwień, które trapią 
księdza Kazimierza Rapacza jest 
również problem odchodzenia 
wiernych od Kościoła 
po I Komunii Świętej czy 
Bierzmowaniu. 
– Nie bez powodu Bierzmowanie 
nazywane jest sakramentem 
odejścia od Kościoła. Ale ja 
łatwo nie daję za wygraną – 
śmieje się kapłan. – Psychologia 
mówi, że ludzie nie lubią być do 
niczego zmuszani. Muszę więc 
znaleźć takie rozwiązanie, które 
zbliży ludzi do Boga i nie będą 
chcieli robić sobie przerw 
w wyznawaniu wiary. Taki sobie 
postawiłem cel i mam nadzieję, 
że z pomocą Bożą i mieszkańców 
uda mi się go zrealizować.   
 (AI, MG) 

Parafie Gminy Lubin: Chróstnik 

Z SERCEM DLA PARAFIAN, PASJĄ DO 
ARCHITEKTURY I MIŁOŚCIĄ DO KWIATÓW… 
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Oczyściliśmy podkościelny grobowiec, który zasypany był gruzem,  odrestaurowaliśmy 
i poskładaliśmy jak puzzle znajdujące się tam sarkofagi, odkrywając przy okazji pamiątkową 

tablicę, zamalowana olejną farbą… 
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- Dwa lata temu obchodziłyśmy 
trzydziestolecie naszej działalności. Było 
bardzo wesoło i bardzo sentymentalnie. Aż 
łezka w oku się kręci - mówi pani Krystyna 
Klimowicz, członkini zespołu od początku jego 
istnienia, obecnie koordynująca pracę 
„Koniczynek” we współpracy z kierownikiem 
artystycznym. 
Obecnie zespół liczy 13 osób, ale – co 
podkreśla pani Krystyna – cały czas czekają na  
młodych. - To oni są nadzieją, światełkiem, 
kagankiem, który przeniesie nasze tradycje 
na następne pokolenia – dodaje. 
Zespół koncertował nie tylko w Polsce, były 
wyjazdy do Holandii, na Słowację i do Czech na 
Międzynarodowe Festiwale Folkloru. Nie ma 
miejscowości w naszej gminie i najbliższej 
okolicy, w której nie występowałyby Koniczynki.
- Najlepszy okres już mamy chyba za sobą – 
mówi Krystyna Klimowicz.
- Szczyt naszej kariery przypadł za czasów, 
kiedy wójtem był pan Wiesław Szostak. Wtedy 
były pieniądze na wyjazdy, gmina udostępniała 

nam busa na koncerty, pomagali nam we 
wszystkim. Potem już było tylko gorzej. Nie 
znam się na polityce i nie chcę się znać, ale 
uważam, że na kulturę i kultywowanie tradycji 
zawsze powinny znaleźć się środki.  
Szefowa „Koniczynek” szybko się ożywia i sięga do 
wspomnień, bo jak mówi tych dobrych i wesołych 

jest bardzo dużo. - Pamiętam jak kiedyś podczas 
korowodu w Czechach spadła mi spódnica, dobrze, 
że mamy halki, dziewczyny pomogły mi ją na nowo 
zapiąć, wszyscy bili brawo i myśleli, ze to było 
zaplanowane - śmieje się.
Miłoradzicki zespół oprócz wspomnień ma na 
koncie liczne sukcesy. Ostatnio w Piotrowicach 

na Jubileuszowym X Dolnośląskim Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś” 
organizowanym przez Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego i Urząd Gminy Chojnów 
„Koniczynki” zdobyły III miejsce. A konkurencja 
była duża, dwanaście zespołów z Dolnego 
Śląska walczyło o nagrody. Jurorzy byli 
bezlitośni, oceniano dobór repertuaru, 
interpretację, oryginalność prezentacji oraz 
wyraz artystyczny. I nasze Koniczynki stanęły na 
podium, przed nimi były tylko „Łużyczanki” 
z Pobiednej i  „Podgórzanie” z Kamienia.
- Robimy, bo kochamy taniec i śpiew, a puchary? 
Pewnie są w GOK-u, dyplomem chwilę oczy 
pocieszymy i potem zapominamy gdzie leży. 
Koniczynki są jak Słońce, ono jest i będzie 
piękne, i nie potrzeba do tego żadnych 
dyplomów ani statuetek - mówi roześmiana 
i dodaje, że są to słowa nieżyjącej już mamy 
Stefanii Ślicznej, która ten zespół zakładała i do 
końca życia w nim tańczyła.

 Anna Ickiewicz 

PREZENTUJEMY ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE GMINY LUBIN

Koncertują wszędzie tam, skąd otrzymają zaproszenie. 
Nie dla nagród czy zaszczytów, po prostu kochają to, 
co robią. Zespół „Koniczynki” z Miłoradzic powstał 
na początku marca 1983 r. Początkowo liczył 19 osób, 
a instruktorem zespołu była pani Elżbieta Pakuła.

* Magdalena Dubińska
* dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce 
Program Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce zakłada integrację oraz aktywizację społeczności lokalnej również poprzez promowanie twórczości 
lokalnej. Celem wzmocnienia świadomości dziedzictwa kulturowego Ośrodkowi zależy na promowaniu i wspieraniu naszych artystów, w tym zespołów 
folklorystycznych. Dlatego umożliwiamy wyjazdy na konkursy, przeglądy czy festyny. (opłacamy dojazd) Tylko w ciągu ostatnich miesięcy odbyło się 
kilka imprez poza granicami naszej gminy z udziałem naszych artystów. Zespół Leśne Echo zaprezentował się w Golenicach, Zespół Zachęta wziął 
udział w Konkursie Zespołów Folklorystycznych o Biskupicki Złoty Kłos w Biskupicach Oławskich, a Zespół Koniczynki wystąpił w Piotrowicach na 
Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych. Pod koniec sierpnia Zachęta pojedzie do Lądka Zdroju na VII Lądeckie Ludowe Zdroje. Jest to  doskonała 
okazja do rozwoju, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów i promocji naszej gminy.

Aktualny skład zespołu: Franciszek 
Zjawin, kierownik muzyczny, Krzysztof 
Kobylak, kierownik artystyczny 
i choreograf, członkowie: Krystyna 
Kobylak, Renata Wójcik, Adela Zjawin, Ewa 
Maczuga, Maciej Maczuga, Nadzieja 
Kuduk, Kazimierz Kunowski, Michał 
Kuriata, Marek Klisowski, Martyna 
Klisowska i Dominika Maćków.

