
Gminne
Wiadomości

GMINY KONKURS 
KULINARNY 

Pierś z gęsi w sosie 
piernikowym, karp w grzybach, 
barszcz czerwony, makowiec 
z jabłkami i wiele innych, 
dosłownie rozpływających się 
w ustach, potraw pojawiło się 
na stołach podczas Gminnego 
Konkursu Kulinarnego Tradycje 
Bożonarodzeniowe 2015, który 
odbył się w Osieku. Wzięło 
w nim udział 11 zespołów. 
Oprócz walorów smakowych 
oceniana była aranżacja 
wigilijnych stołów. 
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SPOTKANIE 
PO LATACH 

To było wyjątkowo wzruszające 
spotkanie. Po 70. latach przy 
jednym stole usiedli Ci, którzy 
przybyli na Ziemie Zachodnie 
w 1945 i 1946 roku. Mimo bólu 
i pustki, który towarzyszył 
przymusowym przesiedleniom, 
tworzyli zręby lokalnej 
społeczności i na ziemiach 
odzyskanych budowali 
powojenną Polskę. Spotkanie 
zorganizowane zostało w 70. 
rocznicę przyłączenia Ziem 
Zachodnich i Północnych do 
Polski. Wzięło w nim udział 
blisko 50 osób, mieszkańców 
Gminy Lubin, którzy po 
wojnie przybyli na odzyskane 
od Niemców dawne Ziemie 
Piastowskie. 
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HARCERZE I ZUCHY  
W URZĘDZIE 
GMINY 

Betlejemskie Światełko Pokoju 
dotarło do Urzędu Gminy 
Lubin. Z rąk harcerzy i zuchów 
odebrał je szef gminnego 
samorządu Tadeusz Kielan.  
Jeszcze tego samego dnia 
Wójt Gminy Lubin przekazał 
Światło Pokoju Radnym, 
którzy obradowali nad 
budżetem w Świetlicy Wiejskiej 
w Krzeczynie Małym. W  tym 
roku hasło towarzyszące 
światełku brzmi „Zauważ 
człowieka”. 
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BOŻE NARODZENIE 2015 

Pożegnanie historii 
Nowoczesny i doskonale 
wyposażony, wart 650 tys. 
zł, wóz bojowy ma już na 
swoim wyposażeniu 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Księginicach. Zastąpił on 
26 – letniego, mocno 
wysłużonego Stara, którym 
dotychczas dysponowała 
księginicka jednostka. Zakup 

nowego samochodu 
gaśniczego był 
koniecznością. OSP Księginice 
znajduje się  bowiem w  
Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym 
i nowy wóz był jej niezbędny, 
by mogła realizować swoje 
obowiązki.  
 Str. 3 

Szanowni Państwo, drodzy 
Mieszkańcy Gminy Lubin, 

życzymy radosnych, ciepłych 
i spędzonych w gronie bliskich 
świąt Bożego Narodzenia, 
wyjątkowej atmosfery i wielu 
radości. 

Niech te wyjątkowo 
rodzinne święta, pozwolą 
nam pozostawić za drzwiami 
domu, wszystko to, co nas 
dzieli, a nadzieja i wiara niech 
da nam siłę do pokonywania 
wszelkich trudności. Życzymy, 
by przy wigilijnej wieczerzy 
zasiedli Państwo przy stole, 
ze wszystkimi, których 
kochacie i wspólnie świętowali 
Boże Narodzenie. Niech 
to będą dobre Święta. 

W nadchodzącym 2016 r. 
życzymy sukcesów,  radości, 
optymizmu,  wielu Łask 
Bożych, oraz  by w każdym 
domu i w każdej rodzinie 
Gminy Lubin działo się 
dobrze. Do Siego Roku! 

Tadeusz Kielan
Wójt Gminy 

Lubin 

Norbert 
Grabowski 

Przewodniczący 
Gminy Lubin 

KOPMZYCJA WYKONANA PRZEZ KOŁO GOSPODYŃ Z MIŁOSNEJ 
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Przysłowia
Grudzień/
Styczeń
W Boże Narodzenie bardzo 
biało, wiosną śniegu jest 
niemało.

