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Fortuna Obora prowadząca w II 
legnickiej grupie B-Klasy przez 
całą rundę, po ostatnim meczu 
spadła na trzecie miejsce. 
Tytuł lidera wywalczyła 
reprezentacja Zametu II 
Przemków, która ten ostatni 
pojedynek jesieni wygrała 
z Oborą 4:2. Na drugie miejsce 
awansowała z kolei Unia 
Szklary Górne, grająca obecnie 
dobrą i przemyślaną piłkę, 
która świadczy o doskonałym 
zgraniu drużyny i daje jej 
pozycję wicelidera w swojej 
grupie, co może zapowiadać 
ostrą walkę o awans do 
A-Klasy.  Str. 23 

SZTUKĄ JEST ŻYĆ 
DLA OJCZYZNY 

„Sztuką jest umierać 
dla ojczyzny, ale jeszcze 
większą sztuką jest dla niej 
żyć” – te słowa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego były 
mottem przewodnim Mszy 
Świętej w intencji Ojczyzny, 
odprawionej w Siedlcach, 
a rozpoczynającej gminne 
obchody Święta Niepodległości. 
Eucharystii przewodniczył 
ks. dr Tadeusz Żurek, proboszcz 
miejscowej Parafi i p.w. Św. 
Michała Archanioła.  Str. 8 -9 

„NIE” DLA STREFY 

Minister rolnictwa podtrzymał 
swoją wcześniejszą negatywną 
decyzję w sprawie zmiany 
przeznaczenia gruntów 
rolnych na terenie Obory 
i Krzeczyna Wielkiego, na 
których powstać miała 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
- Muszę przyznać, że 
takiego stanowiska 
się spodziewaliśmy, 
dlatego jednocześnie  
z odwołaniem rozpoczęliśmy 
procedury związane 
z uchwaleniem nowego 
studium uwarunkowań 
i zagospodarowania 
przestrzennego, wyłącznie dla 
terenów przeznaczonych pod 
strefę - mówi wójt Tadeusz 
Kielan. 
 Str. 7
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Pierwsze zadania zakończone, w opracowaniu jest kolejnych 36 projektów 

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

Nowe drogi w pięciu miejscowościach, cząstkowe remonty nawierzchni we 
wszystkich wsiach Gminy Lubin, dziesięć nowych wiat przystankowych, oczyszczenie 
i udrożnienie rowów, nowe odcinki dróg tłuczniowych, oświetlenie w  Raszowej – 
tak w skrócie przedstawia się bilans gminnych inwestycji z ostatnich kilku miesięcy. 
Przygotowywanych jest kilkadziesiąt nowych projektów inwestycyjnych, które 
realizowane będą w przyszłym roku. - Może na razie to niewiele, ale cieszę się, że 
inwestycje idą do przodu – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
 Str. 12 -13

INWESTYCYJNY 
BILANS GMINY LUBIN 

Odbierz swoją Kartę Dużej Rodziny!
Karta Dużej Rodziny to program, 
który powstał, aby wesprzeć 
rodziny wielodzietne w ich 
codziennym życiu. To system 
zniżek i dodatkowych uprawnień 
dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i 
w firmach prywatnych. Aby 
otrzymać Kartę Dużej Rodziny 
należy złożyć wniosek w gminie 

odpowiadającej miejscu 
zamieszkania. Wniosek w imieniu 
rodziny, może złożyć każdy 
pełnoletni jej członek. Wszelkie 
informacje można uzyskać na 
stronach internetowych: rodzina.
gov.pl, empatia.mpips.gov.pl jak i 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lubinie, ul. 
Łokietka 6A, pok.5.  Str. 3 
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Przysłowia
Grudzień zimny, śniegiem 
pokryty, daje rok w zboże 
obfity

*** 
Gdy zamarznie pierwszego 
grudnia wyschnie niejedna 
studnia, gdy pierwszego 
pogoda służy to wczesną 
wiosnę i pogodną wróży.

***
Gdy na początku grudnia 
pogoda stała zima będzie 
długo biała.

***
Im więcej zimą wody, tym 
więcej wiosną pogody.

***
Grudzień jak łagodny 
wszędzie cała zima dzieckiem 
będzie.

*** 
Barbara po wodzie święta po 
lodzie.

*** 
Jeśli w grudniu często 
dmucha, to w marcu 
i kwietniu plucha.

*** 
Co zima przychłodzi, lato 
wynagrodzi.

*** 
Gdy w Narodzenie pogodnie, 
będzie tak cztery tygodnie.

*** 
Jaka pogoda w Szczepana 
panuje, taka na luty nam się 
szykuje.

***
Jak Jan Apostoł ośnieżony, 
św. Józef (19.03) już zielony.

***
Dzień Sylwestrowy pokaże 
czas lipcowy.

*** 
Święta Łucja głosi, jaką 
pogodę styczeń przynosi.

*** 
Od świętego Florka daj chleba 
do worka.

*** 
Gdy Makary pogodny, cały 
styczeń chłodny.

W wyniku przetargu, przeprowadzonego przez Prezydenta 
Miasta Lubina, uzyskano ceny za 1kWh nawet o 40 proc. 
niższe od cen w taryfie Przedsiębiorstwa Energetycznego. 
Oznacza to obniżenie ceny w stosunku do roku poprzedniego o 
10 proc. 
- To bardzo korzystne rozwiązanie, które daje wymierne 
korzyści finansowe. Wyniki grupowego postępowania mówią 
same za siebie, obniżenie kosztów zakupu energii oznacza 
dodatkowe oszczędności dla budżetu na 2016 r. w wysokości  
70 000 zł – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Gmina, uczestnicząc w przetargu, wspólnie z miastem nie 
ponosiła żadnych kosztów. 
 (MG)  

Tańsza energia dla Gminy Lubin
Wspólne zakupy, niższe ceny. Gmina Lubin po raz pierwszy w historii przyłączyła się do Grupy Zakupowej, 
utworzonej przez  127 jednostek samorządu terytorialnego, z trzech  województw, które wspólnie 
przystępują do przetargu na zakup energii elektrycznej.

W skład Komisji ds. 
szacowania szkód wchodzili 
przedstawiciele Urzędu 
Gminy Lubin, Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oraz Izby 
Rolniczej. 
Jeden z wniosków nie był 
rozpatrywany, ponieważ 
dotyczył strat w produkcji 
zbóż, które nie zostały objęte 
programem pomocowym. 

W 14 gospodarstwach 
obniżenie przychodów nie 
przekroczyło 30 proc. 
produkcji, co również  
uniemożliwia ubieganie się 
o rządową dotację. 
Z terenu Gminy Lubin na 
finansową pomoc z Budżetu 
Państwa może liczyć 21 
rolników, w których 
gospodarstwach susza 
wyrządziła straty 

przekraczające 30 proc. 
przychodu. 
- Z informacji przekazanych 
nam przez Agencję 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
wynika, że odszkodowania 
wypłacone zostaną do końca 
roku – mówi Arkadiusz 
Dulemba, kierownik 
lubińskiego oddziału 
Dolnośląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu. 
Ubezpieczeni rolnicy 
otrzymają 400 zł od ha 
upraw uszkodzonych, 
a nieubezpieczeni producenci 
200 zł. 
- Wnioski rolników, których 
straty przekroczyły 30 proc., 
trafiły także do Wojewody 
Dolnośląskiego. Specjalny 
zespół dokonuje obecnie ich 

weryfikacji, pod kątem 
przyznania rolnikom 
preferencyjnych kredytów 
klęskowych – dodaje 
Arkadiusz Dulemba. 
Ze złożonych wniosków 
wynika, że powierzchnia 
dotknięta klęską na terenie 
Gminy Lubin wyniosła ponad 
1,5 tys. hektarów, a straty 
z tego tyłu oszacowano na 3, 
7 mln zł.   (EJ, MG) 

Straty spowodowane tegoroczną suszą w Gminie Lubin oszacowane

ZASIŁKI JESZCZE 
W TYM ROKU 
Specjalna komisja, powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego oszacowała straty 
spowodowane suszą na terenie Gminy Lubin. Wnioski w tej sprawie złożyli właściciele 36 
gospodarstw. Na odszkodowanie i preferencyjny kredyt klęskowy liczyć może 21 rolników, 
których straty z tytułu prowadzonej działalności rolnej przekroczyły 30 proc.  
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Najwyższy indywidualny wynik 
w Gminie Lubin uzyskał 
Krzysztof Kubów z Prawa 
i Sprawiedliwości, na którego 
głosowało 1297 mieszkańców 
czyli 21,36 proc. 
uprawnionych do głosowania. 
Kolejni kandydaci obdarzeni 
najwyższym w Gminie 
zaufaniem – to także 
przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości Adam 
Lipiński (7,35 proc.) 
i Elżbieta Witek (7,12 
proc.). Cała trójka 
otrzymała wysokie poparcie 
w całym okręgu, obejmując 
poselskie mandaty. 

Czwarty wynik w Gminie Lubin 
uzyskał Tadeusz Maćkała z PO 
(421 głosów – 7,03 proc.), 
a piąty Ryszard Zbrzyzny (361 
głosów – 6,03). Nie objęli oni 
jednak poselskich mandatów. 
Maćkała ponieważ uzyskał za 
mało głosów w skali okręgu, 
a Zbrzyzny, ponieważ jego 
ugrupowanie nie przekroczyło 
wymaganego progu 8 proc. 
Wśród ugrupowań drugie 
miejsce w Gminie Lubin zajęła 
PO z wynikiem 19,85 proc. 
(1103 głosy), a na trzecim 

uplasowała się Zjednoczona 
Lewica – 10 proc. (556 
głosów).

Czwarty wynik w Gminie Lubin 
należał do ugrupowania Kukiz 
15 – 9,95 proc., piąty do 
Nowoczesnej Ryszarda Petru – 
8,19, a dopiero szóste miejsce 
osiągnęło Polskie Stronnictwo 
Ludowe z wynikiem 4,46 proc. 
Na ugrupowanie Janusza 
Korwina Mikke – głosowało 
4,4 proc. mieszkańców Gminy 
Lubin, a najsłabszy wynik 
osiągnęła Partia Razem – 3,38 
proc. 
W wyborach do Senatu 
najlepszy wynik uzyskała 
Dorota Czudowska z PiS, na 

którą głosowało 43,86 proc. 
(2566 osób), drugi otrzymał 
Piotr Borys z PO – 29,86 proc. 
(1779 głosów), a trzeci 

Ireneusz Pasis z JOW 
Bezpartyjni – 27,07 proc. 
(1613 głosów). 
 Maja Grohman 
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Zniżki dla rodzin 3 + 
Odbierz swoją Kartę Dużej Rodziny!
Karta Dużej Rodziny to 
program, który powstał, aby 
wesprzeć rodziny wielodzietne 
w ich codziennym życiu. To 
system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ 
zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. 
Aby otrzymać Kartę Dużej 
Rodziny należy złożyć wniosek 
w gminie odpowiadającej 
miejscu zamieszkania. 
Wniosek w imieniu rodziny, 
może złożyć każdy pełnoletni 
jej członek. Wszelkie 
informacje można uzyskać na 
stronach internetowych 
rodzina.gov.pl, empatia.
mpips.gov.pl jak i w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Lubinie, ul. Łokietka 6A, 
pok.5.
Jej posiadacze mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty 
instytucji kultury, ośrodków 
rekreacyjnych czy księgarni na 
terenie całego kraju. 
Posiadanie Karty ułatwia więc 
dużym rodzinom dostęp do 
rekreacji oraz obniża koszty 
codziennego życia.
W praktyce Karta Dużej 
Rodziny zapewnia zniżki przy 
zakupie jedzenia i kosmetyków, 
odzieży i obuwia, zabawek, 
paliwa oraz książek. – Rodzina 
nie musi mieszkać razem, by 
uzyskać zniżki, wystarczy, że 
wszyscy jej członkowie 
otrzymają spersonalizowane 
karty. Dzięki temu dzieci 

studiujące w innym mieście, 
mogą na miejscu kupić 
potrzebne im tytułu. A właśnie 
w przypadku książek, te zniżki 
są naprawdę odczuwalne – 
mówi Sylwia Pęczkowicz-
Kuduk, wiceprzewodnicząca 

Rady Gminy Lubin.  
Karta Dużej Rodziny obniża 
także koszty rachunków za 
usługi telekomunikacyjne czy 
bankowe. Pozwala na tańsze 
przejazdy pociągami 
i komunikacją publiczną 

w wybranych 
miejscowościach.
Posiadacze Karty Dużej 
Rodziny mogą korzystać 
z oferty w ponad 8 tys. miejsc 
zgłoszonych przez ponad 900 
firm i instytucji z całej Polski.
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubinie od 
czerwca 2014 r. zgodnie 
z ustawą z dnia
23 grudnia 2014r. o Karcie 
Dużej Rodziny realizuje 
Rządowy Program dla rodzin 
wielodzietnych - Karta Dużej 
Rodziny. W ramach programu 
do sierpnia 2015 r. wydano dla 
77 rodzin 402 karty w tym dla 
147 opiekunów i 255 dla 
dzieci.
  (oprac. GOPS) 

Nasi parlamentarzyści
W legnicko-jelniogórskim okręgu wyborczym do obsadzenia 
było 12 mandatów. Zdobyli je: Adam Lipiński, Elżbieta 
Witek, Marzena Machałek, Krzysztof Kubów, Wojciech 
Zubowski  i Ewa Szymańska z PiS, Ewa Drozd, Stanisław 
Huskowski, Zofia Czernow i Robert Kropwinicki z PO, 
Elżbieta Stępień z Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz Robert 
Winnicki z ugrupowania Kukiz 15. Senatorskim mandat 
ponownie objęła Dorota Czudowska z PiS. 

- Te zniżki są naprawdę odczuwalne. Warto więc 
swoją kartę odebrać. Jest ona wydawana każdej 
osobie zgłoszonej we wniosku – mówi Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk.  

Karta przysługuje 
niezależnie od 
uzyskiwanych dochodów 
rodzinom z co najmniej 
trójką dzieci:
w wieku do ukończenia 18 
roku życia,
w wieku do ukończenia 25 
roku życia, w przypadku 
gdy dziecko uczy się 
w szkole lub szkole 
wyższej,
bez ograniczeń 
wiekowych, w przypadku 
dzieci legitymujących się 
orzeczeniem
o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Powyborcza analiza 

W GMINIE 
LUBIN 
WYGRAŁ PIS 
39,33 proc. – to poparcia jakie otrzymał 
Komitet Prawa i Sprawiedliwość w Gminie 
Lubin w październikowych wyborach 
parlamentarnych. Na PiS głosowało 2186 
osób. Frekwencja wyborcza w gminie wniosła 
52,88 proc. i była o prawie procent wyższa od 
średniej krajowej. 

Najlepszy wynik 
wyborczy w Gminie 
Lubin uzyskał kandydat 
Prawa i Sprawiedliwości 
Krzysztof Kubów, na 
którego głosowało 
21,36 uprawnionych 
do głosowania 
mieszkańców.  

Mieszkańcy Gminy Lubin głosowali w 11 Obwodowych Komisjach 
Wyborczych. Na zdjęciu Ewa i Waldemar Domowicz z Siedlec. 
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  INFORMACJE URZĘDOWE

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY W 2015 ROKU

Przewodniczący Rady Gminy Lubin pełni dyżury w każdy wtorek
w godzinach od 8:00 do 10:00
w budynku Urzędu Gminy w Lubinie
przy ul. Władysława Łokietka 6 w pok. nr 18 (II piętro). 

KOMISJE RADY GMINY LUBIN 
Prezentujemy składy merytorycznych komisji Rady 
Gminy Lubin. Dziś pierwsze trzy z nich, w kolejnym 
numerze Wiadomości Gminnych cztery pozostałe. 

Komisja Rewizyjna 
Andrzej Olek – przewodniczący 

Patryk Jarkowiec – członek 

Janusz Zarenkiewicz – członek 

Komisja Oświaty i Kultury 
Zofia Marcinkiewicz – 
przewodnicząca 

Sylwia Pęczkowicz-Kuduk – 
członek 

Marcin Nyklewicz – członek 

Jan Olejnik – członek 

Robert Piekut – członek 

Komisja Statutowa 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk
– przewodnicząca 

Tomasz Fuczek – członek 

Paweł Łukasiewicz – członek 

Radni Gminy Lubin pełnią dyżury w każdy czwartek miesiąca  w siedzibie Urzędu Gminy 
w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 18 (II piętro) wg następującej kolejności:

 W Ó J T    G M I N Y   L U B I N
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych

 

Lp. Położenie           
gmina Lubin Nr KW Nr 

działki
Powierzchnia
działki w m²  

Cena wywoławcza
netto w zł

Wysokość 
wadium w zł

Godzina
przetargu

1 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/22 1140 m² 29 722,00  3 000,00 9.30

2 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/23 1140 m²  33 110,00  3 400,00 10.00

3 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/27 1097 m²  28 490,00  2 900,00 10.30

4 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/28 1095 m²  28 490,00  2 900,00 11.00

5 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/29 1095 m²  31 955,00  3 200,00 11.30

6 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/30 1095 m²  31 955,00  3 200,00 12.00

7 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/31 1095 m²  31 955,00  3 200,00 12.30

  Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
  Opis nieruchomości: Działki zlokalizowane przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. Teren płaski. Działki mają kształt 

nieregularnych wieloboków, zbliżonych do prostokąta i kształt prostokąta.
  Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.
  Działki maja zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin. 