KONICZYNKI  
Z MIŁORADZIC 



¹⁷¹⁷PASJE

Ludzie z pasją czyli... nietuzinkowi mieszkańcy Gminy Lubin 

BURSZTYNOWA MIŁOŚĆ 
Z PRZYPADKU

Regina i Franciszek Kijewscy mieszkają w Chróstniku od dziesięciu lat. Oboje są już na emeryturze, jednak bywa, że 
czasu mają mniej niż wówczas, kiedy oboje pracowali zawodowo. Jak twierdzą, teraz dopiero zaczęli żyć pełnią życia. 

- To Franek wpadł na pomysł, 
abyśmy przeprowadzili się 
z Lubina na wioskę - mówi Regina 
Kijewska. - Początkowo nie byłam 
do tego przekonana, ale dziś za 
nic w świecie nie wróciłabym do 
miasta – dodaje. 
Franciszek i Regina uwielbiają 
swój ogród, upiększają go ręcznie 
robioną ceramiką.  Z każdego 
zakątka spogląda anioł, ptaszek 
czy kot, którego zrobili na 
zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Aktywnie uczestniczą 
w projektach Wrzosowej Krainy, 
gdzie pokazują piękną biżuterię 
z bursztynu i rękodzieło. Są też 
stałymi bywalcami targów 
staroci, skąd nigdy jeszcze nie 
wrócili z pustymi rękoma. 
Miłością do bursztynów Regina 
zaraziła się nad polskim morzem.  
- Sześć lat temu Bałtyk tak sypał 
bursztynem,  że jeden z kamieni 

dosłownie przypłynął mi pod 
nogi. Ten mój pierwszy skarb 
Franek do dziś nosi na szyi.  
Bursztynów było wtedy tak dużo, 
że postanowiłam coś z nich 
zrobić, były zbyt piękne, by leżeć 
w słoiczkach i tak zaczęło się 
moje motanie. Co rok jeździmy 
teraz nad Bałtyk do Mikoszewa 
i zbieramy bursztyny, przy okazji 
znajdujemy też wiele innych 
skarbów, które zawsze znajdą 
miejsce w naszym ogródku.
- Nasze pasje często są dziełem 
przypadku – dodaje Franciszek 
Kijewski. 
- Przychodzi do mnie pewnego 
razu wnuczka, miała wtedy ze 
dwa latka i mówi: „Zrób mi babciu 
nunowego konika”. Nunowego? 
Co to znaczy nunowy konik? 
Poprosiłam córkę o tłumaczenie 
i nunowy okazał się różowym 
konikiem. Konik wyszedł mi 
zadziwiająco ładny, stąd pomysł 
na szycie takich zabawek. Te które 

obecnie szyję, 
nazywam„klamkowcami” bo 
ptaszki, koniki i wiele innych 
cudaczków można powiesić na 
klamce – śmieje się Regina.
- Uwielbiamy razem pichcić 
zdrowe potrawy, wymyślamy 
przepisy na truskawki z zielonym 
pieprzem czy ciasteczka ziołowe, 
wędzarnia w Kuzience też całkiem 
nieźle się sprawdza, 
a i przyjmowanie przyjaciół w tym 
urokliwym miejscu na podwórzu 
daje nam wiele satysfakcji - 
dodaje Franek.
Na pytanie czy jest coś czego nie 
robią razem Regina śmieje się:
- Tak, Franek uwielbia tańczyć 
flamenco i zumbę, co prawda ja 
zaprowadziłam go na pierwsze 
zajęcia, ale odpadłam 
w przedbiegach, zdrowie mi nie 
pozwoliło, a Franek już został 
i całkiem świetnie sobie radzi jako 

rodzynek na zajęciach. Zaraził 
bakcylem córkę Małgosie 
i wnuczkę Sofię – opowiada 
Regina, wykładając na stół 
przepyszne ciasteczka 
z tymiankiem i lipową galaretką, 
oczywiście własnoręcznie 
przygotowane (przepis obok).
 Anna Ickiewicz 
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Ciasteczka ziołowe: 
  30 dag mąki
  20 dag masła
 10 dag cukru pudru
 2 żółtka
 zioła (świeże lub suszone np. tymianek, kminek, 
majeranek)
Zagnieść ciasto, zawinąć w papier i włożyć do lodówki na min. 
1 godzinę
Rozwałkować na ok 0,5 cm, wycinać ciasteczka.
piec w piekarniku na 180 C około 15-20 minut., można 
w zagłębieniu wylać galaretką.

Z każdego zakątka ich ogrodu spogląda 
anioł, ptaszek czy kot, które państwo 

Kijewscy zrobili na zajęciach Uniwersytetu 
Senioralnego.



¹⁸ ROZMAITOŚCI

Akcja ,,Sprzątanie 
Świata – Polska 2015” 
W dniu 21 września 2015 r. Gmina Lubin organizować będzie 
na swoim terenie kolejną edycję akcji ,,Sprzątanie Świata – 
Polska 2015”. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia brzmi: 
„Wyprawa – poprawa”. Planowana zbiórka odpadów ma 
służyć likwidacji ,,dzikich” wysypisk śmieci i edukacji 
ekologicznej dzieci.
Na okoliczność organizowanej akcji Gmina Lubin zakupi worki 
na śmieci i rękawice foliowe, zapewni także odbiór zebranych 
w ramach przedsięwzięcia odpadów. 
Do udziału w akcji zaproszeni zostali nauczyciele i uczniowie 
z gminnych szkół i przedszkola. Zwrócono się także do 
sołtysów wsi, w których znajdują się gminne placówki 
oświatowe, z prośbą o współpracę z dyrektorami tychże 
placówek w zakresie zbiórki odpadów. 
Z uwagi na pozytywny charakter akcji, zapraszamy do udziału 
w niej zainteresowanych sołtysów pozostałych sołectw 
naszej gminy.  (AK-B)