**
Jeśli dzień wigilijny pogodny, 
roczek będzie urodny.

**
W jakim blasku Bóg się rodzi, 
w takim cały styczeń chodzi.

**
W zimie odkryte ucho, to 
w lecie sucho.

**
Późna zima długo trzyma.

**
Grudzień to miesiąc zawiły, 
czasem srogi, czasem miły.

**
Niewiniątek dzień pokaże, 
jaka pogoda w marcu się 
okaże.

**
Pogoda na wigilię 
Narodzenia, do Nowego Roku 
się nie zmienia.

**
Gdy choinka tonie w wodzie, 
jajko toczy się po lodzie.

**
Jeśli pola zielone, gdy się 
Chrystus rodzi, 
Zmartwychwstaniu śnieg 
z deszczem przeszkodzi.

**
Jeśli nie odlecą ptaszki do 
Michała, do Wigilii zima nie 
nastąpi trwała.

**
Jak Nowy Rok jasny i chłodny 
– cały roczek pogodny 
i płodny.

**
W styczniu burze i grzmoty – 
w lato mało roboty.

**
Gdy styczeń zamglony, 
marzec zaśnieżony.

**
Jaki Nowy Rok, taki cały rok.

**
Na Nowy Rok pogoda, będzie 
w polu uroda.

Okres przedświąteczny to szczególny 
czas, kiedy ludzkie serca otwierają się 
na krzywdę i bezradność drugiego 
człowieka. 
- Nasze przedszkole od zawsze 
angażowało się w pomoc 
charytatywną. Dlatego w tym roku 
wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji 
świątecznej „Szlachetna Paczka”, 
która jest skierowana do osób 

najbardziej potrzebujących 
z najbliższej okolicy – mówi Katarzyna 
Foryś, dyrektor przedszkola. 
Przedszkole im. Jana Pawła II 
w Raszówce objęło pomocą 
potrzebującą rodzinę z Lubina – babcię 
samotnie wychowującą dwoje 
wnucząt. Wśród najważniejszych 
potrzeb rodziny znalazły się żywność 
i słodycze, ubrania, ręczniki, komplety 

pościeli, środki czystości, 
a także największe pragnienia 
- wymarzone przez starszą 
Panią mikser i torebkę, MP3 
dla wnuka oraz bransoletka 
dla wnuczki.
13 grudnia przewodniczący 
Rady Rodziców  – Pan Tadeusz 
Rzempowski wraz z dziećmi 
i nauczycielkami z przedszkola 

zawiózł paczkę do punktu 
„Szlachetnej Paczki” w Lubinie. 
Wszyscy wraz z wolontariuszką 
osobiście udali się do domu 
potrzebujących. Członkowie 
obdarowanej rodziny nie kryli łez 
szczęścia i otwarcie okazywali 
ogromne wzruszenie. 
„Jedynie prawdziwy człowiek 
zauważy potrzeby innego człowieka, 
jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie pomocną dłoń” – słowa 
Jana Pawła II są przepiękną puentą 
dla ogólnopolskiej akcji świątecznej 
„Szlachetna Paczka.”  
  (oprac. Przedszkole w Raszówce) 

Szlachetna paczka
Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce przyłączyło się do udziału w ogólnopolskiej akcji świątecznej 
„Szlachetna P aczka”

Zbiórka krwi przeprowadzona została z inicjatywy 
kibiców Zagłębia Lubin, Klubów Honorowych 
Dawców Krwi: Serce Górnika i Kropla Życia oraz 
Ochotniczą Straż Pożarną w Krzeczynie Wielkim. 
OSP prowadziła ewidencję potencjalnych dawców 
szpiku dla Ali. Zarejestrowano 84 potencjalnych 
dawców. 
Do akcji przyłączył się po raz pierwszy nowo 
zawiązany Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Gminie Lubin. 
- Klub powstał po to, by uczestniczyć w tego 
rodzaju akcjach. Chcemy pomagać wszystkim 
potrzebującym, a szczególnie mieszkańcom naszej 
gminy. Udział w akcji dedykowanej Ali był 
oczywisty. Wierzymy, że przyczyni się ona do jej 
szybkiego powrotu do zdrowia, za co mocno 
trzymamy kciuki – mówi Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy Lubin i prezes HDK 
przy Gminie Lubin. 
4,5 - letniej Ali można także pomóc finansowo, 
wpłacając pieniądze na konto Fundacji  „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”.   (MG) 