Położone przy drodze gminnej niedaleko miasta Lubina.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

symbol 2.MN
  Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej (pok.14) Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6.
  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26 listopada 2015 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu 

Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we 
Wschowie Oddział w Lubinie.

  22.10.2015 Tomasz Fuczek  g. 14:30 – 15:30
  29.10.2015 Jan Gątkowski  g. 14:30 – 15:30
  5.11.2015 Patryk Jarkowiec  g. 14:30 – 15:30
  12.11.2015 Roman Komarnicki  g. 14:30 – 15:30
  19.11.2015 Paweł Łukasiewicz  g. 14:30 – 15:30
  26.11.2015 Krzysztof Łukowski  g. 14:30 – 15:30
  3.12.2015 Zofia Marcinkiewicz g. 14:30 – 15:30

  10.12.2015 Marcin Nyklewicz  g. 14:30 – 15:30
  17.12.2015 Jan Olejnik g. 14:30 – 15:30
  14.01.2016 Andrzej Olek  g. 14:30 – 15:30
  21.01.2016 Sylwia Pęczkowicz–Kuduk g. 14:30 – 15:30
  28.01.2016 Robert Piekut  g. 14:30 – 15:30
  4.02.2016 Barbara Skórzewska  g. 14:30 – 16:30
  11.02.2016 Janusz Zarenkiewicz  g. 14:30 – 15:30 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU GMINY LUBIN W 2015 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w 2015 r. 
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cz. 2, Gmina Lubin otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin” 
Zadanie obejmowało wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Lubin. Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego 
odpadu na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 31.416,77 zł, w tym kwota 26.695,44 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a pozostała część stanowi wkład własny Gminy Lubin. 
W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne - usunięto wyroby zawierające azbest z 19 posesji 
położonych na terenie Gminy Lubin - w ilości 60,60 Mg . 
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  INFORMACJE URZĘDOWE

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin  
na lata 2015 – 2030

Informujemy, że w okresie 14.09 - 02.10.2015 r. zostały przeprowadzone na terenie Gminy Lubin konsultacje 
społeczne z mieszkańcami dotyczące opracowanego projektu dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju 
Gminy Lubin na lata 2015-2030”.
Przedmiotowe konsultacje zostały dokonane na obszarze Gminy Lubin zgodnie z Zarządzeniem Nr 346/2015 Wójta 
Gminy Lubin z dnia 12.08.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Lubin na lata 2015-2030. Informacja o konsultacjach została opublikowana:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach,
- na stronie internetowej gminy,
- w „Wiadomościach Gminnych” oraz „Gazecie Wrocławskiej”
Celem konsultacji było uzyskanie opinii i wniosków mieszkańców Gminy Lubin w zakresie projektu dokumentu za 
pomocą opublikowanego oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy „Formularza uwag do projektu do projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030”. Formularz uwag przewidywał wskazanie propozycji zmian 
poszczególnych treści opublikowanego dokumentu. W dniu 17.09.2015 r. odbyło się również w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Obora otwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy Lubin.
W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynął jeden formularz uwag, który przedstawiono poniżej wraz z 
propozycjami mieszkanki oraz sposobem odniesienia się do nich:
 
LP. Zgłoszone uwagi i propozycje Sposób odniesienia się
1. Zgłoszono 3 uwagi i propozycje (na jednym formularzu 

uwag) od mieszkanki wsi Raszowa1) dot. „1 lampy na 
baterie słoneczne” z propozycją dodania do zapisów 
Strategii Rozwoju Gminy Lubin „rozbudowy oświetlenia 
przy drodze wewnętrznej 198 dz. nr 194/5 w Raszowej”,
2) dot. „przystanku przy drodze bez chodnika i daleko 
od centrum wioski” z sugerowanym zapisem: „przenie-
sienie przystanku autobusowego obok sklepu”,
3) dot. „zarośniętego parku” z propozycją zmiany zapisu 
na „doprowadzenie parku do stanu użytku”.

Przedstawione zagadnienia nie odnoszą się do 
obecnych zapisów projektu dokumentu będą-
cego przedmiotem konsultacji. Ponadto propo-
nowane zapisy pozostają     na bardzo wysokim 
stopniu uszczegółowienia, uniemożliwiającym 
uwzględnienie ich w Strategii Rozwoju Gminy 
Lubin na lata 2015-2030

INFORMACJA O TABLICZKACH Z NUMERAMI  PORZĄDKOWYMI
Przypominamy właścicielom posesji o obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym na budynku tabliczki z 
wyraźnym numerem porządkowym. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę 
ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic - nazwę miejscowości. Jeżeli budynek jest położony w głębi 
nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym wraz z nazwą miejscowości 
umieszcza się również na ogrodzeniu. Tablica z numerem porządkowym powinna być od zmroku do świtu 
oświetlona i utrzymana w należytym stanie.
Niedopełnienie powyższego obowiązku, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, podlega karze grzywny do 250 zł.
 Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan

Gminny PSZOK! 
Od 3 listopada działa nowy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w 
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić 
wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się 
w Lubinie przy ul. Zielonej 1 (teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO”).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

800-14 00 1000-1600 800-1400 1000-1600 800-1400 1000-1600

W PSZOK MIESZKAŃCY GMINY LUBIN MOGĄ BEZPŁATNIE ODDAĆ 
SELEKTYWNIE ZEBRANE ODPADY, W SZCZEGÓLNOŚCI: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) zużyte baterie i akumulatory, 
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony), 
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
f) papier, 
g) metale, 
h) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 
i) szkło i opakowania ze szkła,
j) chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe, 
k) opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,
l) gruz i inne odpady remontowo-budowlane. 

UWAGA!  W PSZOK NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE: 
a) zmieszane odpady komunalne, 
b) opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń 
przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg), 
c) części samochodowe, 
d) odpady zawierające azbest, 
e) nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji, 
f) odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych, g) 
szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane 

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA! 
Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z: 
REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBIN, który dostępny jest na stronie www.
ug.lubin.pl, u sołtysów Gminy Lubin, w siedzibie Urzędu Gminy Lubin oraz zostanie 
dostarczony Państwu za pośrednictwem Wykonawcy, który odbiera odpady 
komunalne z terenu Gminy Lubin.

OŚWIADCZENIEM (zał. nr 2 do Regulaminu PSZOK). 
Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK 
oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK 
serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA 
przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady 
itp.) NIE WYPEŁNIAMY KOLUMNY W TABELI DOTYCZĄCEJ WAGI ODPADÓW (wagę 
odpadów wpisuje pracownik PSZOK).
Mając na uwadze usprawnienie przyjmowania odpadów oraz zidentyfikowanie 
nieruchomości, z której pochodzą odpady niezbędne jest posiadanie dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu uprawniającego oddanie odpadów 
do PSZOK (np. dowód wpłaty za odpady, deklaracja za gospodarowanie odpadami).
PSZOK utworzony został i prowadzony będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. (Rynek 28, 59-300 Lubin) - lidera konsorcjum i A.S.A Eko 
Polska Sp. z o.o. (ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze) - członka konsorcjum.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 76 724–99–70



⁶ ROZMAITOŚCI

Dzień Seniora w Księginicach 
Cześć artystyczna 
w wykonaniu najmłodszych 
mieszkańców Księginic, 
koncert Jarzębiny, a także 
liczne konkursy i wspólna 
zabawa – tak, w dużym 
skrócie, przebiegał 
tegoroczny Dzień Seniora 
w Księginicach. 
Seniorów przywitała 
Przewodnicząca Rady 
Sołeckiej Mirosława Piszel, 
a zaproszonych gości 
przedstawił Sołtys wsi 
Księginice Krzysztof Lewicki. 
Potem rozpoczęła się część 

artystyczna w wykonaniu 
maluchów, które do występu 
przygotowała Irena Szmagier. 
Wystąpił także Zespół 
Jarzębina, a przygrywał 
i śpiewał Seniorom amatorski  
miejscowy zespół 
Zdzisława Drypczewskiego. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
zadbało o wyborne menu. 
Wszyscy doskonale bawili się 
do późnego wieczora. 
Impreza przygotowana 
została przez Sołtysa i Radę 
Sołecką Księginic. 
(red) 
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Senioralna Akademia Kompetencji Gminy Lubin 

SPORTOWO 
I ARTYSTYCZNIE 
Nordic Walking, warsztaty 
fotograficzne i rękodzielnicze, 
a także wykłady w zakresie prawa 
– to zajęcia, które prowadzone są 
w ramach „Senioralnej Akademii 
Kompetencji” Gminy Lubin.  
Odbywają się w Wiercieniu, 
Krzeczynie Małym, Siedlcach, 
Oborze, Osieku i Niemstowie. 

Zajęcia Akademii rozpoczął Nordic Walking, prowadzony  przez 
wicemistrzynię  świata w tej dyscyplinie Paulinę Wityk-Szumną.
 - Zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże, największe jednak 
chyba w Wiercieniu, co było dla mnie dużym i miłym zaskoczeniem, 
bo to niewielka miejscowość. Generalnie jednak wszędzie tam, gdzie  
realizowany jest projekt, spotyka się on z ciepłym przyjęciem - mówi 
Paulina Wityk-Szumna. 
Wiele z pań, bo na zajęciach dominują kobiety, próbowało już wcześniej 
chodzić z kijkami, jednak techniczne umiejętności, zdobyły dopiero 
podczas zajęć Akademii Senioralnej. Tak było w Krzeczynie Małym, gdzie 
uczestniczki zajęć bardzo chwalą sobie cenne uwagi pani instruktor. Na 
zajęcia, nieco zdziesiątkowane szalejącą grypą, przyszły nawet 

wówczas, gdy termometry wskazywały zaledwie 3 stopnie Celsjusza, na 
czele z sołtys Krzeczyna Małego Lidią Cesarz.  
- Nordic Walking można uprawiać nawet gdy jest bardzo zimno, bo to 
buduje i wzmacnia naszą odporność. Trzeba się jednak do tego 
odpowiednio przygotować, co nie oznacza, że należy włożyć 
wszystkie ciuchy, jakie mamy w szafie. Ubranie nie może ograniczać 
nam ruchów, powinno przepuszczać powietrze, ale i zapewniać ciepło 
– tłumaczy mistrzyni. 
Odbyły się już także warsztaty z zakresu elementów prawa, 
fotograficzne  i rękodzielnicze. Na grudzień zaplanowano zajęcia, na 
których panie uczyć się będą tworzyć bożonarodzeniowe dekoracje.   
(MG) 

Paniom zgłębiającym tajniki nordic walking nie przeszkadzały nawet bardzo niskie temperatury. 

Warsztaty 
rękodzielnicze 
DE CUPAGE
 25.11.2015 Siedlce godz. 16:00-19:00
 26.11.2015 Osiek godz. 14:00-17:00
 27.11.2015 Obora godz. 16:00 -19:00
STROIKI
  30.11.2015 Osiek godz. 14:00 - 17:00
  01.12.2015 Krzeczyn Mały 

godz. 17:15- 20:15
 02.12.2015 Wiercień godz. 16:00-19:00
  09.12.2015 Niemstów ( biblioteka) 

godz. 16:00- 19:00
 05.12.2015 Siedlce 16:00 -19:00
 07.12.2015 Obora 14:00 -17:00
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ofi cjalna strona Gminy Lubin www.ug.lubin.pl 

WYDARZENIA

Grzybobranie 
w Buczynce 

Choć tegoroczna jesień ponoć dla grzybów nie najlepsza, 
okazuje się w Gminie Lubin tych darów lasów nie brakowało. 
Ponad 10 kilogramów samych prawdziwków zebrali Ewa i 
Waldemar Domowicz z Siedlec. Grzybobranie w Buczynce 
zgromadziło licznych pasjonatów zbierania tych leśnych 
smakołyków.
GOK Raszówka wraz z sołectwem Buczynka byli 
organizatorami czwartej już edycji tej wyjątkowej imprezy.
- Słyszałam w radiu, że w tym roku urodzaj na grzyby słaby, 
ale my jesteśmy zaprzeczeniem tego stwierdzenia – śmieje 
Jolanta Jankun, sołtys Buczynki. 
Po wspólnym, porannym zbieraniu grzybów, przed biesiadą, 
ogłoszono zwycięzców grzybowych konkursów.
Za największy zbiór, kosz ważący ponad 10kg, nagrodę 
otrzymali Ewa i Waldemar Domowicz z Siedlec.
Najpiękniejszą kompozycją z runa leśnego mogło pochwalić 
się sołectwo Buczynka.
W kategorii na największy okaz zwyciężyła Czesława Kuta z 
Buczynki, której prawdziwek, ważył 600 g, a średnica 
kapelusza wynosiła 22 cm. Kolejny wynik osiągnęli Ewa i 
Waldemar Domowicz z Siedlec (prawdziwek 429 g średnica 
kapelusza 22 cm), a na trzecim miejscu uplasowała się 
Alfreda Dyczko z Buczynki (kozak 315 g średnica kapelusza 
19,2 cm). 
Nagrodę specjalną za ogromną pieczarkę (169 g średnica 17 
cm) otrzymała siedmioletnia Nikola Gajewska z Buczynki, 
najmłodsza uczestniczka grzybobrania. 
Po zakończeniu ważenia i liczenia grzybów wszyscy mogli 
cieszyć swoje podniebienia gulaszem z dziczyzny, kwaśnicą, 
bigosem leśnym lub pierogami z kapustą i grzybami. O tak 
wspaniałą ucztę zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Buczynki. 
Ciepłe przyjęcie, domowa atmosfera i pyszne jedzenia - to 
kwintesencja klimatu jaki panuje w tej małej, ale jakże 
urokliwej miejscowości. Kto nie był niech żałuje, ale za rok 
będzie mógł tę zaległość nadrobić, bo pani sołtys 
kategorycznie zapowiedziała, że święto Grzybobrania na 
stałe wpisane jest w kalendarz jej obowiązków. Uczestnikom 
imprezy czas umilał zespół Leśne Echo z Raszówki, a wśród 
gości znaleźli się wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, 
przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski oraz 
wiceprzewodnicząca Sylwia Pęczkowicz-Kuduk. 
 (AI) 

- Złożyliśmy odwołanie od 
pierwszej decyzji ministerstwa 
w tej sprawie, ale niestety 
została ona utrzymana 
w mocy. Muszę przyznać, że 
takiego stanowiska się 
spodziewaliśmy, dlatego 
jednocześnie  z odwołaniem 
rozpoczęliśmy procedury 
związane z uchwaleniem 
nowego studium uwarunkowań 
i  zagospodarowania 
przestrzennego, wyłącznie dla 
terenów przeznaczonych pod 
strefę. Uchwałę w tej sprawie 
podjęli już radni Gminy Lubin – 
mówi wójt Tadeusz Kielan. 
Szef gminnego samorządu 
tłumaczy, że strefę wyłączono ze 
wspólnych planów Obory 
i Krzeczyna, by nie blokować 
możliwości zmiany przeznaczenia 
gruntów na potrzeby osób 
prywatnych i firm. 
- Rozważamy możliwość 
skierowanie decyzji 
Ministerstwa Rolnictwa do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  
w Warszawie – dodaje Tadeusz 
Kielan.