Zabawowo choć deszczowo

Festyn rodzinny 
w Karczowiskach

Wesołe klauny zabawiające dzieci , konkursy z nagrodami, 
dmuchańce, olbrzymie bańki - to wszystko i wiele, wiele więcej, 
czekało na małych mieszkańców Karczowisk podczas Festynu 
Rodzinnego. Przygotowane przez organizatorów słodycze, 
soczki oraz pamiątki ufundowane m.in. przez Urząd Gminy 
w Lubinie, Baby Mobile oraz Sołtysa i Radę Sołecką były 
nagrodami w konkursach i umilały zabawę. 
 Późnym popołudniem rozpoczęła się część przeznaczona dla 
starszej grupy uczestników. Elementem , który łączył obie części 
był konkurs dla rodzin – bieg w spodniach trzyosobowych. W tej 
trudnej konkurencji niepokonani okazali się państwo 
Oprządkowie, którzy zdobyli nagrodę ufundowaną przez salon 
fryzjerski „Darek” z Lubina. Wszyscy inni startujący otrzymali 
słodkie upominki. 
Następny konkurs był skierowany do starszych dzieci. 
Uczestnicy popisywali się w strzelaniu do celu z markera 
(paintballa). Najlepsze „oko” miał Kuba Janczewski.
Wielkie emocje wzbudziła rywalizacja pań w slalomie na 
zabytkowym rowerze. Zwyciężczynie otrzymały kaski rowerowe 
ufundowane przez panią Agnieszkę Kocabę.
Zadaniem Panów było wbicie wielkiego gwoździa na czas. 
Okazało się, że stopery nie były potrzebne, bowiem żadnemu 
z panów, nie udało się wbić gwoździa do końca. Poza 
konkurencją wystąpił sołtys, którego mieszkańcy wywołali do 
odpowiedzi. Jego gwóźdź powędrował najgłębiej.
Festyn zakończył się tańcami pod chmurką, do których 
przygrywał zespół „Haward” ze Złotoryi.  (DS) 

Budżetowe zmiany 
wprowadzone zostały po 
szczegółowej analizie 
możliwości realizacji 
inwestycji w bieżącym roku. 
Polegały one także na 
zmniejszeniu środków 
przeznaczonych m.in. na 
rozbudowę i modernizację 
terenów rekreacyjnych 
w Szklarach Górnych, Zimnej 
Wodzie i Wiercieniu. 
- Udało nam się, tak 
zreorganizować gminne 
finanse, by nie ucierpiały na 
tym zaplanowane inwestycje. 
W uchwale budżetowej 
zaplanowane zostały zbyt 
wysokie kwoty dla 
początkowego etapu 
przewidzianych zadań. 
Najprościej mówiąc 
uchwalono za dużo środków 
na projekt, za mało na 
wykonanie inwestycji. By ta 
finansowa „górka” nie 
hamowała realizacji 
koniecznych zadań  do końca 
roku, wykorzystamy ją na 

bieżące zadania - tłumaczy 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. 
Szef gminnego samorządu 
zapewnia, że żadna 
z miejscowości z Gminy Lubin 
nie odczuje zmian.  – My nie 
zabieramy pieniędzy, my je 
przesuwamy. Projekty 
i dokumentacje 
zaplanowanych inwestycji 
będą wykonywane zgodnie 
z planem. Na ich podstawie - 
precyzyjnie - oszacujemy 

koszty tych zadań 
i uwzględnimy je w budżecie 
na rok 2016 i kolejnych – 
dodaje wójt Tadeusz Kielan. 
Budżetowe zmiany 
przeprowadzone na ostatniej 
sesji zwiększyły poziom 
wydatków na bieżące 
utrzymanie dróg łącznie o 550 
tys. złotych, z czego 450 tys. 
przeznaczonych zostanie na 
remonty, a 100 tys. zł na 
zimowe utrzymanie, 
organizację gminnego 

transportu na terenie Gminy 
Lubin doszacowano kwotą 
420 tys. zł, a pulę środków na 
oświetlenie dróg zwiększono 
o 100 tys. zł. 
- Te zmiany były niezbędne. 
W przeciwnym razie środki, 
których nie moglibyśmy 
wykorzystać leżałyby na 
koncie gminy, a na pilne 
zadnia nie byłoby pieniędzy – 
tłumaczy Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin. 
Decyzją radnych zwiększono 
także wysokość dotacji dla 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
GOK zarządzający wiejskimi 
świetlicami, któremu na 
początku roku zabrano 300 
tys. zł., dofinansowany został 
kwotą 200 tys. zł. 
- Bez tych pieniędzy 
funkcjonowanie świetlic 
byłoby niemożliwe – 
tłumaczyła na sesji Marzena 
Kosydor, skarbnik Gminy 
Lubin. 
 (MG) 

XXI Sesja Rady Gminy Lubin 

ZMIANY 
W BUDŻECIE 
Zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie oświetlenia, 
transport na terenie gminy czy dotacja na remont zabytków – to część 
zmian budżetowych, dokonanych na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin. 
Zaproponowane przez wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana poprawki 
poparła większość radnych. 
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Parafialne Święto Zaśnięcia 
Przenajświętszej 
Bogarodzicy obchodzone 
było w Cerkwi Prawosławnej 
w Zimnej Wodzie.  
Uroczystość zgromadziła 
rzesze wiernych, wzięło 
w niej udział około 300 osób 
(święto jest odpowiednikiem 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Kościele 
Rzymskokatolickim) 
Uroczystościom 
przewodniczył dziekan 
okręgu lubińskiego ks. mitrat 
Sławomir Kondratiuk 
z Rudnej w asyście 
proboszczów sąsiednich 
parafii prawosławnych. 
Zaproszenie przyjął i był 
obecny nowy proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej 
p.w. Niepokalanego Serca 
NMP w Raszówce 
Stanisław Buchta.  
Zgodnie z tradycją 
prawosławną 
wierni przynieśli do 
poświęcenia 
wiązanki złożone 
z kwiatów, ziół 
leczniczych 
i kłosów zbóż, jako 
dziękczynienie za 
tegoroczne plony. 
Parafia 
prawosławna 
w Zimnej Wodzie 
liczy około 70 

rodzin. Miejscowa świątynia 
otoczona jest starym, 
średniowiecznym 
cmentarzem, na którym 
znajduje się wiele nagrobków 
sprzed II wojny światowej. 
Jest on jednym z nielicznych 
na Dolnym Śląsku 
zachowanym w tak dobrym 
stanie, co świadczy o trosce 
parafian i szacunku dla 
miejsca spoczynku. 
Powstanie cerkwi w Zimnej 
Wodzie datowane jest na 
połowę XIV w. W latach 
1718 – 1945 była 
w użytkowaniu ewangelików. 
Społeczność prawosławna 
na ziemie zachodnie 
przybyła  w ramach akcji 
„Wisła” w 1947 r.   (MG) 