Pierwsza akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Gminie Lubin 

DLA ALI Z KRZECZYNA 
Ponad 80 litrów krwi zebrano podczas akcji, dedykowanej Ali Goś, mieszkance Krzeczyna 
Wielkiego. Dziewczynka choruje na białaczkę, wymaga specjalistycznej opieki i środków na 
bardzo kosztowne leki. 
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- Wierzymy, że akcja przyczyni się do szybkiego powrotu do zdrowia Ali, 
za co mocno trzymamy kciuki – mówi przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski, prezes  Klubu HDK przy Gminie Lubin. 
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Kolejny chodnik w Gminie Lubin 
Po Karczowiskach i Raszówce oraz Osieku budowany jest kolejny chodnik, tym razem w Siedlcach. To inwestycja 
prowadzona w ramach przebudowy drogi, której nawierzchnia w znacznej części zostanie wymieniona. 
W wyniku porozumienia 
zawartego pomiędzy Gminą 
Lubin i Starostwem 
Powiatowym w Lubinie 
prowadzonych jest kilka 
inwestycji, w kosztach 
których partycypują 
obydwa samorządy. 
Należy do nich chodnik 
łączący Karczowiska 
i Raszówkę, a także chodniki 
wykonane w Osieku. Kolejna - 
to przebudowa drogi 

w Siedlcach. 
- Prace ruszyły w połowie 
listopada i potrwać mają do 
końca lutego przyszłego 
roku, jednak wykonawca 
deklaruje, że przy 
sprzyjających warunkach 
atmosferycznych 80 proc. 
prac wykonanych zostanie 
jeszcze w tym roku – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin, który osobiście 
nadzorował inwestycję. 

W ramach tego zadania 
w znacznej części wymieniona 
zostanie nawierzchnia drogi 

i powstanie - mierzący ponad 
1000 metrów - nowy chodnik. 
Koszt inwestycji 

w Karczowiskach i Raszówce - 
to blisko 200 tysięcy złotych. 
Zadanie w Siedlcach 

wycenione zostało na pół 
miliona złotych. 
 (MG) 

Zakup nowego samochodu 
gaśniczego był koniecznością. 
OSP Księginice znajduje się  
bowiem w  Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym i nowy 
wóz był jej niezbędny, by 
mogła realizować swoje 
obowiązki.  
Niebagatelną kwotę 650 tys. zł 
udało się pozyskać dzięki 
finansowemu wsparciu 
różnych instytucji. 270 tys. zł 
przekazała na zakup 
samochodu dla Ksieginic 
Gmina Lubin, dotacje po 150 
tys. przekazały Komenda 
Główna PSP i Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, 60 tys. pochodzi 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a 20 
z budżetu powiatu lubińskiego. 
Formalności związane 
z pozyskaniem i rozliczeniem 

funduszu wziął na siebie 
prezes OSP Ksieginice Łukasz 
Kurek, który nie ukrywa, że 
zadanie do łatwych nie 
należało. 
- Cieszę się, że nasz cel udało 
się zrealizować i dziękuję 
wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili – mówił podczas 
przekazania samochodu szef 
księginickiej OSP. 
Nowy samochód 
poświęcony został przez 
ks. proboszcza Tadeusza 
Żurka, a w uroczystości 
wzięli udział m.in. wójt 
Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan, przewodniczący 
Rady Gminy Norbert 
Grabowski, radny 
Krzysztof Łukowski oraz 
wicestarosta powiatu 
lubińskiego Damian 
Stawikowski.  