Decyzja Ministerstwa 
Rolnictwa poprzedzona została 
negatywną opinią Marszałka 
Województwa oraz Wojewody 
Dolnośląskiego.  
Przypomnijmy po wydaniu 
pierwszej decyzji ministra w tej 
sprawie, we wrześniu 

bieżącego roku dwie Rady: 
Miejska i Gminy Lubin na 
jednym posiedzeniu podjęły 
intencyjne uchwały w sprawie 
utworzenia na terenie obydwu 
samorządów Strefy Aktywności 
Gospodarczej – S 3  Lubin 
Zachód. 
- Miał to być sygnał dla 
decydentów, dla organów 
różnych szczebli decyzyjnych 
m.in. Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej, marszałka 
województwa czy ministra 
rolnictwa, że grunty rolne klasy 
III znajdujące się w obszarze 
planowanej strefy nie mogą 
stanowić bariery dla progresji 
gospodarczej obu gmin – 
komentuje Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin. 
- Niestety pozostał bez echa, 
ale nasz główny cel został 
osiągnięty. Pokazaliśmy 

inwestorom wolę partnerskiej 
współpracy sąsiadujących ze 
sobą samorządów, w celu 
tworzenia warunków 
sprzyjających dalszemu 
rozwojowi lokalnej 
przedsiębiorczości, a teraz 
zrobimy wszystko, by strefa na 
terenie Gminy Lubin powstała 
– dodaje przewodniczący. 
Władze Gminy Lubin wyrażają 
nadzieję, że nowy rząd 
podejdzie do sprawy inaczej 
i weźmie pod uwagę fakt, że 
region oparty na monokulturze 
miedziowej nie ma szans na 
zrównoważony rozwój, a co za 
tym idzie na proporcjonalną do 
potrzeb ilość miejsc pracy. 
Strefa w prawie 80 proc. 
znajdować się ma terenie 
Gminy Lubin, obejmując swoim 
zasięgiem Krzeczyn Mały 
i Wielki oraz Oborę. 
 (MG) 

Ministerstwo podtrzymało negatywną decyzję  

„NIE” 
DLA STREFY 

Minister rolnictwa podtrzymał swoją wcześniejsza negatywną decyzję 
w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na terenie Obory i Krzeczyna 
Wielkiego, na których powstać miała Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

Strefa w prawie 80 proc. znajdować się ma terenie 
Gminy Lubin, obejmując swoim zasięgiem Krzeczyn 
Mały i Wielki oraz Oborę.
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- Pokazaliśmy inwestorom wolę 
współpracy sąsiadujących ze 
sobą samorządów, a teraz robić 
będzie wszystko, by strefa na 
terenie gminy i miasta powstała 
– mówi Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy Lubin.  



⁸⁸ HISTORYCZNIE

ZABYTKI GMINY LUBIN 

WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT 
Maszyna do szycia 

– 

urządzenie do łączenia kawałków 
elastycznych materiałów za pomocą nici 
poprzez utworzenie szwu (do szycia). 
Zwykle maszyna do szycia to elektryczne 
urządzenie wykorzystywane w szwalniach 
do produkcji ubrań z wykonanych 
wcześniej wykrojów. Przed wynalezieniem 
użytecznych maszyn do szycia, szwy 
wykonywano ręcznie. Pierwsi 
konstruktorzy maszyn do szycia 
najczęściej starali się naśladować te ruchy, 
co kończyło się niepowodzeniem.
Jednym z pierwszych wynalazców, którzy 
próbowali zbudować maszynę do szycia, 
był niemiecki konstruktor pracujący 
w Anglii – Charles Frederick Wiesenthal. 
W 1755 roku otrzymał nawet brytyjski 
patent na wynalezioną przez siebie igłę. 
W jego maszynie cała igła przechodziła 
przez materiał, co czyniło konstrukcję 
niepraktyczną.
Kolejnym wynalazcą, który dokonał 
większego postępu, był francuski krawiec 
Barthelemy Thimonnier. Nie próbował on 
naśladować ruchów człowieka. Zamiast 
tego skupił się na opracowaniu igły lepiej 
nadającej się dla maszyny. Jego 
konstrukcja posiadała podobne do 
dzisiejszych poziome ramię, jednak szew 

powstawał od spodu, a nie na wierzchniej 
stronie tkaniny. Na dodatek ścieg nie był 
zbyt trwały i łatwo się pruł. Thimonnier 
otrzymał patent i w 1830 r. zbudował 
fabrykę z 80 takimi maszynami. 
Znajdowała się ona w Paryżu 
i produkowała mundury dla wojska. Inni 
krawcy jakoby zaatakowali jego fabrykę 
i zniszczyli wszystkie maszyny – 
informacja ta jednak nie znajduje 
potwierdzenia w żadnych danych 
archiwalnych z tamtego okresu. Dopiero 
Elias Howe i Walter Hunt wynaleźli 
maszynę zdolną do wytwarzania szwu 
w charakterze podwójnego ściegu. Dzięki 
utworzeniu dwóch niezależnych, 
krzyżujących się przez warstwy materiału 
wątków, szwy stały się mocne i wyglądały 
tak samo z obu stron. Wynalazcom udało 
się zbudować maszynę w 1834, jednak 
nitka stale wychodziła z oka igły, więc 
maszynę trzeba było ciągle zatrzymywać 
i ponownie nawlekać nić. Za wynalazcę 
współczesnej maszyny do szycia uznaje 
się Isaaca Merritta Singera. Podczas nauki 
zawodu inżyniera miał okazję 
obserwować naprawę starej maszyny do 
szycia. Doszedł do wniosku, że mógłby 
zaprojektować lepszą. Jego maszyna do 
szycia miała stopę przytrzymującą 
materiał na miejscu. Dzięki temu, że 
skorzystał z pomysłów Thimonniera oraz 
Hunta jego maszyna stała się użyteczna.

Schody ruchome
 – urządzenie transportowe zaliczane do 
grupy przenośników i służące do 
przewozu osób pomiędzy kondygnacjami 
budynku. Składają się z konstrukcji 
nośnej, taśmy stopni i poręczy 
napędzanych przez zespół napędowy 

z silnikiem elektrycznym i przekładnią. 
W 1892 pierwsze schody ruchome 
opatentował Jesse Reno, który w 1896 
zbudował takie schody wzdłuż Old Iron 
Pier na Coney Island. Pasażerowie byli 
przewożeni na przenośniku taśmowym 
pod kątem 25 stopni. W 1897 angielskiej 
nazwy escalator po raz pierwszy użył 
Karol Seeberger. Pierwsze schody 
ruchome w Polsce zostały zainstalowane 
na Górnym Śląsku pod koniec lat 30[4]. 
Po II wojnie światowej pierwsze schody 
ruchome uruchomiono na otwartej 22 
lipca 1949 w Warszawie Trasie W-Z. 
Konstrukcja produkcji radzieckiego 
przedsiębiorstwa Mietrostroj (ros. 
Метрострой) posiadała trzy biegi 
z możliwością zmiany kierunku 
o przepustowości 10 000 osób na godzinę 
i pokonywała różnicę poziomów 
wynoszącą 12 m.
Prawdopodobnie pierwszymi schodami 
ruchomymi na obecnym terytorium Polski 
były te zamontowane w otwartym 2 
kwietnia 1930 domu towarowym 
Wertheim we Wrocławiu.
Od 2015 najdłuższe schody ruchome 
w kraju znajdują się na stacji metra 
Centrum Nauki Kopernik. Mają one 36 m 
długości.   (źródło: Wikipedia) 

W okolicy Krzeczyna Małego znajdują się 
trzy stanowiska archeologiczne, na których 
odnotowano szereg ciekawych znalezisk 
w postaci kamiennych narzędzi oraz 
pozostałości osady z okresu neolitu, 
a także cmentarzyska z epoki brązu 
związane z tzw. kulturą łużycką. Po raz 
pierwszy miejscowość była wzmiankowana 
w 1267 roku jako Crechim. Później 
występuje, jako Chrechon (1319), Parvum 
Crechan (1356), Wenig Crechin (1359). 
Niewiele wiadomości dotyczących 
miejscowości z okresu średniowiecza 
zachowało się do naszych czasów. Na 
przestrzeni wieków miejscowość stanowiła 
własność wielu rodów: de Sar, von 
Schweinitz, von Sack, von Nickisch-
Rosenegk, von Harrach, von Mitscher.
Jedynym zabytkiem w tej miejscowości jest 
barokowy PAŁAC znajdujący się na 

zachodnim krańcu wsi, przy drodze 
z Lubina do Chocianowa. Obecna forma 
pałacu pochodzi z czasów jego gruntownej 
przebudowy przez rodzinę von Schweinitz 
w 1776 r. i kolejnych restauracji, które 
dokonywane były w latach 1885 i 1926. 
Fasada główna pałacu skierowana jest na 
wschód w stronę rozległego majdanu 
i budynków gospodarczych, z których 
wyróżnia się barokowy spichlerz z 1763 r. 
Zachowane dekoracje wnętrz pochodzą 
z okresu przebudowy w 1885 roku. Na 
uwagę zasługuje bogato dekorowany, 
XVIII-wieczny piec kaflowy znajdujący się 
we wschodniej części wspomnianego 
korytarza. Od kilkunastu lat właścicielem 
pałacu jest francuski hrabia Ghislain de 
Nicolay, który podjął się jego restauracji. 

(opracowanie  Henryk Rusewicz) 

KRZECZYN MAŁY

- Ojczyzna – to idea, która 
zjednoczyła i nadal jednoczy – 
chociaż na pewno inaczej niż 
przed laty. To miejsce na ziemi, 
wspólna historii, kultura, ciąg 
dziejowych wydarzeń, które 
wspominamy, pielęgnujemy, 
przekazujemy następnym 
pokoleniom. To one pozwalają 
nam zrozumieć kim jesteśmy 
i skąd jesteśmy – mówił 
w homilii ks. proboszcz 
Tadeusz Żurek, podkreślając 
jak na przełomie lat zmienia 
się sposób interpretowania 
słów: naród, ojczyzna, 
patriotyzm. 
- Wyrasta nowe pokolenie, 
które w inny sposób myśli 
o naszej ojczyźnie. Dlatego też 
oprócz szacunku i czci, które 
bez wątpienia winni jesteśmy 
tym wszystkim, którzy 
ojczyźnie ofiarowali swoje 
życie, powinniśmy spojrzeć 
w przyszłość. Trzeba 
przygotować następne 

pokolenia, wskazując, że nasze 
dziedzictwo mamy rozwijać 
poprzez rzetelną pracę, 
uczciwość, hołdowanie 
sprawiedliwości, dbanie 
o osobisty rozwój 
i pielęgnowanie wartości, na 
których nasza ojczyzna przez 
wieki była budowana, 
ponieważ - przywołując raz 
jeszcze słowa Kardynała 
Wyszyńskiego – o wiele 
większą sztuką jest dla 
Ojczyzny żyć – podkreślił 
kapłan. 
Po Mszy Świętej uroczystości 
z okazji Święta Niepodległości 
przeniosły się na parafialny 
cmentarz, gdzie znajduje się 
mogiła polskich żołnierzy, 
którzy zginęli w kampanii 
wrześniowej. Złożono tam 
kwiaty i zapalono znicze. Wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan 
podkreślał, jak ważna jest rola 
rodziców, dziadków 
i nauczycieli w przekazywaniu 

Gminne uroczystości z okazji Święta  Niepodległości z przesłaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

SZTUKĄ JEST ŻYĆ DLA OJCZYZNY 
„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, 
ale jeszcze większą sztuką 
jest dla niej żyć” – te słowa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
były mottem przewodnim Mszy 
Świętej w intencji Ojczyzny, 
odprawionej w Siedlcach, a 
rozpoczynającej gminne obchody 
Święta Niepodległości. Eucharystii 
przewodniczył ks. dr Tadeusz 
Żurek, proboszcz miejscowej Parafii 
p.w. Św. Michała Archanioła.



⁹⁹HISTORYCZNIE
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SZTUKĄ JEST ŻYĆ DLA OJCZYZNY 

młodemu pokoleniu idei 
patriotyzmu. 
- Cieszę się ogromnie, że są 
wśród nas dzieci i młodzież, że 
przyszliście państwo z nimi czy 
zadbali o to pedagodzy. 
Przecież to od nas zależy czy 
przekażemy następnym 
polskim pokoleniom nasze 
patriotyczne emocje, nasze 
patriotyczne pojmowanie 
Polski. To od nas zależy, czy 
następne polskie pokolenia  
zechcą sięgnąć po zasługi 
dziadów, pradziadów 
i prapradziadów - tak jak my 
dzisiaj sięgamy po rok ’18, 
wspominając dokonania 
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Lekcja historii 
Gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbyły się w Siedlcach, 
a w wielu innych miejscowościach Gminy Lubin odbyły się uroczystości, spotkania 
i koncerty w intencji Ojczyzny. 

RASZOWA MAŁA 
Podczas uroczystości z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Raszowej Małej 
wystąpił zespół Leśne Echo z Raszówki. 

RASZÓWKA 
Zespół Leśne Echo z montażem słowno-muzycznym 
wystąpił także podczas uroczystości 
zorganizowanych z okazji 97. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w Raszówce.

MIŁORADZICE 
W Miłoradzicach natomiast obchody Święta 
Niepodległości połączone zostały ze spotkaniem 
Kresowian, mieszkańców, którzy na miłoradzicką 
ziemię przyjechali po wojnie, jako przesiedleńcy 
z ziem wschodnich.

 OSIEK 
Osiek połączył Święto Niepodległości ze 
zbliżającym się Dniem Seniora.

ZIMNA WODA 
W Zimnej Wodzie również świętowano śpiewając. 
Zachęta wraz z zespołem Lubin z Krzeczyna 
Wielkiego wspólnie z uczestnikami śpiewali pieśni 
patriotyczne. 

GIMNAZJUM 
„Polskie drogi do wolności” – pod takim tytułem 
zorganizowana została uroczystość z okazji rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowana 
przez nauczycieli i uczniów Gminnego Gimnazjum. 
Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Oborze. 

PRZEDSZKOLE 
„Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł 
biały” – słowa jednego z najbardziej znanych 
wierszy patriotycznych wybrzmiały z ust 
wszystkich dzieci z Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Raszówce i Oddziale Zamiejscowym w Lubinie. 

SZKLARY GÓRNE 
Narodowe Święto Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Szklarach 
Górnych uczczono akademią 
multimedialno-artystyczną. 

KRZECZYN WIELKI 
W Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim odbyła 
się inna niż zwykle lekcja historii. Sala gimnastyczna 
stała się sceną wydarzeń sprzed lat. Dekoracje 
w barwach i symbolach narodowych, nawiązywały do 
historycznej walki o powrót Polski na mapę świata.

tamtego pokolenia, pokolenia 
Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego, Ignacego 
Paderewskiego i tylu innych 
wybitnych mężów stanu – 
mówił Tadeusz Kielan. 
Przy mogile polskich żołnierzy 
kwiaty złożyli m.in. wójt Gminy 
Lubin w imieniu swoim 
i pracowników urzędu wraz 
z byłą sołtys Siedlec Danutą 
Nożewską, przewodniczący Rady 
Gminy Norbert Grabowski 
z radnymi,  przedstawiciele 
gminnych jednostek, w tym 
miejscowej szkoły podstawowej, 
a także reprezentanci lokalnej 
społeczności Siedlec, Czerńca 

i Ksieginic. Za liczne przybycie 
podziękował wszystkim obecny 
gospodarz Siedlec sołtys 
Stanisław Ryniec. 
Uroczystości zakończyły: 
montaż słowno-muzyczny 
poświęcony historii Orląt 
Lwowskich w wykonaniu 
zespołu „Swojska Nuta” 
z Bukownej oraz koncert pieśni 
patriotycznych, z którymi 
wystąpiła miejscowa „Siedlecka 
Nuta”. Uroczystość 
zorganizowana została przez 
Sołtysa i Radę Sołecką Siedlec 
oraz Gminny Ośrodek Kultury. 

 Maja Grohman 



¹⁰ NASI SOŁTYSI

Bogusława Dąbrowska jest kolejną 
już sołtyską z serii „przejęłam to 
w genach”. Tato pani Bogusławy 
również piastował tę funkcję. 
Sołtysowanie jest w tej chwili 
jedynym zajęciem pani Dąbrowskiej. 
Robi to już drugą kadencję i pomimo 
choroby daje sobie świetnie radę.

- Choruję, czasem jest mi ciężko, ale mam silne wsparcie w mężu, 
który jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej i we wnuku Patryku - 
mówi pani Bogusława.
Sołtys Chróstnika jest dumna ze swojej miejscowości i chętnie się 
nią chwali: jedno z największych i najnowocześniejszych w Polsce 
miasteczek rowerowych, siłownia plenerowa, oświetlenie, nowe 
drogi… 
Ale są i problemy. - Moją największą bolączką jest brak boiska, 
chodzę, chodzę i od sześciu lat wychodzić nie mogę - mówi 
z frustracją w głosie. - Z funduszu sołeckiego zleciliśmy wykonanie 
projektu, na tyle mamy, ale reszta zależy od radnych. Mam 
nadzieję, że teraz, po zmianach, życzliwiej spojrzą na nasz problem 
- dodaje.
Dumą mieszkańców Chróstnika jest odrestaurowany miejscowy 
pałac, należący do właściciela marki obuwniczej CCC. 
- Zawsze możemy liczyć na pomoc pana Dariusza Miłka. Jest 
z nami blisko związany, pomaga załatwiać wiele spraw, muszę go 
pochwalić z nazwiska, bo naprawdę wspaniały z niego sąsiad - 
z uśmiechem opowiada pani sołtys. 