Święto parafialne 
w Cerkwi Prawosławnej 
w Zimnej Wodzie 

- Każdy festyn jest radością całej 
społeczności parafialnej, 
a w szczególności mojej, jako 
duszpasterza ponieważ spotkania te, 
rozpoczynające się Eucharystią, 
a kończące wspólną zabawą, sprawiają, 
że czujemy się rzeczywiście - tak jak 
głosi hasło festynu - Silni Jednością 
w Chrystusie - mówił ksiądz proboszcz 
Andrzej Tomaszewski. 
Gospodarzowi parafii, w skład której 
wchodzą Zimna Woda, Karczowiska, 

Wiercień, Głuchowice i Bukowna, 
zadedykowano skomponowany 
specjalnie na tę okazję i poświęcony 
kapłanowi utwór, przygotowany przez 
miejscowy Ludowy Zespół „Zachęta”:
Festyn rozpoczął się uroczystą Mszą 
świętą, celebrowaną przez ks. prof. dr 
hab. Jana Klinkowskiego, podczas której 
poświęcono kopię ikony Matki Boskiej 
Włodzimierskiej z pierwszej połowy XII 
w. napisanej w Bizancjum, a wykonanej 
i ofiarowanej przez panią Danutę 
Zapaśnik, przyjaciółkę parafii.
Po Eucharystii ksiądz proboszcz 
przekazał wiernym dobrą informację: 
- Już w tym tygodniu, przed kościołem, 
stanie rusztowanie i zaczynamy remont. 
Wszystkie pozwolenia i umowy zostały 
przygotowane. Przy pomocy waszej, moi 
drodzy, urzędu gminy, który przeznaczył 
znaczną kwotę na remont i konserwatora 
zabytków zaczynamy prace. 
Podczas wspólnej zabawy przy muzyce 
ludowej, młodzieżowej i sakralnej, 
w której uczestniczyli mieszkańcy wsi 
należących do parafii Zimna Woda oraz 
zaproszeni goście prowadzona była 
kwesta. Pieniądze zebrane podczas 
loterii i licytacji, a także dochód ze 
sprzedaży przygotowanych potraw – 
w całości – przeznaczony zostanie na 
remont kościoła. 
Organizowany już po raz piąty festyn 
parafialny – to ważne wydarzenie 
w życiu mieszkańców całej parafii. 
- To święto, które przez cały rok mamy 

w sercu. To coś więcej niż zbiórka 
pieniędzy. To duchowe przeżycie, 
spotkanie ze wszystkimi, którzy darzą 
Chrystusa miłością. Zbieramy się tutaj, 
żeby tę miłość przekazać światu - mówi 
pani Kasia z Zimnej Wody. 
Podczas festynu nie zapomniano 
o najmłodszych. Na boisku przy kościele 
odbywały się zabawy i konkursy 
sportowe, strażacy pokazywali dzieciom 
jak wygląda ich praca, a patrol policji 
znakował rowery mieszkańców. Dorośli 
mogli natomiast sprawdzić swoją wiedzę 
z zakresu ruchu drogowego, biorąc 
udział w konkursie przygotowanym 
Przez Komendę Powiatową Policji 
w Lubinie.  
Zabawa trwała do wieczora, na scenie 
prezentowały się: „Fudżijamki” 
z Proboszczowa, zespoły: „Lubin” 
z Krzeczyna Wielkiego, „Zachęta” 
z Zimnej Wody i „Sasanka” z Kliszowa, 
solowy koncert psalmów i piosenek 
religijnych dał - pochodzący z Zimnej 
Wody - ksiądz Bartłomiej Kot. 
- Jeśli Bóg pozwoli, w przyszłym roku na 
pewno powtórzymy to wydarzenie 
i będziemy to robić aż do końca naszych 
dni, a po nas przejmą tę tradycję nasze 
dzieci. Tak już mamy, Chrystus nas w tym 
jednoczy - mówi pani Małgorzata, 
sprzątając już po zabawie.
W festynie parafialnym uczestniczyli 
m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, 
przewodniczący Rady Gminy Norbert 
Grabowski i radni.   (AI) 

Świętowali i kwestowali w Zimnej Wodzie 

RUSZA REMONT 
KOŚCIOŁA  

Przyjemne z pożytecznym połączyli mieszkańcy Zimnej Wody, którzy 
spotkali się na piątym już Rodzinnym Festynie Parafialnym. Oprócz wielu 
atrakcji artystycznych i wspólnego biesiadowania zbierane były fundusze 
na remont miejscowego Kościoła p.w. św. Trójcy. 
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²⁰ KĄCIK BIBLIOFILA

FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI W KSIĘGINICACH POLECA …
  DLA DOROSŁYCH: 

DEAVER JEFFERY 
– PAŹDIERNIKOWA LISTA
Mistrzowska, trzymająca w na-
pięciu historia opowiadana od 
końca, pełna zaskakujacych 
zwrotów akcji.
Czekasz w rozpaczy na wiado-
mość o swojej córce. Wreszcze 
otwierają się drzwi. Ale to nie 
negocjatorzy ani FBI. To pory-
wacz. W dodatku uzbrojony... Jeszcze dwa dni te-
mu życie toczyło się zupełnie normalnie. Jak mo-
gło do tego dojść?
Każde przestępstwo zaczyna się od końca. Chcąc 
ustalić, to co się stało, należy się cofnąć, odtwa-
rzając przebieg zdarzeń, do których doszło wcze-
śniej. „Październikowa lista” to ciężka próba dla 
waszego umysłu i waszych nerwów, której pod-
daje czytelnika autor znakomitych thrillerów Jef-
fery Deaver. Zawrotne tempo, najwyższe napięcie 
i fenomenalny punkt kulminacyjny...Jeżeli chcecie 
emocji, sięgnijcie po Deavera

  DLA DZIECI: 
POLSCY PISaRZE DZIECIOM 

– OPOWIADANIA Z KLUCZEM
KSIĄŻKA Z AUDIOBOOKIEM 
mp3
Każde opowiadanie w tym to-
mie ma swój zamek. A pęk klu-
czy jest... w waszych rękach i 
głowach! Trzeba tylko umiejęt-
nie dopasować jedno do dru-
giego. Odwagi! Miał ją Sherlock 
Holmes, Herkules Poirot, czy dziecięcy bahetoro-
wie opisanych tu historii, to i wam jej nie zabrak-
nie!
Gwarantowana satysfakcja i bezcenne doświad-
czenie, które może się wam przydać jeszcze nie 
raz.
 (MM)