- Trzydziestoletni STAR, 
z którym przyszło się Państwu 
pożegnać, na pewno zapisze 
się historii jednostki wielkim 
literami, ale dziś ma bardziej 
wartość sentymentalną niż 
praktyczną. Cieszę się, że 
gminny samorząd mógł 
przyczynić się do zakupu 

nowego wozu dla Księginic, bo 
zdajemy sobie sprawę 
z ciążących na nas 
obowiązkach, służących 
bezpieczeństwu mieszkańców. 
Życzę Państwu, by ten nowy 
nabytek służył wam jak 
najlepiej i oby wyjeżdżał 
przede wszystkim na zawody 

i ćwiczenia, a jak najrzadziej do 
akcji – mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 
Nowy wóz księginickiej OSP to 
MAN TGM 13.290. Zabudowę 
wykonała firma Moto-Truck 
z Kielc. Jest to średni 
samochód na uterenowionym 
podwoziu 4x4. Zbiornik na 
wodę wykonany jest 
z materiału kompozytowego 
o pojemności 3000 litrów 
wody. Z tyłu zabudowy 

zamontowana jest 
autopompa HMT 24/10-4/40 
o wydajności 2960 dm3/min 
przy ciśnieniu 8 bar oraz 470 
dm3/min przy ciśnieniu 40 
bar. Pojazd został wyposażony 
w m.in armaturę gaśniczą, 
agregat prądotwórczy, 
wentylator oddymiający, 
zestaw PSP R-1, zestaw do 
oznakowania zdarzeń czy 
sprzęt łączności. 
 (MG) 

Nowy wóz bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach 

POŻEGNANIE 
HISTORII 
Nowoczesny i doskonale 
wyposażony, wart 650 tys. zł, 
wóz bojowy ma już na swoim 
wyposażeniu Ochotnicza Straż 
Pożarna w Księginicach. Zastąpił on 
26 – letniego, mocno wysłużonego 
Stara, którym dotychczas 
dysponowała księginicka jednostka. 

- Życzę Państwu, by ten nowy nabytek służył wam 
jak najlepiej i oby wyjeżdżał przede wszystkim na 
zawody i ćwiczenia, a jak najrzadziej do akcji – 
mówił wójt Tadeusz Kielan. 
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  INFORMACJE URZĘDOWE
Zmiany dotyczące uchwalania miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego 
W dniu 18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777), której 
art. 41 wprowadził szereg zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2015.199 ze zm.), a co najistotniejsze przepisy przejściowe ww. ustawy o rewitalizacji 
nie przewidują możliwości kontynuacji rozpoczętej procedury planistycznej w oparciu o przepisy 
dotychczasowe.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż przedmiotowa nowelizacja spowoduje znaczące spowolnienie prac 
związanych z toczącymi się procedurami wprowadzania zmian do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) gminy Lubin dla obrębów: Chróstnik, Czerniec, Gogołowice, Kłopotów, Krzeczyn Mały, 
Krzeczyn Wielki, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszówka, Siedlce, Szklary Górne, Ustronie, 
Zimna Woda, Lisiec i Miłoradzice. Termin sesji Rady Gminy Lubin, na której procedowane miały być ww. 
zmiany, planowany wstępnie na grudzień 2015 r., będzie musiał ulec przesunięciu nawet do marca 2016 r.
Dla spowolnienia ww. procedury najistotniejsza jest zmiana wprowadzona do art. 15 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegająca na konieczności przedstawienia w uzasadnieniu 
projektu uchwały dotyczącej mpzp m.in. zgodności z wynikami analizy oceniającej aktualność studium 
i planów miejscowych (o której mowa w art. 32 ust. 1 ww. ustawy). Wyniki takiej analizy Wójt przekazuje 
Radzie Gminy po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, a Rada Gminy podejmuje 
uchwałę w sprawie stanu aktualności studium i planów miejscowych. Data tej uchwały musi być także 
przedstawiona w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej mpzp.
Ponieważ Gmina Lubin nie dysponuje wspomnianą wyżej analizą oraz dotyczącą tego zagadnienia uchwałą 
Rady Gminy, przed przystąpieniem do uchwalania kolejnych zmian w mpzp konieczne jest wykonanie oceny 
aktualności studium i planów miejscowych i przedstawienie jej wyników Radzie Gminy Lubin. 
W przypadku zaniechania ww. czynności i kontynuowania uchwalania zmian w mpzp zgodnie z dotychczasową 
procedurą (tj. z pominięciem ww. analizy i dodatkowej uchwały Rady Gminy), Wojewoda Dolnośląski, jako 
organ nadzorczy, może uznać ten fakt za istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, 
powodujące nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.
Swoje uwagi dotyczące zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone dnia 
18.11.2015 r. ustawą o rewitalizacji Wojewoda Dolnośląski zawarł w piśmie NK-N.40.175.2015.AZ5 z dnia 
16.11.2015 r. skierowanym do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Dolnośląskiego (kopia 
pisma w załączeniu).
Mając powyższe na względzie w chwili obecnej uruchamiane jest zlecenie prowadzące do opracowania analizy 
polegającej na ocenie aktualności studium i planów miejscowych. Termin wykonania tego zlecenia ustalono 
wstępnie na 15.01.2016 r. W następnej kolejności ww. analiza przedstawiona zostanie do zaopiniowania 
gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, a potem do zatwierdzenia Radzie Gminy Lubin. Z tej 
przyczyny termin sesji Rady Gminy Lubin, na której rozpatrywane będą kolejne projekty uchwał w sprawie 
mpzp przewidywany jest dopiero na marzec 2016 r., tj. po spełnieniu warunków nałożonych nowelizacją 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartą w ustawie o rewitalizacji. 