Przedstawiamy gospodarzy wsi Gminy Lubin kadencji 2015 – 2019 

TWÓJ SĄSIAD
- SOŁTYS

SOŁTYS 
WSI CHRÓSTNIK

SOŁTYS 
WSI WIERCIEŃ

SOŁTYS 
WSI GORZELIN 

Mieczysław Hubka związany jest 
z Wiercieniem bardzo mocno. 
Sołtysował już kilkukrotnie, po małej 
przerwie rządzi już trzecią kadencję.

- Zawsze w wyborach na sołtysa mam godnych konkurentów, 
frekwencja jest wysoka, bo mieszkańcy z naszej wsi interesują się 
tym, kto będzie ich reprezentował – opowiada gospodarz 
Wiercienia. 
Pan Mieczysław jest emerytem, a w ramach hobby pomaga żonie 
w domu i zajmuje się czworgiem wnucząt.
- Najważniejszą dla mnie sprawą jest sfinalizowanie budowy 
boiska wielofunkcyjnego. Mnie i mieszkańcom zależy także bardzo 
na remoncie drogi, ale należy ona do powiatu i nie jest to proste do 
załatwienia. - Ale przecież nie z takimi wyzwaniami się mierzyłem 
- śmieje się sołtys.
Środki z funduszu sołeckiego w Wiercieniu wykorzystane zostały 
m.in. na doposażenie świetlicy i plac zabaw, co bardzo cieszy 
mieszkańców.
- Dumny jestem z naszych bocianów. Gdy pierwszy wybudował 
u nas gniazdo i zgłosiłem to do gminy, mogłem pochwalić się jego 
skutecznością. W tamtym roku urodziło się w wiosce aż sześcioro 
dzieci. Dlatego rodzina i dzieci są u nas najważniejsze i to się nigdy 
nie zmieni - mówi zadowolony pan Mieczysław.

Joanna Tokarska została sołtysem 
Gorzelina już po raz trzeci.

- Do kandydowania pierwszy raz namówili mnie sąsiedzi, chcieli 
zmian, ożywienia, świeżości. Potem już poszło „z górki” - mówi 
z uśmiechem pani Joanna.
Obecnie pani sołtys oddaje się całkowicie zarządzaniu wioską oraz 
gospodarstwu domowemu. Mąż, dwoje dzieci i problemy 
mieszkańców pochłaniają niemal cały jej czas. 
- Mam grupę mieszkańców, z którymi wspólnie organizujemy 
imprezy okolicznościowe, dzielnie mi pomagają, sama nie 
zrobiłabym tego - opowiada pani sołtys.
A jest w czym pomagać. W Gorzelinie rokrocznie odbywa się wiele 
uroczystości: Rodzinny Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień 
Pieczonego Ziemniaka (zamiast Dożynek), Dzień Kobiet, Dzień 
Mężczyzny, Mikołajki - długo by wymieniać. 
- Piękna jest nasza wioska - mówi pani Tokarska, ale wiele jeszcze 
jest tu jeszcze do zrobienia. Nie wszędzie mamy oświetlenie, 
brakuje wielofunkcyjnego boiska z prawdziwego zdarzenia no 
i najbardziej męczy zbyt mała świetlica, która mieści się 
w zamieszkałym budynku. Do naprawienia tych mankamentów 
będę dążyła w trakcie tej kadencji. Natomiast bardzo się cieszę, że 
przez Gorzelin przebiega obecnie linia autobusowa. Przez wiele lat 
byliśmy skazani tylko na własny transport, kto nie miał auta, 
praktycznie odcięty był od świata, teraz  to się zmieniło 
i mieszkańcy bardzo pozytywnie to odbierają - dodaje.

Na zdjęciu z mężem Wiesławem i wnukiem 
Patrykiem. 

Na zdjęciu z dziećmi z Grupy Przedszkolnej 
w Wiercieniu.



¹¹PASJE

Świetlica w Czerńcu  jak nowa 
Po kilkumiesięcznym 
remoncie oficjalnie otwarta 
została Świetlica Wiejska 
w Czerńcu. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali: 
Renata Jężak, sołtys Czerńca, 
przewodniczący 
i wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Lubin: Norbert 
Grabowski i Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk oraz 
Ireneusz Pasis, pełnomocnik 
starosty lubińskiego ds. 
współpracy z samorządami.  
W imieniu wójta Gminy Lubin 

uroczystość otworzył 
przewodniczący rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski, 
który życzył mieszkańcom 
Czerńca ciekawych wydarzeń 
kulturalnych i wielu 
niezapomnianych spotkań 
w odremontowanej świetlicy.
Uroczystość uświetnił występ 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach, podczas którego 
można było wysłuchać 
najpopularniejszych przebojów 
Anny German i Ewy 
Demarczyk. Najmłodsi 

zademonstrowali także polskie 
tańce: krakowiaka i polkę. 
W muzyczną podróż, 
prezentując największe 
przeboje muzyki rozrywkowej, 
zabrał uczestników imprezy 
zespół ALTR’OO. 
Remont świetlicy trwał pięć 
miesięcy. Koszt inwestycji 
wyniósł 452 787,12 zł. 
Projekt dofinansowany został 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 (MK)  

 

Pani Maria i Czesław Pacyniak 
pobrali się 24 października 1965 
roku. Niedawno hucznie 
obchodzili Złote Gody. Przez 50 
lat małżeństwa wychowali 
czterech synów, doczekali się 
już trzech wnuczek, a nawet 
jednego prawnuka.
Zapytana o sekret tak długiego 
związku pani Maria odpowiada:
- Nie ma żadnego sekretu. 
W życiu raz jest lepiej, raz 
gorzej, nie jeden raz kłóciliśmy 
się, ale na tym polega wspólne 
życie, po burzy przychodzi 
słońce. Najważniejsza jest 

rodzina, dzieci, dom, jeśli na 
tym oprzemy swoje 

priorytety wtedy 
wszystko ułoży się po 

naszej myśli.
Pani Maria jest 

rdzenną 
mieszkanką 
Czerńca, 

natomiast pan Czesław 
przyjechał tu w wieku 15 lat 
ze wsi Ruszenice w woj. 
łódzkim.
- Takie był wtedy czasy, 
kończyło się szkołę i trzeba 
było szukać pracy, 
a w Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych 
zawsze brakowało rąk, więc 
postanowiłem zaryzykować 
i wyjechać na zachód - 
opowiada pan Czesław. - Już 
kilka dni po przyjeździe 
zauważyłem taką małą 
blondyneczkę z loczkami, 
sympatyczny brzdąc z niej był, 
śmiałbym się wtedy, gdyby 
ktoś mi powiedział, że 
trzynaście lat później zostanie 
moją żoną – dodaje. 

Teraz państwo Pacyniakowie 
skupili się na wnuczkach, 
ogródku i zajmowaniu się 
domem, bo – jak mówią - 
przyszedł czas na odpoczynek.
- Wychowaliśmy czterech 
synów, żona zawsze była na 
gospodarce, ja pracowałem 
najpierw w PGR, potem 
w kopalni. Życie nie raz dało 
nam popalić, ale zawsze 
wspieraliśmy się i dawaliśmy 
radę. Nawet medal za czterech 
synów w Wojsku Polskim 
otrzymaliśmy - mówi 
z uśmiechem pan Czesław.
Pani Maria niechętnie opowiada 
o swoim życiu, jest skromną 
osobą, ale za to synowa chętnie 
chwali się teściową. 
- Babcia zawsze nam pomagała 
i bawiła Julcię, jest wspaniałą 
i ciepłą kobietą, bez niej 
i dziadka nie wyobrażamy sobie 
życia, to oni dają nam wsparcie 
i z nich bierzemy przykład, jak 
być szczęśliwą rodziną - mówi 
pani Ewa, synowa państwa 
Pacyniaków.
Państwu Marii i Czesławowi 
życzymy jeszcze wielu 
wspólnych lat w zdrowiu, bo jak 
powiedziała pani Pacyniak, to 
ono jest teraz dla nich 
najważniejsze 
- Jeśli jest zdrowie to i szczęście 
się znajdzie- śmieje się pani 
Maria.   Anna Ickiewicz 

Ludzie z pasją czyli… nietuzinkowi mieszkańcy Gminy Lubin 

DŁUGOWIECZNA 
MIŁOŚĆ  „Czesiu! Kiedyś piłkę kopałeś lecz Marysię poznałeś, synów 

wychowałeś i złotych godów doczekałeś”. Piłkę z taką dedykacją 
wręczyli państwu Pacyniak członkowie Rady Sołeckiej z Czerńca.
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i wyjechać na zachód - 
opowiada pan Czesław. - Już 
kilka dni po przyjeździe 
zauważyłem taką małą 
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moją żoną – dodaje. 
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Nowe drogi w pięciu miejscowościach, cząstkowe remonty nawierzchni we wszystkich wsiach Gminy Lubin, dziesięć nowych wiat przystankowych, oczyszczenie i udrożnienie rowów, nowe odcinki dróg 
tłuczniowych, oświetlenie w Raszowej – tak w skrócie przedstawia się bilans gminnych inwestycji z ostatnich kilku miesięcy. Przygotowywanych jest kilkadziesiąt nowych projektów inwestycyjnych, które 
realizowane będą w przyszłym roku. 

Pierwsze zadania zakończone, opracowywanych jest kolejnych 36 projektów 

INWESTYCYJNY BILANS GMINY LUBIN 

- Z jednej strony ubolewam nad 
tym, że dotychczas udało nam 
się zrobić tylko tyle, z drugiej 
cieszę się, że jednak inwestycje 
idą do przodu, ponieważ 
procedury wynikające m.in. 
z Ustawy o zamówieniach 
publicznych szereg działań 
istotnie spowalniają. 
Poprzednicy nie zostawili nam 
prawie nic, jeśli chodzi projekty 
i dokumentacje techniczne – 
tłumaczy wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan. 
Nowe odcinki dróg z kostki 
brukowej powstały w Goli, 
Niemstowie, Oborze i Liścu. 
W Miłoradzicach wykonano 
nawierzchnię z masy 
bitumicznej. To na razie 
kilkusetmetrowe, wewnętrzne 
odcinki, ale dla mieszkających 
w ich sąsiedztwie osób, to 
inwestycje, które znacznie 
poprawiły jakość ich życia i na 
które czekali wiele lat. 
W dziewięciu miejscowościach 
Gminy Lubin pod koniec 
października stanęło 10 
nowych wiat przystankowych. 
Potrzebę powstania większości 
z nich wskazali mieszkańcy. 
Wszystkie nowe przystanki 
utrzymane są w jednym stylu 
i jednej żółto-czerwonej 
kolorystyce. 
Nowe wiaty ustawione zostały 
w Szklarach Górnych, Oborze, 

Łazku, Składowicach, Miłosnej, 
Karczowiskach, Goli, Czerńcu 
i Raszówce. 
Inwestycja kosztowała 55 tys. 
zł i sfinansowana została ze 
środków gminnego budżetu. 
W przyszłym roku nowe wiaty 
powstać mają w kolejnych 
miejscowościach Gminy Lubin, 
a pod istniejącymi zostanie 
wykonane podłoże z kostki 
brukowej. 
Jednym z najważniejszych 
zadań, jakie stoją przed 
władzami Gminy Lubin jest 
poprawienie stanu oświetlenia. 
Pierwszy z oświetleniowych 
projektów zrealizowany został 
już w Raszowej. 

Pod koniec października b. r. 
podpisana została umowa na 
dostarczenie i montaż 36  
oświetleniowych opraw 
solarnych, które zamontowane 
zostaną przy drogach m.in. 
w Buczynce, Chróstniku, 
Gorzycy, Kłopotowie, 
Księginicach, Liścu, 
Miłoradzicach, Niemstowie, 
Osieku, Pieszkowie, Siedlcach, 

Szklarach Górnych, Gorzelinie 
i Miroszowicach.  
Pod koniec listopada ma się 
zakończyć montaż oświetlenia 
fotowoltanicznego 
w Miroszowicach, 
a przygotowywanych jest 
kilkanaście kolejnych 
dokumentacji na  wykonanie 
oświetlenia. 
W Gorzycy, Krzeczynie 

Małym, Krzeczynie Wielkim, 
Raszówce i Składowicach 
powstały progi zwalniające, 
o których montaż zwracali się 
mieszkańcy. 
Obecnie realizowana jest 
konserwacja rowów 
melioracyjnych w Miłosnej 
i Pieszkowie oraz rowów 
przydrożnych w Krzeczynie 
Małym, Siedlcach, Chróstniku, 

Gogołowicach, Księginicach, 
jak również przy drodze 
Raszówka-Gorzelin. Prace 
potrwają do połowy grudnia. 
Nowym chodnikiem mogą się 
już cieszyć mieszkańcy Osieka. 

W Goli wykonana została nowa nawierzchnia 
drogi prowadzącej do świetlicy, ustawiono nową 
wiatę przystankową, powstała również pętla 
autobusowa. 

Na remonty cząstkowe nawierzchni zużyto 
732 tony masy mineralno-bitumicznej, 

co pozwoliło zmodernizować nawierzchnię 
na 7,5 tys. metrów kw.  

Pierwszy z gminnych 
projektów oświetleniowych 
zrealizowany został w 
miejscowości Raszowa. 

Cząstkowe remonty dróg wykonane zostały 
we wszystkich miejscowościach Gminy Lubin. 
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tłuczniowych, oświetlenie w Raszowej – tak w skrócie przedstawia się bilans gminnych inwestycji z ostatnich kilku miesięcy. Przygotowywanych jest kilkadziesiąt nowych projektów inwestycyjnych, które 
realizowane będą w przyszłym roku. 

Pierwsze zadania zakończone, opracowywanych jest kolejnych 36 projektów 

INWESTYCYJNY BILANS GMINY LUBIN 
To inwestycja wykonana wspólnie 
z powiatem lubińskim. Rozpoczęły 
się już prace związane z budową 
chodnika przy drodze z Karczowisk 
do Raszówki, w tym roku chodniki 
wykonane zostaną także 
w Siedlcach i Szklarach Górnych.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
udało się także wykonać  kilkaset 
metrów dróg tłuczniowych 
w Gorzycy, Gogołowicach, 
Niemstowie, Siedlcach, 
Miroszowicach oraz Oborze (ul. 
Konwaliowa i ul. Koralowa). To 
zadanie, którego realizacja trwa 
nadal, w tym roku poprawiony 
zostanie stan dróg w Czerńcu 
i Pieszkowie. 
Jednym z najważniejszych 
działań, związanych 
z utrzymaniem dróg była naprawa 
ich nawierzchni. 
- Udało nam się dotrzeć do 
wszystkich miejscowości Gminy 
Lubin i wykonać cząstkowe 
remonty dróg w miejscach, 
w których ich stan pozostawiał 
najwięcej do życzenia i sprawiał 
najwięcej problemów 
mieszkańcom. Chciałbym 
zaznaczyć, że nie jest to łatanie 
dziur „na chwilę”, ponieważ dzięki 
zastosowanej technologii 
układania masy mineralno-
biutumicznej na gorąco, 
wyremontowane fragmenty 
nawierzchni powinny wytrzymać 
co najmniej kilka lat.  Jest to 
zdecydowanie bardziej trwała 
technologia od stosowanej 
w ostatniej latach tzw. masy na 
zimno, która po okresie zimowym 
zaczyna się kruszyć, tworząc 
kolejne trwałe ubytki – tłumaczy 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Na remonty cząstkowe 
nawierzchni zużyto 732 tony masy 
mineralno-bitumicznej, co 
pozwoliło zmodernizować 
nawierzchnię na 7,5 tys. metrów 
kw.  
Obecnie trwają prace nad 
przyszłorocznym budżetem, który 
precyzyjnie określi przyszłoroczne 
priorytety inwestycyjne. W trakcie 
opracowywania jest 36 
dokumentacji technicznych  
projektów, których realizacja 
planowana jest w najbliższym 
czasie (szczegóły w tabeli obok). 
 Maja Grohman 

PROJEKTY INWESTYCYJNE 
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA 
DOKUMENTACJI: 
DROGI
  Przebudowa dróg wewnętrznych w Chróstniku 

na odc. od posesji 82a/A do zjazdu na dz. 
332/16
  Przebudowa ul. Bursztynowej w Oborze 
  Przebudowa ul. Łąkowej i Polnej w Raszówce 
  Przebudowa dróg wewnętrznych w Szklarach 

Górnych, Dz. 203/1; 203/6, 6/15; 43/1
  Przebudowa dróg w Niemstowie Dz.248 
  Przebudowa drogi w Pieszkowie Dz. 12/4
  Przebudowa dróg wewnętrznych 

w Księginicach, Dz. nr 220; 232/2; 232/3 i 227
  Przebudowa drogi wewnętrznej 

z utwardzeniem terenu przy świetlicy 
w Gorzelinie 
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Buczynka 
  Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej 

z budową peronu w miejscowości Ustronie 
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Czerniec 
  Przebudowa drogi wewnętrznej w Gorzycy Dz. 

nr 383/19
  Przebudowa drogi wewnętrznej 

z odwodnieniem w Osieku, ul. Miedziana 
  Przebudowa drogi gminnej nr 103052D 

w Chróstniku 
  Przebudowa drogi wew. w Oborze, ul. 