Duże Litery dla seniorów
Fundacja KGHM Polska Miedź po raz kolejny 
udzieliła finansowego wsparcia Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Raszówce. Przyznana 
dotacje w wysokości 10 tys. zł wykorzystana zostanie na zakup książek z serii Duże Litery.  
To wspaniała wiadomość dla naszych najaktywniejszych czytelników - rencistów, 
emerytów, osób w wieku 50+ oraz z dysfunkcją narządu wzroku, którzy mają 
najwięcej czasu na czytanie książek, ale mają również trudności z czytaniem 
drobnego druku. Wielokrotnie o wyborze przez nich książki w bibliotece decyduje nie 
interesująca recenzja, ale wielkość czcionki. Stąd zrodził się pomysł na projekt 
„Senior – aktywny czytelnik”. Oferta książek z serii Duże Litery pojawiła się na rynku 
wydawniczym w ubiegłym roku. Niestety książki są drogie, ponieważ są większe 
objętościowo i drukowane na zamówienie. Większość tytułów znajdujących się na 
liście do zakupu to książki, których nie mamy w bibliotekach, więc potencjalnie 
zaoferujemy nowości wszystkim naszym dorosłym czytelnikom.
W ramach projektu zakupionych zostanie 492 sztuki woluminów książek do 
wszystkich naszych placówek. Przygotowany został projekt zakładki do książki z 
informacjami na temat projektu oraz godzinami otwarcia bibliotek, które rozdawane 
będą czytelnikom. 
- Serdecznie dziękuję Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu własnym, bibliotekarzy 
i czytelników, za wkład w rozwój czytelnictwa w naszej gminie mówi Wioletta Olech, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce . 
 (AI) 

Świetlica w Raszówce zamieniła się 
w przepiękną pozytywistyczną kafejkę, 
na stolikach pojawiły się cytaty z dzieł 
Bolesława Prusa. Piękny wystrój, już 
przy wejściu, zapowiadał wspaniałą 
ucztę dla ducha.
- Podniosła i pachnąca dobrą herbatą 
atmosfera zauroczyła wszystkich, 
przepięknie skomponowane fragmenty 
powieści, przeplatane muzyką z filmu 
oraz wspaniałe wykonanie porwało nas 
wszystkich w świat pozytywistycznych 
idei - opowiada radny Andrzej Olek.
Zgromadzeni czytelnicy mogli się 
zapoznać ze znaczeniem tytułu 
powieści, które przedstawiła 
czternastoletnia Julia Ickiewicz – 

najaktywniejsza czytelniczka Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Raszówce. 
Wybór tekstów literackich i reżyseria 
tego wspólnego przedstawienia jest 
zasługą pani Marii Wolak, natomiast 
aranżacją muzyczną zajął się pan Witold 
Klocek.
- Byłam bardzo poruszona podczas 
czytania przez panią Cecylię Gałązkę 
fragmentu monologu Izabelli Łęckiej, to 
było tak profesjonalne, że czułam się jak 
w teatrze - mówi pani Elżbieta 
uczestniczka spotkania. 
Na koniec wszyscy uczestnicy dostali 
papierowego SMS-a od pana Prusa 
z cytatami z jego dzieł.
Głównymi aktorami w  przedstawieniu 

były panie z zespołu Leśne Echo, 
pomagali im jednak dzielnie również 
zaproszeni goście. Fragmenty „Lalki” 
czytali: radna Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, 
radny Marcin Nyklewicz, sołtys 
Raszówki Tadeusz Kosturek, Michał 
Rybiński, Małgorzata Leleń, Izabela 
Tyrcz, Wanda Krysztofińska, Witold 
Klocek, Wojciech Wojtałowicz.
Wszyscy już szykują się do 
przyszłorocznej edycji imprezy, bo jak 
zapowiedział prezydent Andrzej Duda, 
Narodowe Czytanie już stało się 
tradycją, którą wspólnie z małżonką na 
pewno będą kontynuować. 

  (MI) 

„Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać”

Narodowe 
Czytanie 
w Gminie Lubin 
Już po raz trzeci w naszej gminie, a czwarty w kraju, odbyło się 
Narodowe Czytanie. Akcja została zainicjowana w 2012 roku przez 
prezydenta Bronisława Komorowskiego, wtedy cała Polska czytała 
„Pana Tadeusza”. W tegorocznej edycji czytaliśmy wspólnie „Lalkę” 
Bolesława Prusa.



²¹GOK - TU SIĘ DZIEJE

GMINNY OŚRODEK KULTURY  W RASZÓWCE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W CIEKAWYCH FORMACH ARTYSTYCZNYCH. 
PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA RÓŻNYCH POLACH SZTUKI, M. IN.:

Warsztaty plastyczne 
  Rysunek dla początkujących i średniozaawansowanych 

(węgiel, pastele olejne i suche, farby wodne) - zajęcia 
stacjonarne i w plenerze
  Różne formy rękodzieła artystycznego

Warsztaty muzyczne 
  Sekcja wokalna - nabór do zespołu wokalnego 
  Sekcja rytmiczna
  Sekcja taneczna
  Nauka gry na instrumentach (akordeon, keyboard, gitara) 

Warsztaty filmowe
  Nauka podstawowych technik filmowania (nagrywanie, 

montowanie, itp.).

 (MK) 

Wyniki konkursu 
kulinarnego 
Nagroda Główna - ZESPÓŁ LUBIN – 
Sołectwo Krzeczyn Wielki 
za całokształt – smaczne i wyjątkowe było wszystko 
przez nich serwowane: pierogi pieczone tuligłowskie, 
kulebiak kapuściany, pierogi ze słodkiej kapusty 
i surówka wykonana na czas – DIABELSKA.

Nagrody równorzędne: 
Zespół JARZĘBINA – Sołectwo Księginice za pierogi 
z soczewica i jarmużem
Zespół BUCZYNIANKI – Sołectwo Buczynka za 
gołąbki z ziemniakami i serem w sosie kurkowym
Zespół SIEDLECKA NUTA – Sołectwo Siedlce za bigos 
Nagroda wyróżnienie – Zespół LEJDIS ze Składowic 
za zawodowe przeprowadzenie warsztatów lepienia 
pierogów z udziałem publiczności 

NOWY ROK – NOWE ZAJĘCIA – NOWI ZDOLNI LUDZIE 
– ZADZWOŃ, ZAPYTAJ, DOŁĄCZ DO NAS 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY TELEFONICZNE POD NR 76 84559 86 (GOK W RASZÓWCE). W PIERWSZYCH DNIACH PAŹDZIERNIKA ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE 
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE, PODCZAS KTÓRYCH USTALONY ZOSTANIE HARMONOGRAMU SPOTKAŃ.  