Remonty w gminnych 
mieszkaniach komunalnych 

W sierpniu br. Gminny Zakład 
Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych w Księginicach  
rozpoczął przeglądy techniczne 
budynków gminnych. Podczas 
kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości  między innymi 
w postaci braku lub złego stanu 
technicznego  instalacji 
grzewczej oraz ciepłej wody 
użytkowej  w lokalach 
należących do zasobu Gminy 
Lubin. Nieprawidłowości 
dotyczyły  podłączeń do 
przewodów kominowych, braku  
wentylacji jak również stanu 
technicznego pieców, których  
dalsze użytkowanie zagrażało 
bezpieczeństwu mieszkańców, 
groziło zarówno pożarem jak 
i zatruciem tlenkiem węgla. 
Po analizie stanu istniejącego 
Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan 
za  podjął decyzje o modernizacji 
instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody. Jako 
pierwszy remontowany jest 
budynek Gorzelin 17, w którym 

najwięcej lokali posiadało piece 
nienadające się do użytku, 
których dalsza eksploatacja 
stwarzała zagrożenie.
W trybie zapytania ofertowego 
wybrano firmę, która  realizuje  
usługę  wymiany pieca wraz 
z modernizacją instalacji C.O. 
i C.W . Zlecenie dotyczy  pięciu 
lokali,  w których wymieniono 
stare piece na nowe 
piecokuchnie z rozprowadzeniem 
i montażem centralnego 
ogrzewania jak również instalacji 
ciepłej wody , w którą 
dotychczas  dwa  mieszkania  nie 
były wyposażone.
Dodatkowo lokatorzy w każdym 
lokalu mies zkalnym  zostaną 
wyposażeni w czujniki czadu.
Na początku 2016 roku 
planowane są  kolejne  montaże 
instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody 
w budynkach należących do 
Gminy Lubin.
 
 (oprac. GZUKiM) 

W Ó J T    G M I N Y   L U B I N
ogłasza I 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 Wiercień LE1U/00019115/9 286/3  1000 m² 23 500,00 2 400,00 10.00

2 Wiercień LE1U/00019115/9 286/4  897 m²  22 500,00  2 300,00 10.30

3 Wiercień LE1U/00019115/9 286/6  1232 m² 31 500,00  3 200,00 11.00

4 Wiercień LE1U/00019115/9 286/7  1120 m² 28 500,00  2 900,00 11.30

5 Wiercień LE1U/00019115/9 286/8  1120 m² 28 500,00 2 900,00 12.00

6 Wiercień LE1U/00019115/9 286/9  1120 m² 28 500,00 2 900,00 12.30

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

płaski. 
 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. 
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN
  Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy 

ul. Władysława Łokietka 6a.
  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 8 stycznia 2016 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.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 8403138. 

Stare piece, które 
stwarzały zagrożenie 
dla zdrowia i życia 
mieszkańców, 
wymieniane są 
na nowoczesne 
urządzenia. 