Rubinowa
  Przebudowa drogi w Zalesiu 
  Przebudowa drogi w Osieku, ul. Spokojna 

(kontynuacja) 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE 
SPORTOWO-REKREACYJNE (BOISKA)
  Zimna Woda 
  Wiercień 
  Chróstnik 
  Gorzelin 
  Miroszowice 
  Szklary Górne 
  Krzeczyn Wielki 
  Raszówka 
  Gorzyca 
  Kłopotów 

ŚWIETLICE 
  Krzeczyn Wieki 
  Dąbrowa Górna 

OŚWIETLENIE
  Szklary Górne Dz. 191/1; 203;1; 203/6; 2/2
  Obora Dz. 162/93
  Czerniec Dz. 427 (wzdłuż drogi powiatowej) 
  Osiek Dz. 124, ul. Parkowa 
  Gola Dz. 133 (przy gminnej drodze publicznej) 
  Karczowiska Dz. nr 122/2 
  Chróstnik (przy drodze gminnej nr 103052D)   

PROJEKTY, KTÓRYCH WYKONANIE ZLECONE 
ZOSTANIE W STYCZNIU 2016 R. 
  Przebudowa drogi w Niemstowie dz. nr 103 
  Przebudowa drogi w Goli dz. 39/8

Nowe wiaty ustawione zostały 
w Szklarach Górnych, Oborze, Łazku, 
Składowicach, Miłosnej, Karczowiskach, 
Goli, Czerńcu i Raszówce. 

PRZED PO

PRZED PO

PRZED PO

MIŁORADZICE

NIEMSTÓW

OBORA



¹⁴ GOK - TU SIĘ DZIEJE

Każdy zainteresowany może 
przyjść skorzystać np. ze 
sprzętu rekreacyjnego. 
Wystarczy kontakt 
z opiekunem  i weryfikacja czy 
obiekt nie był wcześniej 
zarezerwowany. Nr telefonu do 
opiekuna dostępny jest 
w każdym obiekcie. Świetlica 
wiejska udostępniana jest 
osobom pełnoletnim. Dzieci 
i młodzież mogą korzystać 
tylko w obecności opiekuna lub 
osoby przez nią upoważnionej. 
Nie dotyczy to zajęć 
prowadzonych przez 
instruktorów z ramienia GOK.
Dotychczas świetlice były 

udostępniane bezpłatne tylko 
na organizację dożynek, a dziś 
mieszkańcy nieodpłatnie mogą 
bawić się na wszystkich  
imprezach integrujących 
i aktywizujących środowisko 
danej miejscowości np. 
zabawach typu Andrzejki czy 
Sylwester.
Natomiast w celu organizacji 
imprez okolicznościowych 
i rodzinnych  świetlicę można 
wynająć tylko odpłatnie. 
- Aktualnie trwają prace nad 
zmniejszeniem stawek za 
wynajem z uwzględnieniem 
dodatkowej zniżki dla 
mieszkańców gminy. 

Preferencyjna oferta 
korzystania ze świetlic dla 
mieszkańców miejscowości, 
w których znajdują się świetlice 
ma zachęcić do aktywizacji 
i integracji lokalnej 
społeczności oraz ożywić 
miejsce, które powinno być 
centrum każdej wsi – tłumaczy 
Magdalena Dubińska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Szczegóły korzystania ze 
świetlicy ujęte są 
w Regulaminie świetlicy 
dostępnym w każdym obiekcie 
lub na stronie www.bip.ug-
lubin.dolnyslask.pl
 (GOK) 

Gminny Ośrodek Kultury wprowadza zmiany 

WIEJSKIE ŚWIETLICE 
BARDZIEJ DOSTĘPNE! 
Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom Gminny 
Ośrodek Kultury informuje, iż udostępnia świetlice 
wiejskie mieszkańcom gminy codziennie w godzinach od 
10.00 do 22.00. 
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FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI W KSIĘGINICACH POLECA…
  DLA DOROSŁYCH: 

DEAVER JEFFERY 
KATARZYNA KOŁCZEWSKA 
WBREW SOBIE
Nie da się uratować nikogo siłą. 
Do przyjęcia pomocy też trzeba 
dojrzeć.
Ewelina pragnie tylko jednego 
– dziecka. Jest skupiona na so-
bie i własnych przejściach, 
egoistycznie manipuluje bliski-
mi, nie dostrzega problemów innych ludzi, liczy 
się tylko ona i jej sprawy. Zachowuje się jak rozka-
pryszony, rozpieszczony bachor.
Zraża do siebie kochającego i oddanego męża, 
matkę, która za wszelką cenę chce chronić córkę 
przed problemami i siostrę – tę, która poświęciła 
dla Eweliny najwięcej.
Kiedy ujawnienie skrywanej rodzinnej przeszłości 
i konsekwencje własnych zaskakujących decyzji 
zachwieją wiarą Eweliny w siebie i zburzą wygod-
ne życie, zrozumie, jak bardzo musi się zmienić.
Ale czy nie będzie już za późno?

  DLA DZIECI: 
TOMASZ ROŻEK

KOSMOS
Doktor fizyki i znany dzienni-
karz prezentuje kolejną, po be-
stsellerowej Nauka – to lubię, 
książkę familijną przybliżającą 
młodszym i starszym czytelni-
kom najciekawsze zagadnienia 
ze świata nauki. Tym razem 
skupia się na obiektach, któ-
rych rozmiary są z perspektywy człowieka często 
nie do wyobrażenia. 
Jakie tajemnice kryje przed nami kosmos? Jaki 
obiekt porusza się najszybciej we wszechświecie? 
Czy czarna dziura ma dno?
W bogato i pięknie ilustrowanej książce czytelnik 
znajdzie ponadto: 
- ciekawe przykłady z życia codziennego 
- obrazowe porównania 
- intrygujące ciekawostki 
- propozycje doświadczeń, które każdy może 
przeprowadzić w domowych warunkach. UK

Akcja: e-motywacja 
dla aktywnych seniorów 

Udział w nowym 
bezpłatnym projekcie 
Fundacji Orange 
zadeklarowało ponad 350 
placówek w całej Polsce, 
w tym biblioteka 
w Niemstowie. Celem 
projektu jest aktywacja 
i wspieranie osób starszych 
w rozwoju osobistym 
i społecznym.
- weź udział 
w inspirujących 
rozmowach dla ludzi 
w sile wieku
- spotkaj się w internecie 
z znanymi osobami – to nic 
nie kosztuje
- zadawaj pytania 
i wymieniaj się 
doświadczeniami

- zainspiruj się i miło spędź 
czas
Naszym sprzymierzeńcem 
będzie Internet i nowe 
technologie, które 
wykorzystamy jako 
narzędzie do odkrywania 
świata i pokonywania 
barier społecznych. Za 
pośrednictwem Internetu 
połączymy się 
z placówkami zgłoszonymi 
do projektu i goszczącymi 
w nich seniorami. 
Spotkamy się 6 razy- przy 
„kawie” i w inspirującej 
atmosferze . Pierwsze 
spotkanie skierowane jest 
do osób , które koordynują 
projekt w swoich 
placówkach. Osoby

zebrane w bibliotekach 
i innych ośrodkach 
biorących udział 
w projekcie wspólnie 
obejrzą transmitowane 
przez nas spotkania online, 
będą miały możliwość 
zadania pytania gościom 
transmisji i wymienią się 
między sobą własnymi 
pomysłami na aktywność 
w sile wieku!
Zapraszamy wszystkich 
chętnych seniorów i nie 
tylko na wirtualne 
spotkania w bibliotece 
w Niemstowie. Pierwsze 
z nich już odbyły, kolejne 
zaplanowano na 19 
listopada oraz 3 grudnia. 
Start godz. 11.15. 
 (WO) 

Kasztanowe 
szaleństwa 
w bibliotece

 „Ach te kasztany, ach te żołędzie, 
może ktoś powie, co z tego będzie”.
Kto z nas w dzieciństwie nie robił 
kasztanowych ludzików, nie zbierał 
kolorowych liści. Jesień to pora 
roku, która zachwyca wszystkich 
bogactwem kolorów, przynosi nam 
wiele możliwości wykorzystania 
tego, co daje nam natura.
I taki właśnie był temat przewodni 
spotkania w bibliotece 
w Miłoradzicach, którą odwiedziły 
dzieci z Punktu Przedszkolnego 
w Miłoradzicach. Na powitanie 
dzieci obejrzały prezentację „Dary 
jesieni” oraz „Kasztanowe ludziki”, 
a następnie przystąpiliśmy do 
wykonywania postaci z „darów 
jesieni”. Dzieci wykazały się 
ogromną wyobraźnią, samodzielnie 
tworzyły przeróżne kompozycje. 
Na zakończenie spotkania, z okazji 
„Dnia Przedszkolaka”, pani 
bibliotekarka złożyła dzieciom 
serdeczne życzenia, a na ręce pani 
Magdy, opiekunki grupy, 
przekazała w prezencie słodkości 
dla małych gości.  RM

Turniej siatkarski 
3 maja o godzinie 11.00 w miejscowości Raszowa 
(boisko w parku) rozegrany zostanie po raz 
osiemnasty Gminny Turniej Piłki Siatkowej im. 
Andrzeja Zimy, działacza sportowego Gminy Lubin.
Organizator Gmina Lubin zaprasza chętne drużyny 
do uczestnictwa w zawodach.Informacje dotyczące 
turnieju można uzyskać pod numerem 693 534 841. 

Dzięki zakupowi zrealizowanemu ze 
środków finansowych Biblioteki 
Narodowej, księgozbiór bibliotek 
gminnych wzbogacił się 
o 303 książki dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Na półkach pojawiły się 
m.in. cieszące się dużą popularnością 
kryminały polskich autorów: 

Mariusza Czubaja (z serii z Rudolfem 
Heinzem), Katarzyny Bondy 
(„ Pochłaniacz” i „Okularnik” z cyklu 
Cztery żywioły Saszy Załuskiej) oraz 
Katarzyny Puzyńskiej (klasyczne 
kryminały psychologiczne z mocnym 
tłem obyczajowym o policjantach 
z niewielkiej wsi Lipowo).

 Celem Programu, realizowanego 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-
2020, jest wzbogacenie i odnowienie 
księgozbiorów polskich bibliotek 
publicznych.
Program jest elementem polityki 
bibliotecznej resortu kultury 

w zakresie kształtowania 
księgozbiorów bibliotek oraz 
wsparcia samorządów 
w finansowaniu zakupów nowości 
dla tych instytucji, a jednocześnie 
zmotywowania ich do 
systematycznego dbania o biblioteki 
samorządowe, ponoszenia kosztów 
związanych ze wzbogacaniem ich 
zasobów zgodnie z potrzebami 
środowiskowymi i standardami 
obowiązującymi w tym zakresie. 
Zadaniem Programu BN zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek 
jest wzmocnienie bibliotek 
publicznych poprzez stały dopływ 
nowości wydawniczych, możliwość 
systematycznego ubytkowania 
(aktualizowania zasobów), 
a w konsekwencji zwiększenie oferty 
czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek.
Zachęcamy do korzystania 
z katalogu on-line Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Raszówce oraz filii.
 (IT) 

Dotacja Biblioteki Narodowej 

PONAD 300 
NOWYCH KSIĄŻEK 
W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, po złożeniu wniosku, otrzymała 
dotację w wysokości 6 300 zł.
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PIESZKÓW 
Dożynki w Pieszkowie 
rozciągnęły się nieco w czasie. 
Pierwsza część tego święta 
odbyła się bowiem już 
w sierpniu, podczas  odpustu 
w Kościele Filialnym p.w. Matki 
Bożej Częstochowskiej. W tym 
właśnie dniu została 
odprawiona Msza św. 
dziękczynna, podczas której 
dokonano poświęcenia 
tradycyjnej korony żniwnej 
wykonanej przez mieszkańców. 
Sama zabawa w sobotę 27 
września miała już bardzo 
tradycyjną oprawę. Każdy 
z mieszkańców mógł zjeść 
smaczną kiełbaskę z grilla, a dla 
dzieci przygotowano coś 
słodkiego. W świetlicy wiejskiej 

odbyła się zabawa dożynkowa 
przy piosenkach znanych 
i lubianych, wykonywanych 
przez zespół muzyczny. 
Organizacją całego 
przedsięwzięcia zajęła się Rada 
Sołecka razem z sołtysem 
Dariuszem Pankiem przy 
współpracy radnego Roberta 
Piekuta oraz innych 
mieszkańców Pieszkowa. 
W uroczystościach 
dożynkowych udział wzięli 
także wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz 
przewodniczący 
i wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Lubin: Norbert 
Grabowski i Sylwia Pęczkowicz-
Kuduk. 

CHRÓSTNIK 
Występ zespołu „Lubin” 
z Krzeczyna Wielkiego, pokaz 
sprzętu i umiejętności 
strażackich w wykonaniu OSP 
w Zimnej Wodzie, przejazdy 
bryczką, a także liczne konkursy 
dla dzieci i dorosłych. Tak 
w dużym skrócie bawiono się 
podczas Dożynek w Chróstniku. 
Uroczystości rozpoczęła Msza 
św. dziękczynna, której 
przewodniczył proboszcz 
miejscowej Parafii p.w. Matki 
Bożej Bolesnej ksiądz kanonik 
Kazimierz Rapacz. Podczas 
Eucharystii dziękowano Bogu 
za plony, a rolnikom, za ich 
ciężką pracę.
Później przyszedł czas na 
dożynkową zabawę, która 

odbyła się na terenie 
Miasteczka Rowerowego. 
Działo się tam naprawdę wiele. 
Dmuchańce i skakańce cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem 
najmłodszych mieszkańców 
Chróstnika. Dorośli mogli 
uczestniczyć w konkursach 
m.in. na najsmaczniejsze 
faworki oraz strzelania z łuku. 
W tym ostatnim konkursie, 
prowadzonym przez radnego 
Jana Gątkowskiego, drugie 
miejsce wywalczyła drużyna 
w składzie: wójt Tadeusz 
Kielan, przewodniczący Rady 
Gminy Norbert Grabowski oraz 
wiceprzewodnicząca Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, która 
finansową wygraną przekazała 
na rzecz Rady Sołeckiej 
Chróstnika. 
Ciężar organizacji imprezy 
dożynkowej wzięła na siebie 
sołtys Bogusława Dąbrowska. 
- Było sporo pracy, ale teraz 
mamy olbrzymią satysfakcję, 
parząc na frekwencję i na to, jak 
wspaniale bawią się nasi 
mieszkańcy – mówi pani sołtys.   

MIROSZOWICE  
Konkursy dla dzieci i dorosłych, 
występ zespołu „Lejdis” ze 
Składowic, pokaz strażacki czy 
wspólne pieczenie kiełbasek – 
to tylko niektóre z atrakcji 
Dożynek zorganizowanych 
w Miroszowicach. Gośćmi 
Święta Plonów byli starosta 
lubiński Adam Myrda oraz wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan.  