Kapuściano pierogowy festiwal - 
to impreza organizowana 
w miejscowości Księginice, 
podczas której promowane jest to, 
co polskie, swojskie i tradycyjne. 
Licznie napływającą publiczność 
witały stoiska pełne smakołyków 
pierogowo-kapuścianych. Każdy 
mógł spróbować szeregu potraw 
przygotowanych przez 
gospodynie z Gminy Lubin, ale 
największą popularnością cieszyły 
się, jak zawsze, pierogi w każdej 
postaci.

W konkursie kulinarnym 
skierowanym do mieszkańców 
gminy Lubin udział wzięły panie z: 
Księginic, Siedlec, Buczynki, 
Składowic i Krzeczyna Wielkiego. 
Uczestniczyły w poszczególnych 
konkurencjach na: 
najsmaczniejszą potrawę 
z kapusty, najlepsze pierogi oraz 
surówkę ze świeżej kapusty 
wykonywaną na czas. Panie 
z godnością walczyły o pierwsze 
miejsce. Jury powołane przez 
organizatora: przyznało nagrody 

pieniężne doceniając wielkie 
zaangażowanie, pomysłowość 
i oryginalność, kunszt kulinarny 
i atrakcyjne przedstawienie swojej 
grupy. 
Dużym powodzeniem cieszyły się 
warsztaty lepienia pierogów 
prowadzone przez zespół: 
„Lejdis” ze Składowic. Okazało 
się, że dziewczyny są  
wszechstronnie uzdolnione: 
pięknie śpiewają, pięknie 
wyglądają i smacznie gotują. 
Każdy mógł pod ich bacznym 

okiem nauczyć się lepić 
poprawnie pierogi, a potgem ich 
skosztować i poczęstować 
innych. Lejdiski wyczarowały: 
pierogi z kapustą, z kaszą 
gryczaną, z serem, ruskie, po 
kaszubsku, z mięsem, ze 
szpinakiem i serem, na słodko. 
Wszystkie były – po prostu 
przepyszne!
Organizatorem Festiwalu był 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszówce. 
 (MK)  

ŚWIĘTO 
SMAKÓW 

Działo się w Księginicach czyli… VII Festiwal Kapusty i Pieroga 

Z soczewicą i jarmużem, pieczone 
tuligłowskie, ze słodkiej kapusty 
i oczywiście ruskie. Pierogów w każdej 
postaci można było spróbować 
na VII już Festiwalu Kapusty i Pieroga 
w Księginicach. Były także inne 
przysmaki polskie i swojskie, które 
znikały ze stoisk niczym świeże bułeczki. 
Prawdziwą furorę zrobiły warsztaty 
lepienia pierogów, w których wzięli 
udział m.in. przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert Grabowski i radny 
Tomasz Fuczek. 

W warsztatach lepienia pierogów wzięli 
udział m.in. przewodniczący Rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski oraz radny 
Tomasz Fuczek. 



²² SPORT

Nagrody MVP 
Wzorem poprzedniego sezonu, najlepsi zawodnicy meczów 
z udziałem gminnych drużyn otrzymują nagrody Wójta 
Tadeusza Kielana. W tym sezonie przyznano już trzy 
wyróżnienia MVP. Podczas meczu „Victoria” Niemstów/
Siedlce – „Fortuna” Obora  tytuł ten otrzymał zawodnik 
gospodarzy Michał Matkowski. Druga kolejka – przyniosła 
nagrodę Oskarowi Ondczowi, zawodnikowi „Fortuny” Obora, 
która podejmowała Transportowiec-Kłoptów/Osiek. 
W trzeciej kolejce, w meczu pomiędzy „Victorią” Niemstów/
Siedlce a Transportowcem Kłopotów/Osiek za najlepiej 
grającego zawodnika uznano Piotra Sokołowskiego. 

Reprezentacja Urzędu Gminy z wójtem z Tadeuszem Kielanem zwycięzcą turnieju 

Strzelali najcelniej! 

51 zawodników wzięło udział 
w I Strzeleckich Mistrzostwach 
Gminy Lubin o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Lubin. Wystartowało 16 

reprezentacji sołectw i jedna 
ekipa, reprezentująca Urząd 
Gminy i to ta  ostania wygrała 
zawody.  
Zwycięską drużynę tworzyli 

Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan oraz Andrzej Jakimiak 
i Krzysztof Szabat. Łącznie 
uzyskali 253 punkty. Na drugim 
miejscu uplasowała się 

reprezentacja Osieka 
w składzie: Piotr 
Wojciechowski, Julian 
Wojciechowski i Martyna 
Ćwierz z wynikiem 244 
punktów. Trzecie miejsce 
wystrzelała drużyna Księginice 
II - 241 punktów, w skład 
której weszli sołtys Krzysztof 
Lewicki, Henryk Nagaj oraz 
Damian Wójcicki. 
Turniej rozegrany został na 
strzelnicy sportowej „Przylesie” 
w Lubinie. Celem zawodów 
było wyłonienie dwóch drużyn 
Gminy Lubin na Strzeleckie 
Mistrzostwa  Powiatu 
Lubińskiego.  
Zawodnicy oddawali strzały 
z karabinu kbks (przy 
zamkniętych przyrządach 
celowniczych) z odległości 50 
m. Turniej zakończyło wspólne 
ognisko.    (MG)   

Gminny Turniej 
Warcabowy 

25 zawodników wzięło udział 
w Gminnym Turnieju 
Warcabowym, który odbył się 
w Składowicach. Mecze  
rozgrywane były na 
szachownicach stupolowych, 
a zawody zorganizowane 
zostały w ramach realizacji 
Gminnego Kalendarza Imprez 
Sportowych. Zawodnicy 
rywalizowali w czterech 
kategoriach wiekowych. 

W kategorii ORLIK 
(ur. 2005 i młodsi) wśród 
dziewcząt najlepsza była Beata 
Zieleniec z Obory, a wśród 
chłopców  Filip Ród ze Składowic. 

W kategorii MŁODZIK 
(ur. 2002-2004) triumfowali 
Marta Zieleniec z Obory 
i Mateusz Lodzińśki z Lubina. 