24 GRUDNIA 2015 R. URZĄD GMINY W LUBINIE 
BĘDZIE NIECZYNNY 

Zarządzenie Nr 116/2015 Kierownika Urzędu Gminy Lubin z dnia 10 listopada 2015r. 
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników 

Urzędu Gminy w Lubinie. 

Fundacja KGHM Polska 
Miedź  wspiera inicjatywy 
Gminy Lubin

Podejmowane przez Gminę Lubin przedsięwzięcia na rzecz jej mieszkańców bardzo często wspiera         
i współfinansuje Fundacja KHGM Polska Miedź. Aktualnie realizowane są 3 projekty z udziałem środków 
Polskiej Miedzi:
1) Projekt aktywizacji najmłodszych mieszkańców Gminy Lubin „Akademia Żaczek” skierowany do dzieci 
w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Przedszkolu oraz oraz dzieci 6-letnich 
uczęszczających do klas I. Operacja wprowadza zajęcia ruchowe realizowane w ramach podstawy 
programowej w 2015 r. (zarówno w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016).
Wartość dofinansowania Fundacji KGHM Polska Miedź wynosi 15 000,00 zł.
2) Projekt „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Księginice” - kwota dotacji Fundacji 
w wysokości 10 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dokonane zostanie częściowe wyposażenie 
w/w świetlic, w których w br. zakończyły się prace remontowe współfinansowane             ze środków Unii 
Europejskiej.
3)  Edukacja przez szachy w szkole „SZACH-MAT” - nauka gry w szachy dla uczniów klas I-III Szkół 
Podstawowych.  Program realizowany do końca roku szkolnego 2015/2016 obejmuje min. naukę gry w szachy 
prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę oraz zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i ćwiczeń do 
prowadzenia zajęć i turniejów.
Wielkość wsparcia Fundacji KGHM Polska Miedź wynosi 20 000,00 zł.
Powstała w 2003 r. korporacyjna Fundacja KGHM Polska Miedź jako organizacja pożytku publicznego  wspiera 
ważne inicjatywy lokalne, regionalne a także o skali ogólnopolskiej. Angażuje się w różne  przedsięwzięcia 
w czterech obszarach: kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki  i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. 
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SKŁADY KOMISJI 
RADY GMINY LUBIN
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Andrzej Olek 
–przewodniczący 

Zofia Marcinkiewicz 
– członek 

Jan Olejnik
– członek 

Sylwia Pęczkowicz-Kuduk 
– członek 

Krzysztof Łukowski 
– członek 

KOMISJA ZDROWIA I SPORTU

Tomasz Fuczek 
– przewodniczący

Patryk Jarkowiec 
– członek 

Marcin Nyklewicz 
– członek 

Janusz Zarenkiewicz 
– członek 

KOMISJA ROLNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Jan Olejnik 
– przewodniczący 

Norbert Grabowski 
– członek 

Zofia Marcinkiewicz 
– członek

Roman Komarnicki
 – członek 

Barbara Skórzewska 
– członek 

KOMISJA ROZWOJU, INWESTYCJI I DZIAŁALNOŚCI 
KOMUNALNEJ

Patryk Jarkowiec 
– przewodniczący 

Andrzej Olek 
– członek 

Norbert Grabowski 
– członek 

Jan Olejnik 
– członek 

Jan Gątkowski
– członek  

Ośrodek Kultury Gminy Lubin – to 
nowa nazwa GOK-u. Zmienia się 
także siedziba. Instytucja  
przeprowadzi się z Raszówki do 
Księginic. O wprowadzenie zmian 
wnioskowała Magdalena 
Dubińska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. 
- Nowa nazwa ma dać jasny sygnał 
mieszkańcom, że Ośrodek jest 
jednostką scalającą i  działającą na 
terenie całej Gminy Lubin, a nie 

miejscowości, w której ma siedzibę. 
Zmiana nazwy oraz kształtu  
i formuły działalności ma wpłynąć 
na wzrost identyfikowalności samej 
instytucji, jak również rozszerzenie 
i podniesienie jakości jej oferty 
kulturalnej – mówi Magdalena 
Dubińska, dyrektor GOK. 
Co to potrzeby zmiany nazwy nie 
było wątpliwości. Dyrektor GOK 
zapewniła, że przeniesienie 
siedziby Ośrodka nie wpłynie 