- Dożynki są podziękowaniem 
zarówno Bogu za plony jak 
i rolnikom za poniesiony trud 
i wysiłek. Bardzo się cieszę, że 
ta wielowiekowa tradycja jest 
przez państwa pielęgnowana 
z takim rozmachem i tak dużym 
zaangażowaniem. Święto 
Plonów – to także okazja do 
świętowania, dlatego życzę 
doskonałej zabawy do białego 
rana – mówił w Miroszowicach 
starosta lubiński Adam Myrda. 
Do symboliki dożynek nawiązał 
gospodarz Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, dziękując 
jednocześnie rolnikom za ciężką 
pracę, trud, codzienny wysiłek 
oraz szacunek do tradycji. 
Miroszowickie Święto Plonów 
przygotowała sołtys 
Stanisława Jasion wraz z Radą 
Sołecką przy dużym 
zaangażowaniu radnej Gminy 
Lubin z tej miejscowości 
Barbary Skórzewskiej. 
A działo się wiele! Sporo 
trudności przysporzyły 
uczestnikom dożynkowe 
konkursy. Trzeba było wykazać 
się nie lada wiedzą, by 
rozpoznać rodzaje uprawianych 
w Polsce zbóż i dużą 
spostrzegawczością, by znaleźć 
jak najwięcej roślin, ukrytych 
w dożynkowym wieńcu. 
Mieszkańcy Miroszowic 
poradzili sobie z tymi zadaniami 
doskonale. 
Wiele emocji wzbudził konkurs 
na najlepszą nalewkę. Z roku na 
rok cieszy się on coraz 

większym zainteresowaniem. 
Podczas ubiegłorocznych 
dożynek do konkursu 
zgłoszono cztery trunki, w tym 
roku było ich… szesnaście. 
Ośmioosobowe jury miało 
twardy orzech do zgryzienia, 
ale ostatecznie zwyciężyła 
wiśniówka, drugie miejsce 
zajęła nalewka z owoców lata, 
a trzecie aroniówka. 
Najmłodszych uczestników 
miroszowickich dożynek 
przyciągnął pokaz sprzętu 
i umiejętności strażackich 
w wykonaniu Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Niemstowa. 

DOŻYNKOWE RETROSPEKCJE  
Święto Plonów 2015 w Gminie Lubin 

Obchody tegorocznego Święta Plonów rozpoczęły się w Gminie Lubin już w połowie sierpnia, a potrwały do ostatnich 
dni września. Świętowały prawie wszystkie miejscowości. Sołtysi, Rady Sołeckie, miejscowi radni i oczywiście 
mieszkańcy włożyli w ich przygotowanie wiele serca, poświęcenia i pracy.  

PIESZKÓW 

CHRÓSTNIK MIROSZOWICE  RASZOWA 
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Gorzelin 
Poszukiwanie ukrytych ziemniaków, rzut 
do celu czy bieg z ziemniakiem na talerzu 
– to konkurencje, w których zmierzyli się 
uczestnicy Święta Pieczonego Zimniaka, 
zorganizowanego przez sołtys Gorzelnia  
Joannę Tokarską. 
Każdy kto miał refleks i wiedzę mógł 
wziąć udział w konkursie wiedzy o tych 
warzywach, zorganizowanym przez wójta 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Pytania nie 
były łatwe: który kraj jest największym 
producentem zmieników, ile kilogramów 
ziemniaków zjadają w ciągu roku 
mieszkańcy naszego globu czy jakie 
miasto w Polsce jest ziemniaczaną 
stolicą? Mieszkańcy Gorzelina poradzili 
sobie doskonale, wygrywając nagrody 
ufundowane przez szefa gminnego 
samorządu. Był także konkurs na 
najdłuższy ziemniaczany obierek. 
Ziemniaczane spotkania w Gorzelinie to 
już tradycja, ich celem jest integracja 
mieszkańców oraz podtrzymywanie 
tradycji. Po licznych konkursach 
i konkurencjach sportowych  na terenie 
zielonym przy świetlicy rozpalono 
ognisko, przy którym najpierw śpiewano, 
a na koniec upieczono ziemniaki. 
 (JB, MG)  

Pieczony, faszerowany i nie tylko… 

Ziemniak w roli głównej 
Dwie miejscowości Gminy Lubin oddały hołd temu najbardziej 
popularnemu warzywu w naszym kraju. W Gorzelinie i Siedlcach 
zorganizowane zostało Święto Ziemniaka. 

Siedlce 
Kartoflanka, pierogi z ziemniakiem, ciasto 
z pyrami, kopytka, a nawet ziemniaczane 
grzyby - tego wszystkiego i wielu innych 
potraw z ziemniaka mogliśmy spróbować  
w Siedlcach. Przepyszny festiwal 
zorganizowany został przez Gminy 
Ośrodek Kultury, Zespół Siedlecka Nuta 
i Radę Sołecką Siedlec. 
Pani Irena Maciejowska zdradziła nam 
przepis na francuską potrawę z ziemniaka: 
FARYNĘ
- To proste danie i w całej swojej prostocie 
przepyszne. Wystarczy do gotujących się 
kartofli wsypać trochę mąki pszennej 
i gotować do miękkości. Odcedzić wodę, 
potłuc dobrze ziemniaki, robić z nich 
kuleczki i podsmażać na głębokim tłuszczu 
- opowiada pani Irena.
Cudaki z ziemniaka, najdłuższy obierek, 
rzut ziemniakiem do celu, to tylko cześć 
konkurencji w jakich brały udział cztery 
drużyny: Buczynianki, Drużyna z Lubina, 
Siedlecki Team oraz Załoga A.
Największe emocje wzbudził jednak 
konkurs na najpiękniejszą Odę do 
ziemniaka. Utwory były tak genialne, że 
wszystkie drużyny otrzymały 
równorzędne pierwsze miejsca.  

DOŻYNKOWE RETROSPEKCJE  

Jak zwykle doskonale 
zaprezentowały się „Lejdiski” 
ze Składowic, nagrodzone po 
występie długimi i gromkimi 
brawami. 

RASZOWA 
Uroczysta Msza Święta wraz 
z ceremonią poświęcenia 
wieńca dożynkowego 
rozpoczęły obchody Święta 
Plonów w Raszowej. Oficjalne 
uroczystości odbyły się 6 
września, a podczas 
ostatniego weekendu 
września bawiono się na 
zabawie dożynkowej.  
Sołtys Raszowej Eugeniusz 

Gut wraz z Radą Sołecką 
podziękowali rolnikom za 
zbiory i ciężką pracę na roli, 
życząc dużo zdrowia 
i obfitszych plonów 
w przyszłości. Następnie 
gospodarz zaprosił do zabawy 
i poczęstunku. 
Konkursy: kulinarny, taneczny 
i wokalny – to tylko niektóre 
atrakcje dożynkowej zabawy 
w Raszowej. Impreza trwała 
do białego rana. Swoją 
obecnością  zaszczycili ją m.in. 
księża z tamtejszej parafii. 

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Plicha

MG, EK  

RASZOWA 
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Na pomysł stworzenia 
zespołu wpadły dwie 
przyjaciółki, panie: Maria 
Galuba i Danuta Nożewska. 
Nie trzeba było długo czekać 
na rezultaty, 21.04.2011 
roku odbyło się spotkanie 
inauguracyjne, a już 26 maja 
tegoż roku, pierwszy występ 

z okazji Dnia Matki 
w Siedlcach. Od tej pory 
wystąpili już ponad 80 razy. 
- Jesteśmy rodziną, nawet jak 
trzeba spotkać się w święto 
żeby zrobić, próbę dajemy radę 
- mówi pani Maria Galuba.
Członkowie zespołu sami 
tworzą repertuar na występy, 
zaczęło się od tego, że na 
urodziny każdego układano 
o nim piosenkę, w tej chwili 

jest już tyle piosenek ile osób  
w składzie.
- Pomyśleliśmy, że śpiewanie 
tych samych piosenek co 
inne zespoły byłoby nudne, 
więc postanowiliśmy pisać 
własne teksty do znanych 
melodii. Jola Fiałkowska i ja 
całkiem nieźle sobie z tym 

radzimy, często układamy 
teksty pod konkretne okazje - 
opowiada Waldemar 
Domowicz.
Zespół działa bardzo aktywnie, 
bierze udział we wszystkich 
konkursach gminnych, 
uczestniczy też we wszystkich 
biesiadach. Z jedną z nich 
wiąże się dość makabryczne, 
ale śmieszne wspomnienie 
jednej z pań.

- Przed biesiadą „Między nami 
jaskiniowcami” przyjechał po 
mnie do pracy mój partner, 
było już dość późno, więc 
stwierdził, że przebierze się 
w domu i przyjedzie po mnie 
gotowy na występ. Wyobraźcie 
sobie zdumienie moje i moich 
współpracowników, gdy 
zobaczyliśmy jaskiniowca 
z nieżywym kurczakiem w ręce, 
maszerującego po Galerii 
Handlowej - opowiada ze 
śmiechem pani Bogusia.
Instruktor zespołu pan 
Wojciech Wojtałowicz jest 
dumny ze swoich śpiewaków:
- Udało mi się w tak krótkim 
czasie nauczyć zespół śpiewu 
na dwa głosy, naprawdę zdolni 
ci moi śpiewacy - mówi.
Zespół Siedlecka Nuta nie 
poprzestaje na samym 
śpiewaniu. Starają się również 
do każdego występu 
dopasować odpowiednią 
charakteryzację i scenografię .
- Przedstawienie dożynkowe 
miało na celu pokazanie 
ludziom jak powstaje chleb. 

Przeanalizowaliśmy w nim 
cały cykl, od posiania ziaren, 
poprzez zbiór, aż do upieczenia 
bochna. W tym celu na scenie 
postawiliśmy nawet piec 
chlebowy. Powstawanie chleba 
przeplataliśmy piosenkami 
o tym, można by powiedzieć, 
że wyszła nam swoista 
operetka - mówi pani 
Bogumiła Malik.
Członkowie zespołu bardzo 
często spotykają się na 
próbach, nie zawsze są one 
standardowe. Jedna z prób 
trwała trzy dni. 
- Wynajęliśmy kwaterę 
w pobliskim Kłopotowie 
i nikomu nie wolno było 

wychodzić, śpiewaliśmy cały 
czas, nie było „zmiłuj się”- 
opowiada pan Wojciech.
Zapytani o to czego im brakuje 
zgodnie odpowiadają: 
świetlicy, bo nasza jest za 
mała na występy, które 
planujemy, przydałby się 
jeszcze gminny bus albo 

autokar, który dowoziłby nas 
na występy, bo nie 
koncertujemy tylko na terenie 
gminy ale i po za nią. Na 
zaproszenie Centrum Turystyki 
i Sportu w Ścinawie zespół 
Siedlecka Nuta wystąpił na II 
edycji „Kaziuków”. Członkowie 
grupy, specjalnie na tę okazję 
przygotowali repertuar 
kresowy. Sama prezentacja 
wzbudziła ogromne 
zainteresowanie słuchaczy. 
Swoje uznanie wyraził 
osobiście burmistrz miasta, 
dziękując za udział w imprezie. 
 Anna Ickiewicz 

PREENTUJEMY ZESPOLY FOLKLORYSTYCZNE GMINY LUBIN 

SIEDLECKA 
NUTA
Choć dopiero za pół roku skończą pięć lat, to niedługo dobiją do setki 
występów. Taka jest Siedlecka Nuta. Nie straszne im spotkania na próbach, 
nie straszne pisanie tekstów. Śpiewanie i występy są dla nich sensem życia. 
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„Zespół nasz proszę was zaczął w maju, 
zeszły się Babki z Siedleckiego kraju, 

Pędzą tu ile sił jak szalone, Bo ze 
śpiewu swego są zadowolone”

Skład Zespołu: 
W skład zespołu wchodzą: Danuta Nożewska, Ewa 
Domowicz, Waldemar Domowicz, Jolanta Fijałkowska, 
Maria Galuba, Małgorzata Gałka, Małgorzata Kochan, Ewa 
Maciejowska , Irena Maciejowska, Maria Maczuga, Bogumiła 
Malik, Anna Wyraz oraz Stanisław Ryniec, instruktorem jest 
Wojciech Wojtałowicz. 
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Wójt Gminy Lubin podziękował nauczycielom 

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ 2015

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wyróżnienia  najlepszych 
nauczycieli Gminy Lubin. Nagrody otrzymało 32 pedagogów. Gminne 
uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się w Centrum Kultury 
„Muza” w Lubinie. 

Uroczysta Msza Święta 
w Kościele p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Lubinie 
rozpoczęła obchody 76. 
rocznicy sowieckiej agresji na 
Polskę. Uczczono również 
pamięć zesłanych na Sybir, 
bo ten dzień obchodzony jest 
jako Światowy Dzień 
Sybiraka.  
Tragedię Sybiraków trudno 
opisać słowami. To ludzie, 
którym nagle  
i niespodziewanie, bezprawnie, 
brutalnie i okrutnie wypędzeni 
z domów rodzinnych na 
Kresach Rzeczypospolitej 
z Galicji, Wołynia, Polesia, 
Białorusi czy Podlasia. 
Wszystko działo się 
w ekstremalnych warunkach, 
zimą, bez dania racji; całe 
rodziny musiały zebrać 
dobytek swojego życia 
w kilkadziesiąt minut. 
Tym, którym udało się 
przeżyć wojnę na zesłaniu, 
wrócili z Syberii w 1946, 
osiedlając się m.in. na 
Dolnym Śląsku 
i w Lubuskiem. 
Lubin uczcił pamięć 
Sybiraków uroczystą mszą 
św., a później złożono kwiaty 
i zapalono pod obeliskiem 
przy Krzyżu Sybiru na 

Cmentarzu Komunalnym 
w Lubinie. 
- Najbardziej cieszy mnie to, 
że wśród zgromadzonych tu 
dzisiaj mieszkańców jest 
nasza młodzież. Chciałbym, 
żeby pamięć o Sybirakach 
i o historii naszego Narodu 
była pielęgnowana 
i przekazywana kolejnym 
pokoleniom. To dla mnie 
niezwykle ważne. Jestem 
patriotą i pamięć o tak 
ważnych dla Polski 
wydarzeniach jest dla mnie, 
i mam nadzieję że dla 
większości z nas również, 
niezwykle ważna. Jak 
powiedział Zbigniew 
Herbert: „Naród który traci 
pamięć, traci sumienie” – 
mówił Adam Myrda, starosta 
lubiński.
 - W imieniu wszystkich 
członków Związku Sybiraków 
dziękuję za tę piękną 
uroczystość. To wspaniałe, 
że młodzież angażuje się 
w te obchody, tak pięknie 
i wzruszająco mówiąc o tym, 
co działo się 76 lat temu – 
mówi Antonina Buchta, 
mieszkanka Osieka, członkini 
Związku Sybiraków koło 
w Lubinie.
 (MS,MG) 

Oddano hołd 
zesłanym na Sybir 

FO
T.M
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W uroczystościach wzięli udział Sybiracy 
i Kombatanci i mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, 
jak również zaproszenie goście, wśród których 
znalazła się delegacja Urzędu Gminy Lubin. 

- Z pewnością – to jedna 
z najważniejszych 
uroczystości w roku, na której 
mamy okazję podziękować 
Państwu za trud 
i zaangażowanie 
w wykonywanie tego 
wyjątkowo trudnego zawodu. 
Zdaję sobie sprawę, że dla 
nauczyciela najpiękniejszym 
podziękowaniem są sukcesy 
dzieci i młodzieży, ale ja 
i pracownicy Urzędu Gminy 
do tych podziękowań się 
dołączamy – mówił podczas 
spotkania  Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 
Specjalne nagrody szefa 
gminnego samorządu 
otrzymało siedem osób: 
*  Mirosława Korzeniowska, 

Dyrektor Szkoły 
Podstawowej   im. Janusza    
Korczaka w Niemstowie 

*  Krystyna Szarowska, 
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Siedlcach.