W kategorii juniorów 
młodszych 
( ur. 1999-2001) zwycięski 
tytuł przypadł Magdzie 
Zieleniec z Obory, a w kategorii 
seniorskiej mistrzowskie 
tytuły wywalczyli Danuta 
Lodzińska z Lubina i Ryszard 
Stasiuk ze Składowic. 

Uczestnicy za zajęcie miejsc 
1-3 otrzymali dyplomy, 
a wszystkie dzieci 
uczestniczące w turniej słodki 
poczęstunek ufundowany 
przez organizatora imprezy 
Gminę Lubin. Turniej 
prowadzili oraz sędziowali 
Lucyna Franczak i Mieczysław 
Lodziński.

 (K. Przewoźnik) 

Prezentujemy drużyny piłkarskie Gminy LUBIN
„Iskra” Księginice 
Od lewej: Remigiusz Postrożny - trener, Rafał Spychała – obrońca, 
Kamil Chmiel - obrońca, Damian Migacz - obrońca, Jarosław 
Rutkowski - pomocnik, Mateusz Lisowicz- obrońca, Daniel Ćwik - 
napastnik, Roman Staszak - obrońca, Mateusz Łodej - napastnik, 
Piotr Karczewski - pomocnik, Rafał Rytkowski - pomocnik, Karol 
Grolewski- obrońca, Jan Łodej - masażysta, Mieczysław Lodziński 
- prezes.
Dolny rząd, od lewej: Maciej Srebniak - pomocnik, Paweł Tomin - 
obrońca, Grzegorz Pałamarczuk - obrońca, Radosław Pytlarz - 
pomocnik, Tomasz Wasilewski - bramkarz, Krystian Stec - 
pomocnik, Michał Matkowski - bramkarz, Dominik Nalewajk - 
napastnik, Maciej Bar - pomocnik, Marcin Rzeczkowski - obrońca.

Przetasowania i roszady miały 
natomiast miejsce w B-Klasie. 
W II legnickiej grupie 
rywalizują ze sobą cztery 
gminne drużyny: „Victoria” 
Niemstów, wzmocniona 
zawodnikami „Platana” 
Siedlce, który w tym sezonie 
nie przystąpił do rozgrywek, 
a także „Transportowiec” 
Kłopotów-Osiek, „Unia” 
Szklary Górne i „Fortuna” 
Obora. W III legnickiej grupie 

B-Klasy samotnie gra „Huzar” 
Raszówka. 
KLASA OKRĘGOWA 
Drużyna z Księginic sezon 
rozpoczęła 16 sierpnia, 
ulegając na wyjeździe Orli 
Wąsosz 2:4. Na jednej 
przegranej się nie skończyło, 
zła passa trwała do trzeciej 
kolejki, a „Iskra” ulegała 
kolejno „Odrze” Chobienia 3:6, 
a następnie „Kaczawie” 
Bieniowice 1:0. 

Sezon piłkarski 2015/2016 rozpoczęty

GMINNE DRUŻYNY 
JUŻ W GRZE 
Pierwsze pojedynki piłkarskie 
w nowym sezonie mają już za sobą 
wszystkie drużyny piłkarskie Gminy 
Lubin. W najwyższych grupach 
rozgrywkowych zmian nie było. 
W okręgówce reprezentuje nas 
„Iskra” Księginice, a w II legnickiej 
grupie A-Klasy „Unia” Miłoradzice. 
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„Fortuna” Obora
Najwyższy rząd, od lewej: Dawid Słaboń, 
Karol Stołowski, Łukasz Rudnicki, Dawid 
Pietrzak, Damian Rudak, Tomasz 
Laskowski, Artur Bogatko, Grzegorz Jach, 
Maciej Soja, Jan Chełpa, prezes
Środkowy rząd: Sebastian Spaliński i Piotr 
Wanat
Dolny rząd od lewej: Kamil Bąk, Oskar 
Ondycz, Karol Chmielewski, Mariusz 
Kulicki, Łukasz Kulicki, Adrian Sobieraj, 
Krystian Kalinowski, Grzegorz Szulc- 
Kierownik drużyny

Prezentujemy drużyny piłkarskie Gminy LUBIN

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Fortuna Obora 4 4 0 0 12 26:5
2. Zamet II Przemków 4 3 0 1 9 17:11
3. Hajduk Kłobuczyn 3 2 1 0 7 14:4
4. Kalina Sobin 4 2 1 1 7 16:7
5. Kryształ Chocianowiec 4 2 1 1 7 11:6
6. Amator Wierzchowice 3 2 0 1 6 6:6
7. Victoria Niemstów 4 2 0 2 6 19:9
8. Unia Szklary Górne 4 1 1 2 4 6:8
9. Perła Potoczek 3 1 0 2 3 4:9
10. Transportowiec Kłopotów 4 1 0 3 3 9:30
11. LZS Koźlice 3 1 0 2 3 5:6
12. LZS Nowa Wieś Lubińska 4 0 1 3 1 7:15
13. Płomień Nieszczyce 4 0 1 3 1 3:27

Kolejka 4: 
Amator Wierzchowice – LZS Koźlice 1:0
Kryształ Chocianowiec – Perła Potoczek 4:0
Kalina Sobin – LZS Nowa Wieś Lubińska 4:2
Fortuna Obora – Płomień Nieszczyce 9:0
Zamet II Przemków – Unia Szklary Górne 3:1
Victoria Niemstów – Transportowiec Kłopotów 12:0
Hajduk Kłobuczyn – PAUZA

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III (tabela skrócona) 
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Ikar Miłogostowice 4 4 0 0 12 31:2
2. Czarni II Rokitki 4 3 1 0 10 15:2
3. Mewa Goliszów 4 3 0 1 9 8:4
4. Huragan Nowa Wieś 

Złotoryjska 4 3 0 1 9 22:6

5. Huzar Raszówka 4 2 2 0 8 19:2
Kolejka 4: 
Huzar Raszówka – Iskra II Kochlice 1:1

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II (tabela skrócona) 
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
12. Unia Miłoradzice 5 5 0 0 4 6:12

Kolejka 5: 
Mewa Kunice – Unia Miłoradzice 3:1

KLASA OKRĘGOWA 2015/2016, OKRĘG LEGNICA (tabela skrócona) 
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
12. Iskra Księginice 5 2 0 3 6 11:15