*  Anna Bojakowska 
– nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i pedagog 
w Szkole Podstawowej 
w Szklarach Górnych

*  Irena Gałach  – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej, 
muzyki i plastyki w Szkole 
Podstawowej im. J. 
Korczaka w Niemstowie

*  Iwona Idzikowska 
– nauczyciel  edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza  w Siedlcach

*  Iwona Niemiec
– nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole 

Podstawowej im.Orła 
Białego w Raszówce

*  Celina Zaremba 
– Nauczyciel  edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej im. M. 
Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim

O nagrodzenie 25 dyrektorów 
i nauczycieli wnioskowali 
szefowie placówek, w których 
pracują oraz Urząd Gminy. 
Otrzymali je: Lucyna 
Szudrowicz, dyrektor SP 

w Raszówce, Elżbieta 
Młynek, dyrektor SP 
w Krzeczynie Wielkim, 
Katarzyna Foryś, dyrektor 
Gminnego Przedszkola 
w Raszówce, Mateusz 
Marciniak, dyrektor 
Gminnego Gimnazjum, 
oraz Elżbieta Piasny dyrektor 
SP w Szklarach Górnych, 
a także:  
Dorota Kusio, ze Szkoły 
Filialnej w Osieku, Maciej 
Stefaniak i Elwira Śleńska 
z Gminnego Gimnazjum, 
Violetta Stępień, Agnieszka 

Świrska i Paulina Wiśniewska 
z SP w Niemstowie, Anna 
Barnat, Kamil Lis i Jarosław 
Turyk z SP w Krzeczynie 
Wielkim, Danuta Kasperska, 
Barbara Kwapisz i Agata 
Szymańska z SP w Szklarach 
Górnych, Marzena Barska, 
Joanna Górecka-Sołomoniuk 
oraz Danuta Bartosz-
Formago z SP w Raszówce, 
Anna Rogalska, Renata 
Stankiewicz i Beata 
Oczyńska-Stettler z SP 
w Siedlcach oraz Maria 

Doniec 
i Irena 

Gałuszka 
z Przedszkola 

w Raszówce. 
Specjalne podziękowania za 
pracę nauczycieli Gminy 
Lubin, na ręce wójta 
Tadeusza Kielana, złożyli 
związkowcy: Maria Komarek 
ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz Wacław 
Senenko z „Solidarności”. 
Wójt podziękował z kolei 
przewodniczącej Komisji 
Oświaty Rady Gminy Lubin 
Zofii Marcinkiewicz.
Uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej miała 
wyjątkową oprawę. Oprócz 
życzeń, nagród i podziękowań 
odbył się koncert legnickiego 
zespołu SING –SING. 
W placówka oświatowych 
Gminy Lubin pracuje 139 
nauczycieli i 73 pracowników 
administracyjnych.  (MG)  
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W konkursowe szranki stanęło 
12 drużyn męskich i dwie 
kobiece, dodatkowo swoje 
umiejętności zaprezentowała 
drużyna młodzieżowa OSP 
z Tymowej. Turniej sędziowali 
strażacy z powiatu 
polkowickiego.
Równym szykiem, na stadion 
sportowy przy KEN 
wmaszerowali wszyscy 
uczestnicy zawodów, 
odsłuchano hymnu Św. Floriana 
i po krótkim przemówieniem 
starosty lubińskiego Adama 
Myrdy strażacy byli gotowi do 
boju.
- Wiem, że bez względu na wynik 
zawodów wszyscy jesteście 
gotowi nieść pomoc całą dobę, 
przez siedem dni w tygodniu. 
Macie w sobie siłę i odwagę, żeby 
o każdej porze dnia i nocy ruszyć 
do, nierzadko, niebezpiecznej 
walki o życie i zdrowie innych, za 
to w imieniu wszystkich 
mieszkańców powiatu 
lubińskiego serdecznie wam 
dziękuję - mówił starosta lubiński.

Drużyny strażackie 
rywalizowały na torze 
z przeszkodami w sztafecie 
pożarniczej oraz w ćwiczeniach 
bojowych. Niepokonani okazali 
się strażacy z OSP Niemstów - 
z wynikiem 109,5 pkt, którym 
dzielnie kibicował radny 
Andrzej Olek. Już niedługo 
będzie musiał wybrać się 
z nimi na wojewódzkie zawody, 
w których będą reprezentować 
nasz powiat, bo wskazówki 
jakich udzielał im przed 
startem musiały być bardzo 
pomocne.

Rywalizacja dwóch damskich 
drużyn: OSP Zimna Woda i OSP 
Raszówka zakończyła się 
zwycięstwem druhen z Zimnej 
Wody. Strażaczki z Zimnej 
Wody trenują już od 2009 
roku, są zaprawione w bojach. 
- Pierwsze zawody w których 
brałyśmy udział, odbyły się na 
szczeblu wojewódzkim, gdzie 
również zwyciężyłyśmy - opowiada 
pani Ania, dowódca drużyny.
Komendant OSP Raszówka 
Damian Dobrowolski, 
komentując powstanie 
damskiej drużyny przy swojej 

jednostce mówi z uśmiechem:
- To nasze, żony i koleżanki, 
w Raszówce, w Straży Pożarnej 
czujemy się jak w rodzinie, ja 
z moją żoną Asią już szykujemy 
naszego dwu i pół letniego 
synka Jasia na strażaka.
Nagrody i dyplomy wszystkim 
drużynom wręczali starosta 
Adam Myrda, wót Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, burmistrz 
Ścinawy Krystian Kosztyła 

oraz Komendant Powiatowy 
PSP w Lubinie, starszy 
brygadier Henryk Duszeńko.
Klasyfikacja drużyn męskich:
1.OSP Niemstów; 2.OSP 
Czerniec; 3.OSP Zimna Woda; 
4.OSP Gorzyca; 5.OSP Tymowa; 
6.OSP Górzyn; 7.OSP Raszówka; 
8.OSP Zaborów; 9. OSP 
Ścinawa; 10.OSP Chobienia; 
11.OSP Krzeczyn Wielki; 12. 
OSP Parszowice.   (AI)

OSP

XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

GMINA LUBIN 

NIE DO POKONANIA! 
Choć w powiatowych zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych wystartowało 14 drużyn, wszystkie główne 
nagrody przypadły naszym strażakom i strażaczkom.  

31-letniego Jelcza wymienili na Volvo. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Niemstowie ma nowy wóz bojowy. 
Auto przekazane zostało strażakom 
przez Fundację „Polska Miedź”. 
Dotychczas wykorzystywane było 
przez Jednostkę Ratownictwa 
Górniczo-Hutniczego KGHM.   
Choć samochód nie jest nowy, jego 
stan techniczny jest bardzo dobry. 
Niemstów może mówić o dużym 
szczęściu, bo chętnych na ten wóz 
było wielu, starały się o niego 
samorządy, komendy powiatowe jak  
i same ochotnicze straże. Wygrał 
jednak wniosek OSP w Niemstowie. 

- Jesteśmy jedynie pośrednikiem, 
darczyńcą jest tak naprawdę JRG-H 
– mówił podczas uroczystości 
przekazania wozu Marek Bestrzyński, 
prezes Fundacji Polska Miedź. 
– Pozwala nam to jednak pokazać, że 
KGHM jest nie tylko jedną 
z największych firm w kraju, a ostatnio 
także graczem globalnym,  ale 
i przedsiębiorstwem społecznie 
odpowiedzialnym. Nie tylko czerpiemy 
z bogactwa Zagłębia Miedziowego, 
ale potrafimy się także nim dzielić. 
Mamy nadzieję, że samochód, który 
dotychczas nam służył, teraz 
przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa w państwa 
miejscowości – dodał prezes 
Bestrzyński. 
Za nowe auto dziękowali strażacy, 
sołtys Niemstowa Józef Kostanowicz 

oraz gospodarz Gminy Lubin wójt 
Tadeusz Kielan. 
- Dziękuję Fundacji „Polska Miedź” za 
przychylne spojrzenie na potrzeby 

Gminy Lubin, a strażakom życzę, by 
wóz służył im jak najlepiej i nie musiał 
zbyt często wyjeżdżać do akcji – 
powiedział szef gminnego samorządu. 
Najbardziej zadowoleni z darowizny 

byli oczywiście sami strażacy. 
– W 2011 roku wymieniliśmy 26 – 
letniego Stara na nowy fabrycznie 
wóz bojowy, teraz przyszedł czas 

z pożegnanie się z 31 –letnim 
Jelczem. Choć łączy nas z nim 
sentyment, to niestety nie mieliśmy 
pewności, czy nie zawiedzie podczas 
działań ratowniczo-gaśniczych. Nowe 
Volvo taką gwarancję nam daje, za co 
bardzo dziękujemy Fundacji „Polska 
Miedź” – mówi Marek Maślej, prezes 
OSP w Niemstowie. 
W uroczystości przekazania 
samochodu wzięli udział m.in. 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Lubin Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, 
radny z Niemstowa Andrzej Olek oraz 
dyrektor ds. Technicznych JRG-H 
Marek Kowalik.   (MG)  

OSP w Niemstowie ma nowy wóz bojowy

W 2011 roku OSP Niemstów wymieniła 26 – letniego 
Stara na nowy fabrycznie wóz bojowy, teraz 

przyszedł czas z pożegnanie się z 31 –letnim Jelczem.
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 APEL O POMOC DLA ALICJI GOŚ
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Krzeczynie Wielkim zwracają się z prośbą o pomoc dla Alicji Goś z Krzeczyna Wielkiego, która 
uczęszczała do naszego Punktu Przedszkolnego, a teraz zmaga się z ciężką chorobą - białaczką.
Pomóżmy jej jak najszybciej wrócić do zdrowia i do nas.

WPŁATY MOŻNA PRZEKAZYWAĆ NA KONTO:
Fundacja «Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową»

ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław, Bank Millenium S.A.
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

z tytułem wpłaty «Alicja Goś» 

„ KSIĘGI JAKUBOWE” 
W GMINNYCH BIBLIOTEKACH 
Książka Olgi Tokarczuk „Księgi 
Jakubowe”, nagrodzona najważniejszą 
polską nagrodą literacką Nike, 
dostępna jest już  w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Raszówce oraz jej 
placówkach filialnych w Chróstniku, 
Miłoradzicach, Niemstowie, Oborze 
i Księginicach. 
To niemal tysiąc stron, kilkadziesiąt 
wątków i postaci — „Księgi Jakubowe” 
imponują literackim rozmachem, 
wielością poziomów i możliwych 
interpretacji. Olga Tokarczuk pełnymi 
garściami czerpie z tradycji powieści 
historycznej, poszerzając jednocześnie 
jej granice gatunkowe.
Oldze Tokarczuk gratulujemy drugiej już 
Nagrody Nike (przypomnijmy, że 
pierwszą dostała w 2008 roku za 
„Biegunów”), a naszym Czytelnikom 
z całego serca „Historie Jakubowe” 
polecamy! 
 (WO) 

OPIEKUNOWIE POSZUKIWANI 
Wójt Gminy Lubin poszukuje osób do prowadzenia zajęć z dziećmi 
w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gminy Lubin
Informacje ogólne dotyczące ogłoszenia: praca na terenie gminy 
Lubin w świetlicach wiejskich, praca w godzinach 
popołudniowych, praca na umowę zlecenie w wymiarze min. 4 
godzin (zegarowych) tygodniowo w okresie od stycznia 2016 r. do 
grudnia 2016 r.
Wymagania niezbędne: ukończone studia wyższe w kierunku: 
pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza, resocjalizacja, psychologia, praca socjalna lub inny 
kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie 
psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji przygotowującymi do 
pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doświadczenie 
lub posiadane uprawnienia do prowadzenia zajęć 
socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, 2 letnie - 
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadanie pełnej 
zdolności do czynności prawnej i korzystanie z pełni praw 
publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, gotowość 
podjęcia pracy od stycznia 2016 r. Dokumenty aplikacyjne należy 
składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą w terminie 
do dnia 30 listopada 2015 r. na adres: Urząd Gminy w Lubinie ul. 
Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Szczegóły 
na www.ug.lubin.pl oraz www.bip.ug-lubin.pl.  (AH) 

Harry Potter, bohater książki 
J.K. Rowling, chłopiec 
wrażliwy o niezwykłych 
umiejętnościach magicznych, 
znalazł swoich fanów także 
wśród naszych uczniów. 
Potteromaniacy z klas 3 – 6 
spotkali się w nocy z dnia 30 
na 31 października w szkole, 
która na ten czas zamieniła 
się w Szkołę Magii 
i Czarodziejstwa. O godzinie 
19 otworzyły się drzwi 
Hogwartu i przybyli zostali 
powitani przez opiekunów. Po 
rozlokowaniu się w swoich 
domitoriach uczniowie udali 
się na zajęcia mające formę 
warsztatów plastycznych, 
zadań intelektualnych, zabaw 

tanecznych. Do 
najciekawszych należał 
Konkurs Magicznej Pamięci, 
gdzie dzieci musiały zmierzyć 
się ze znajomością treści 
książek J.K. Rowling. Podczas 
zajęć praktycznych „szyto” 
Potterowi magiczną pelerynę 
zdobioną wg czarodziejskich 
standardów mody, a także 
projektowano okładkę do 
książki z działu Ksiąg 
Zakazanych. Dużo frajdy 
sprawiło dzieciom 
wykonywanie ozdób 
z przyniesionych dyń. Efekty 
ich prac można podziwiać na 
zdjęciach oraz na szkolnym 
korytarzu. Pomiędzy lekcjami 
udaliśmy się do gospody „Pod 

Złotą Teresą”, gdzie 
uraczyliśmy się mugolskimi 
tostami okraszonymi 
krwistym ketchupem pani 
Krysi. A w kuchni Zgredka 
uprażyliśmy popcorn, 
z którym udaliśmy się do sali 
magii i medytacji, by tam 
obejrzeć film o przygodach 
Harrego. Około 3 nad ranem 
wszyscy zasnęli opatuleni 
zaklęciem snu. Rano 
przyszedł czas pożegnania. 
Po magicznej nocy z Harrym 
Potterem dzieci rozeszły się 
do domu, ale już 
z niecierpliwością oczekują 
kolejnej nocy z wybranym 
bohaterem literackim.
 (oprac. SP 
 w Krzeczynie Wielkim) 

NOC W SZKOLE 
Z… HARRYM 
POTTEREM
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 
spędzili noc w prawdziwie czarodziejskiej atmosferze. 
Nauczyciele przygotowali dla nich „Noc z Harrym Potterem”.
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Iskra Księginice 
zwycięzcą Gminnego 
Turnieju Piłkarskiego 
Trzy rozegrane spotkania, osiemnaście zdobytych 
bramek i wiele sportowych emocji – taki przebieg, 
w dużym skrócie, miał Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Chłopców do lat 15. Zawody 
rozegrane zostały w hali sportowej Gimnazjum nr 
4 im. Jana Pawła II w Lubinie. 
Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyła LKS 
„Iskra” Księginice, na drugim uplasowała się LKS 
„Fortuna” Obora, a na trzecim Szkoła Podstawowa 
w Raszówce. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany 
Mateusz Łukasiewicz z drużyny SP Raszówka.
Najlepszym bramkarzem uznano Dominika Kurka 
z drużyny LKS „Iskra” Księginice.
Natomiast tytuł króla strzelców wywalczył 
Dominik Bujak, zawodnik drużyny LKS „Fortuna” 
Obora, zdobywca 6 bramek.
Nagrody wręczał radny Paweł Łukasiewicz. 
Organizatorem turnieju była Gmina Lubin. 
  (oprac. MG, K.Przewoźnik) 

Umiem 
pływać 

Gmina Lubin rozpoczęła II edycję projektu „Umiem pływać”. 
Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do 
uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. 
Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci 
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych 
z zakresu „nauki pływania”. Realizatorem programu na 
terenie województwa dolnośląskiego jest Dolnośląska 
Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego
przez MSiT. 
Główne cele projektu: upowszechnianie aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci 
podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka 
przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie 
zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, 
poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów, 
efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej 
(pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do 
infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem 
w szczególności uczniów, zamieszkałych 
w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej 
pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania 
z akwenów wodnych.Zakończenie projektu przewidziane jest 
do 04.12.2015r. W projekcie biorą udział wszystkie szkoły 
podstawowe z gminy. Łącznie 
projekt obejmie w tym 
roku 90 osób. Zajęcia 
na basenie przy ul. 
Szpakowej 
w Lubinie 
odbywają się 
dwa razy 
w tygodniu we 
wtorki i w środy. 
Każda grupa dzieci 
zrealizuje po 10 
wejść na basen.
 (red) 

Gminny Turniej Kręglarski 
Osiem czteroosobowych 
drużyn wzięło udział 
w Gminnym Turnieju 
Kręglarskim pod patronatem 
Wójta Gminy Lubin Tadeusza 
Kielana. 
Uroczystego otwarcia turnieju 
w imieniu Wójta Gminy Lubin 
dokonał przedstawiciel Urzędu 
Gminy Alfred Pilch. 
Organizatorem turnieju była  
Gmina Lubin. Tytuł Mistrza 
Gminy Lubin wywalczyła 
drużyna Wiercień-Raszówka 
zdobywając  574 pkt. Drużyna 
wystąpiła w składzie: 
Radosław Targowicz – 159 
pkt., Tomasz Targowicz – 154 
pkt., Paweł Łukasiewicz – 131 
pkt. oraz Kamil Czubek – 130 
pkt. Na drugim miejscu 
uplasowała się reprezentacja 
Obory (514 pkt) w składzie: 
Wiesław Zbrzyzny – 145 pkt., 
Sylwester Słota – 127 pkt., 
Jarosław Słota – 123 pkt. 
i Paweł Słota – 119 pkt. 

Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Gminnego Gimnazjum (432 
pkt.), w skład której weszły: 
Elwira Śleńska – 170 pkt., 
Marta Mazur – 118 pkt., 
Małgorzata Krac – 73 pkt. 
i Paulina Kulczycka – 71 pkt.
Kolejne miejsca zajęły 
reprezentacje: Księginic – 414 
pkt., Składowic – 408 pkt., 
Miłoradzic – 333 pkt., 
Raszówki – 292 pkt. 
i LUKS-a Ziemia Lubińska 
Czerniec – 224 pkt.
Drużyny za zajęcie miejsc I – III 
otrzymały nagrody rzeczowe 
i dyplomy. Nagrody otrzymała 
także najlepsza zawodniczka 
turnieju Elwira Śleńska oraz 
najlepszy zawodnik turnieju 
Radosław Targowicz. 
W turnieju wzięli udział radni 
Gminy Lubin Tomasz Fuczek, 
Janusz Zarenkiewicz i Paweł 
Łukasiewicz, którzy wręczyli 
nagrody.  
 (K. Przewoźnik)  

 Jednak nie tylko panie 
z Krzeczyna będą walczy 
w finałach, również męska 
drużyna siatkarska wystąpi 
w finale tychże igrzysk, 
panowie zagrają o Puchar 
Dolnośląski w Sulikowie.
Finał Strefowy, rozegrany 
w Lubinie, w którym prawo 

uczestnictwa miały  zespoły 
z powiatów: lubińskiego, 
górowskiego, głogowskiego 
i polkowickiego wyłonił 
zwycięzców.
Wygraną 2:0 zakończył się 
mecz pań. Krzeczyn Wielki 
pokonał drużynę I LO w Lubinie 
25:3, a w drugim secie 25:2.

Męska reprezentacja Krzeczyna 
również do zera pokonała 
panów z Liśca. W pierwszym 
secie 25:23, w drugim 25:13, 
a w trzecim secie na przewagi 
27:25.
- Nie był to łatwy mecz, 
przeciwnicy byli mocni, dlatego 
pełni nadziei jedziemy na 

dolnośląskie zawody, na pewno 
nie przyniesiemy wstydu naszej 
gminie - mówi kapitan drużyny 
męskiej z Krzeczyna Wielkiego.
Obydwu drużynom gratulujemy 
i życzymy sukcesów w finale 
dolnośląskim.

 (AI) 

KRZECZYN 
NIE DO POKONANIA 

STREFOWY TURNIEJ SIATKÓWKI

Krzeczyn Wielki będzie reprezentować naszą gminę w Finale Piłki Siatkowej kobiet
w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS mieszkańców wsi i miast w Strzelinie.



²³SPORT

KLASA OKRĘGOWA 2015/2016, OKRĘG LEGNICA
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Sparta Grębocice 14 10 2 2 32 45:17
2. Stal Chocianów 15 10 2 3 32 44:20
3. Orla Wąsosz 15 9 3 3 30 34:17
4. Zamet Przemków 15 9 2 4 29 32:18
5. Kaczawa Bieniowce 15 7 2 6 23 20:23
6. Rodło Granowice 15 7 2 6 23 25:24
7. Prochowiczanka Prochowice 14 7 1 6 22 32:29 
8. Odra Chobienia 15 6 3 6 21 27:28 
9. Konfeks Legnica 15 6 3 6 21 30:20 
10. Kuźnia Jawor 15 7 0 8 21 22:32
11. Czarni Rokitki 15 5 4 6 19 20:23
12. Iskra Księginice 15 6 1 8 19 29:37
13. Górnik Złotoryja 15 5 4 6 19 26:28
14. Grom Gromadzyń Wielowieś 15 5 2 8 17 23:32
15. Iskra Kochlice 15 3 2 10 11 27:36
16. Chojnowianka Chojnów 15 0 1 14 1 15:67

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Sparta Rudna 15 12 2 1 38 70:21
2. Odra Ścinawa 15 12 2 1 38 63:12
3. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 15 12 1 2 37 75:19
4. Sparta Parszowice 15 9 3 3 30 43:22
5. KS Legnickie Pole 15 10 0 5 30 44:23
6. Mewa Kunice 15 6 4 5 22 28:38
7. Arka Trzebnice 15 7 1 7 22 47:39
8. Zryw Kłębanowice 15 7 1 7 22 33:37
9. Błękitni Koskowice 15 6 1 8 19 44:48
10. Górnik Lubin 15 5 3 7 18 34:39
11. Relaks Szklary Dolne 15 6 0 9 18 29:47
12. Orzeł Mikołajowice 15 4 3 8 15 26:41
13. Czarni Dziewień 15 4 3 8 15 27:48
14. Albatros Jaśkowice 15 3 1 11 10 26:60
15. Unia Miłoradzice 15 2 2 11 8 18:57
16. Zjednoczeni Snowidza 15 1 1 13 4 14:70

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Zamet II Przemków 12 9 1 2 28 43-22
2. Unia Szklary Górne 12 9 1 2 28 38-14
3. Fortuna Obora 12 8 2 2 26 46-22
4. Amator Wierzchowice 12 7 0 5 21 38-17
5. Hajduk Kłobuczyn 12 5 5 2 20 29-15
6. Kryształ Chocianowiec 12 5 4 3 19 27-29
7. Kalina Sobin 12 5 2 5 17 31-24
8. Victoria Niemstów 12 5 2 5 17 37-29
9. Perła Potoczek 12 4 1 7 13 24-31
10. Płomień Nieszczyce 12 3 1 8 10 20-57
11. LZS Koźlice 12 2 2 8 8 21-31
12. Transportowiec Kłopotów 12 2 2 8 8 23-71
13. LZS Nowa Wieś Lubińska 12 1 3 8 6 20-35

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG LEGNICA, GRUPA III
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Mewa Goliszów 13 11 0 2 33 44-16
2. Czarni II Rokitki 13 10 2 1 32 61-15
3. Ikar Miłogostowice 13 9 2 2 29 51-11
4. Płomień Michów 13 9 1 3 28 55-20

5. Huragan Nowa Wieś 
Złotoryjska 13 9 0 4 27 49-22

6. Iskra II Kochlice 13 7 1 5 22 62-19
7. Orlik Okmiany 13 7 0 6 21 68-30
8. Gryf Olimpia Krotoszyce 13 6 2 5 20 38-45
9. Czarni Miłkowice 13 4 2 7 14 42-45
10. Sokół II Krzywa (k. Legnicy) 13 4 1 8 13 26-56
11. Huzar Raszówka 13 2 3 8 9 27-45
12. Lubiatowianka Lubiatów 13 3 0 10 9 44-90
13. LZS Biała (k. Legnicy) 13 1 2 10 5 20-75
14. Iskra Niedźwiedzice 13 1 0 12 3 11-109

Kolejka 15:
Kaczawa Bieniowice – Konfeks Legnica 2:0 
Chojnowianka Chojnów – Odra Chobienia 0:2
Kuźnia Jawor – Orla Wąsosz 0:1 
Iskra Księginice – Prochowiczanka Prochowice 2:6 

Iskra Kochlice – Rodło Granowice 1:2 
Zamet Przemków – Sparta Grębocice 2:0 
Górnik Złotoryja – Stal Chocianów 3:3 
Czarni Rokitki – Grom Gromadzyń-Wielowieś 2:1 

Kolejka 15:
Zryw Kłębanowice – Albatros Jaśkowice 5:1 
Błękitni Koskowice – Relaks Szklary Dolne 4:2 
Odra Ścinawa – Mewa Kunice 6:1 
Górnik Lubin – Orzeł Mikołajowice 1:1 

Dąb Siedliska – Sparta Rudna 6:1 
Czarni Dziewień – Arka Trzebnice 2:3 
Sparta Parszowice – Zjednoczeni Snowidza 11:1 
Unia Miłoradzice – KS Legnickie Pole 1:4 

Kolejka 12:
Perła Potoczek – Amator Wierzchowice 1:0
LZS Koźlice – Płomień Nieszczyce 2:3
Hajduk Kłobuczyn – Unia Szklary Górne 1:2
Kryształ Chocianowiec – Transportowiec 

Kłopotów 3:3
Kalina Sobin –Victoria Niemstów 3:1
Fortuna Obora – Zamet II Przemków 2:4
PAUZA – LZS Nowa Wieś Lubińska

Kolejka 13: 
Iskra Niedźwiedzice – Czarni Miłkowice 0:8
Iskra II Kochlice – Lubiatowianka Lubiatów 10:0
Ikar Miłogostowice – LZS Białą (k. Legnicy) 3:0
Huzar Raszówka – Mewa Goliszów 1:9

Huragan Nowa Wieś Złotoryjska – Orlik Okmiany 6:4
Czarni II Rokitki – Sokół II Krzywa (k. Legnicy) 8:0
Płomień Michów – Gryf Olimpia Krotoszyce 7:2 

Zespół ze Szklar Górnych minioną 
rundę może z pewnością zaliczyć do 
udanych. Ma  na koncie tylko dwie 
przegrane, jeden remis i aż 12 
zwycięstw. Zawodnicy ze spotkania 
na spotkanie pokazywali coraz 
wyższą formę. Nie sposób nie łączyć 
tego faktu z objęciem stanowiska 
trenera przez Andrzeja Wójcika, 
byłego zawodnika Zagłębia Lubin, 
z którym w sezonie 1990/1991 
sięgnął po mistrzostwo Polski, 
grającego także w Bundeslidze 
austriackiej i niemieckim FC 
Magdeburg. 
Drużyna ze Szklar gra obecnie 
naprawdę dobrą i przemyślaną piłkę, 
która świadczy o doskonałym 
zgraniu drużyny i daje jej pozycję 
wicelidera w swojej grupie B-Klasy, 
co może zapowiadać ostrą walkę 
o awans do A-Klasy. 
Na trzecim miejscu w tabeli II 
legnickiej grupy B-Klasy uplasowała 
się natomiast Fortuna Obora, która 
przez całą rundę znajdowała się na 
jej czele. Zadecydował o tym ostatni 
mecz z Zametem II Przemków, 
podczas którego goście dominowali 
na boisku praktycznie przez całe 
spotkanie. Trudno się dziwić drużyna 
z Przemkowa wzmocniona została 
zawodnikami grającymi w Klasie 
Okręgowej. Kilkanaście minut po 
rozpoczęciu drugiej połowy pojawiła 
się nadzieja na odwrócenie wyniku 
spotkania. Zespół z Obory zdobył 
dwie bramki w odstępie zaledwie 
minuty. Niestety mimo kilku 
doskonałych okazji zwycięstwo 
pozostało pod stronie gości, którzy 
dzięki tej wygranej zakończyli rundę 
na pozycji lidera. Obora uplasowała 
się dopiero na trzeciej pozycji. Za 
najbardziej wartościowego gracza 
meczu uznany został Patryk Bąk 
z Obory, zdobywca jednego z goli. 
Nagrodę wręczył mu Wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan. 
Ostatnia kolejka B-Klasy przyniosła 
remis Transportowcowi Kłopotów-
Osiek, który mecz z Kryształem 
Chocianowiec zakończył wynikiem 

3:3. Przegraną ma koncie natomiast 
Victoria Niemstów-Siedlce, która 
uległa na wyjeździe Kalinie Sobin 3:1. 
Fatalnym wynikiem zakończył się 
ostatni mecz rundy dla Huzara 
Raszówka. Zespół przegrał na 
własnym boisku z Mewą Goliszów 
9:1. 

A-KLASA 
Minionej rundy do udanych 
z pewnością nie zaliczy Unia 
Miłoradzice, która po 15. kolejkach 
zajęła dopiero 15, przedostatnie 
miejsce w tabeli. Zespół ostatnie 
mecze grał mocno zdziesiątkowany, 
z zasadzie bez ławki rezerwowych, 
co nie mogło nie odbić się na 
wynikach. Można mieć tylko nadzieję, 
że miłoradzicka drużyna odbije się od 
dna i runda wiosenna wyglądać 
będzie lepiej. 

KLASA OKRĘGOWA 
Idąca jak burza od początku rundy 
Iskra Księginice, doskonałej formy 
nie zdołała utrzymać do końca. 
Cztery ostatnie mecze zakończyły się 
przegrana księginiczan. Zespół ma 
jednak argumenty na swoją obronę. 
Kontuzje, jedna po drugiej, skracały 
listę zawodników i ostatni mecz 
z Prochowiczanką Prochowice 
kończyli jedną jedenastką. 
Pierwsza połowa nie zapowiadała się 

najgorzej. Pierwsza bramka strzelona 
z ostrego kąta przez Karczewskiego 
dała prowadzenie Iskrze. Radość ze 
zdobyczy bramkowej nie trwała 
jednak długo. W polu karnym 
faulowany zostaje gracz 
Prochowiczanki i sędzia dyktuje 
karnego. Goście wykorzystują 
sytuację i doprowadzają do remisu. 
Druga połowa przynosi czerwoną 
kartkę kapitanowi Iskry Rogali, który 
za krytykowanie orzeczeń sędziego 
otrzymuje czerwony kartonik. 
Prochowiczanka w tym czasie 
wykorzystuje błędy w ustawieniu 
miejscowych i w krótkim odstępie 
czasu zdobywa dwie bramki, a chwilę 
później trzecią. 
Grająca w osłabieniu Iskra nie jest 
w stanie przeciwstawić się dobrze 
grającym rywalom. Boisko 
z powodów zawodowych opuszcza 
Karczewski i praktycznie jest już po 
meczu. Goście swoją dominację na 
boisku pieczętują kolejnymi 
bramkami. Na prawej stronie szaleje 
Niewdana z Prochowic siejąc 
spustoszenie w szykach obronnych 
gospodarzy. Przy jednej z takich akcji 
sam zdobywa bramkę.
Mecz kończy się wynikiem 2:6 dla 
gości z Prochowic i na razie jak bańka 
mydlana pryskają marzenia 
o awansie.   (MG, KG) 

Koniec rundy jesiennej sezonu 2015/2015 

REWOLUCJA 
W TABELI 
Fortuna Obora prowadząca w II legnickiej grupie B-Klasy przez 
całą rundę, po ostatnim meczu spadła na trzecie miejsce. Tytuł 
lidera wywalczyła reprezentacja Zametu II Przemków, która ten 
ostatni pojedynek jesieni wygrała z Oborą 4:2. Na drugie miejsce 
awansowała z kolei Unia Szklary Górne. 

W ostatnim meczu Iskry dominowali goście z Prochowic, ale być 
może runda wiosenna rozgrywana już u siebie, a nie na boisku 
w Oborze przyniesie lepsze zakończenie… 



²⁴ ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych

Rosyjski pogranicznik do kierowcy 
wjeżdżającego na terytorium Rosji: 
- Masz broń, materiały wybuchowe, 
narkotyki, alkohol? 
- Nie. 
- No to ciężko wam będzie, ale to już 
nie moja sprawa.. 

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

***
Tato daj dychę to powiem Ci, co rano 
powiedział listonosz do mamy ! –mówi Jaś
(Tata wyciąga dychę )
- no powiedz , co powiedział
- Dzień dobry , poczta dla pani
***
- Telewizja kłamie nawet w prognozie 
pogody! Gdy w Warszawie spadło 20 
centymetrów śniegu, to krzyczeli, że 
katastrofa pogodowa. A jak mi całą 
chałupę zasypało, to mówili, że są 
świetne warunki na narty.

***
- Cześć stary ! Kto ci wybił zęby z przodu?
- Moja żona.
- Ale przecież mówiłeś, że ona jest 
w sanatorium.
- Tak myślałem.

***
Nauczyciel fizyki pyta Jasia:
- Skąd się bierze prąd?
- Z Afryki! - odpowiada Jaś.
- Skąd ci to przyszło do głowy?
- Bo jak wczoraj u nas zgasło światło, 
to tata zawołał: “I znów te małpy 
prąd wyłączyły…”

***
Wieczór, rozmowa koleżanek przez 
telefon:
- Już nie mogę wyrobić z moim 
starym, jeszcze siedzi w barze!
- Powinien brać przykład z mojego, 
jego już dawno do domu przynieśli.

***
Przybiega Jasiu na stację benzynową 
z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby 
przygasa.

***
Przyjechała teściowa:
- Otwieraj ty łobuzie, wiem że jesteś 
w domu, bo twoje adidasy stoją przed 
drzwiami!
- Niech się mama tak nie wymądrza, 
poszedłem w sandałach!

***
- Tato, a dlaczego kogut pieje tak 
wcześnie rano?
- Bo jak się synu kury obudzą, to nie 
ma już żadnych szans, żeby go ktoś 
usłyszał…

���IE����J �IĘ!���IE����J �IĘ!
***

Hasło krzyżówki z numeru 9 Wiadomości Gminnych brzmi: „ZEMSTA TO MARNOTRAWIENIE ENERGII”.
 Nagrodę otrzymuje Grażyna Maziarz-Wiorek z Krzeczyna Wielkiego. 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 7 grudnia 2015 r. Spośród osób, 
które odgadną hasło krzyżówki rozlosowane zostanie nagroda niespodzianka. 