Kolejka 5: 
Kuźnia Jawor – Iskra Księginice 0:1

Sezon piłkarski 2015/2016 rozpoczęty

GMINNE DRUŻYNY 
JUŻ W GRZE 

Sytuacja odwróciła się kolejce 4., 
kiedy to Księginiczanie pokonali na 
własnym boisku „Chojnowiankę” 
Chojnów 5:4. Kolejny mecz przyniósł 
kolejne zwycięstwo. Tym razem na 
wyjeździe „Iskra” pokonała „Kuźnię” 
Jawor 1:0.  Zespół znajduje się 
obecnie na 12. miejscu w tabeli. 
A-KLASA 
Doskonale sezon rozpoczęła z kolei 
drużyna z Miłoradzic, pokonując na 
wyjeździe „Zjednoczonych” Snowidza 
3:0, a w drugiej remisując 2:2 z „Arką” 
Trzebnice. Niestety pasmo sukcesów 
zostało brutalnie przerwane porażką 
na własnym boisku ze „Spartą” Rudna 
0:5 i trwa. Dwa kolejne mecze to  dwie 

przegrane „Unii”. W 4. kolejce u siebie 
z „Orłem” Mikołajowice 0:2, 
a następnie na wyjeździe „Mewą” 
Kunice 2:3. Miłoradzicka drużyna 
zajmuje obecnie, podobnie jak „Iskra”, 
12. miejsce w tabeli. 
B-KLASA 
Zdecydowanie najlepiej w II legnickiej 
grupie B-Klasy radzi sobie „Fortuna” 
Obora, zajmując po czterech kolejkach 
pozycję lidera tabeli, z dorobkiem 12 
punktów. Mimo, że w pierwszym 
meczu sezonu „Fortuna” uległa 
„Victorii” Niemstów/Siedlce 0:3, 
zachowała komplet punktów. 
Z przyczyn formalnych, z powodu 
braku wymaganych dokumentów, 
które powinni mieć przy sobie w czasie 
meczu zawodnicy, a o sprawdzenie, 
których wnioskowała „Fortuna” - 
„Victoria” otrzymała walkowera. 
Niższe pozycje w tabeli wywalczyły na 

razie pozostałe reprezentacje Gminy 
Lubin: 7. miejsce zajmuje „Victoria 
Niemstów-Siedlce, 8. „Unia” Szklary 
Górne, a 10. „Transportowiec” 
Kłopotów-Osiek. Ta ostatnia drużyna 
w ostatniej kolejce zaliczyła 
największą wpadkę sezonu, 
przegrywając z Victorią 12:0. Ten 
wyniki tłumaczy jedynie to, że zespół 
przyjechał do „Siedlec” mocno 
zdziesiątkowany i rozegrał to 
spotkanie w niepełnym składzie. 
Doskonale radzi sobie natomiast 
„Huzar” Raszówka, który po 4. 
Kolejkach ma na swoim koncie jeden 
remis i trzy wygrane, w tym dwie 
naprawdę spektakularne: 9:0 
rozgromiona została „Lubiatowianka” 
Lubiatów, a 8:0 „Iskra”  
Niedźwiedzice. „Huzar” plasuje się 
obecnie na 5. miejscu w tabeli. 
 Maja Grohman  
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Derbowy pojedynek 
pomiędzy „Fortuną” Obora 
a „Transportowcem” 
Kłoptów/Osiek zakończył 
się wygraną gospodarzy 
10:4. 

Fatalna seria 
„Transportowca” trwa. 
W ostatniej kolejce zespół 
uległ „Victorii” Niemstów/
Siedlce 12:0. Na szczęście to 
początek sezonu i zła karta 
może się jeszcze odwrócić.  



²⁴ ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych

– Czy mógłby pan zmienić mi 
wskazania licznika przebiegu?
– Jasne. O ile cofnąć?
– Nie, dodać kilometrów.
– Przepraszam, nie poznałem 
pana posła. 

*** 
Dziewczyna wróży sobie u Cyganki:
– Dwóch chłopaków się o mnie 
stara, któremu z nich się 
poszczęści?
– Poszczęści się Andrzejowi, 
Jurek się z tobą ożeni. 

***
Panie doktorze, czy operacja 
się udała? 
Tak. Jest pan od wczoraj 100% 
kobietą. 
Ale ja miałem mieć wyrostek 
robaczkowy usunięty! 
No masz. Babie nigdy nie 
dogodzisz?

*** 
– Stary, jak często się
 zmienia olej?
– Szwagier zmienia raz na dwa 

lata.
– Raz na dwa lata, a czym on jeździ?
– Niczym, smażalnię ma 
w Kołobrzegu.

*** 
O trzeciej w nocy, przed 
egzaminem, do profesora 
dzwoni telefon:
– Halo, śpisz już? – pyta głos 
w słuchawce
– Taa – odpowiada profesor
– A my się jeszcze kurcze 
uczymy

*** 
- Panie Premierze, jest 
problem. Według sondażu 
Polakom żyje się dobrze i są 
bardzo zadowoleni... 
- To świetnie! A problem? 
- Sondaż przeprowadzono 
w Wielkiej Brytanii...

***
Wchodzi biznesmen do biura 
z grupą swoich klientów - 
cudzoziemców i mówi do 
sekretarki:

- Przynieś mi kawę, a dla tych 
trzech pawianów kefir.
Głos z grupy:
- Dwóch pawianów. Ja jestem 
tłumaczem.

*** 
Zatrudnili blondynkę przy 
malowaniu pasów. W pierwszym 
dniu namalowała 15 km pasów, 
w drugim dniu 3 km pasów 
a w trzecim tylko 1 km pasów.
W tym samym dniu wzywa ją 
szef i mówi:

- Co się z panią dzieje?? - pyta się 
szef - Coraz gorzej pani pracuje
Na co blondynka odpowiada:
- To nie ja gorzej pracuje tylko, że 
do wiadra z farbą mam coraz dalej.
***
Sprzedawca wyjaśnia klientowi 
zasady zakupu towaru na raty: 
- Płaci pan z początku małą sumę, 
a potem nie płaci pan ani grosza 
przez pół roku.
Klient: 
- To pan mnie zna?
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Hasło krzyżówki z numeru 8 Wiadomości Gminnych brzmi: „KTO O GROSZ NIE DBA TEN GROSZA NIE WART”. 
Nagrodę otrzymuje Katarzyna Buszkiewicz Niemstowa. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. 
Łokietka 6, pokój nr 5 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@
ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 
59-300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 30 września 2015 r. Spośród osób, 
które odgadną hasło krzyżówki rozlosowane zostanie nagroda niespodzianka. 