również na działalność świetlicy 
wiejskiej w Raszówce.
-  Po przeprowadzonej rekrutacji 
od listopada w świetlicy oprócz 
funkcjonującego Centrum 
Kształcenia, prowadzonych przez 
instruktora Ośrodka, prób zespołu 
Leśne Echo, odbywać się będą 
różne warsztaty dla dzieci 
i młodzieży (rytmiczne, taneczne, 
plastyczne oraz nauka gry na 
instrumentach). Jest to część 

nowej koncepcji programowej 
działania Ośrodka skierowanej do 
dzieci i młodzieży poprzez 
powstawanie nowych form 
artystycznych – wyjaśnia 
dyrektor Dubińska. 
Za zmianami przemawiały także 
argumenty finansowe. 
- Pałac w Księginicach, należący 
do zasobów Gminy, jest 
wykorzystany tylko w części, 
podczas gdy  ogrzewamy go 
w całości, generując niepotrzebne 
koszty. Teraz, gdy obok GOPS-u, 
GZUKiM-u i filii biblioteki, mieścić 
się tam będzie także ośrodek 
kultury, koszty rozłożą się 
zupełnie inaczej – tłumaczy 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Podczas XXVI sesji przyjęte 
zostały m.in. uchwały dotyczące 
zmian w tegorocznym budżecie, 
Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
GZUKiM-u oraz Strategii Gminy 
Lubin.  
 (MG) 

Dzień Pracownika Socjalnego 
21 listopada od 1990 roku 
ustanowiony jest Dniem 
Pracownika Socjalnego.
W związku z tym dnia 20 
listopada 2015 roku 
odbyło się uroczyste 
spotkanie pracowników 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Lubinie. 
Obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego były 
szczególne ze względu na 
przypadającą w roku 
bieżącym 25 rocznicę 
działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubinie.
W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Tadeusz Kielan, 
Wójt Gminy Lubin oraz 
Marzena Kosydor, 
Skarbnik Gminy. 

Na ręce Dyrektor GOPS 
Bronisławy Dul szef 
gminnego samorządu 
przekazał kwiaty, 
a wszystkim pracownikom 
złożył życzenia. 
- Niesienie pomocy 
wymaga odpowiedniej 
wiedzy i szczególnych 
umiejętności, ale także 
a może przede wszystkim 
empatii, zrozumienia 
i serca. Pracownicy 
socjalni, na co dzień są 
niemal niewidoczni, znani 
są jednak dobrze tym, 
którym pomagają. Swoją 
codzienną, trudną pracą 
ułatwiają innym 
rozwiązywać – dla nich 
niemożliwe do 
rozwiązania - problemy. 
Dziękuję za to w imieniu 

swoim własnym 
i państwa podopiecznych 
– mówił Wójt Tadeusz 
Kielan, życząc 

jednocześnie 
pracownikom GOPS 
realizacji planów 
zawodowych, sukcesów 

w życiu osobistym 
i wytrwałości w dążeniu 
do celu. 
 (ER-M, MG) 

Nowa nazwa i siedziba Gminnego Ośrodka Kultury 

PRZEPROWADZKA 
DO KSIĘGINIC 
Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce ma nową nazwę. 
Zmieni również siedzibę Zmiany w statucie tej instytucji uchwalili 
radni na XXVI Sesji Rady Gminy Lubin. 

FO
T. 

M
A

JA
 G

RO
H

M
A

N
 

Zmianę nazwy i siedziby GOK-u poparła większość radnych. 



⁶ PARAFIE GMINY

PARAFIE GMINY LUBIN: SIEDLCE 

Plebania w Czerńcu - na 
pierwszy rzut oka - zupełnie 
zwyczajna. Z pewnością jedna 
z ładniejszych w Gminie Lubin, 
bo niedawno - z pomocą 
parafian - wyremontowana 
i odnowiona.

BIBLIOTEKA NA PLEBANII
Już po przekroczeniu jej progu 
zapach książek unosi się 
w powietrzu. Trudno się dziwić 
woluminy w różnych językach 
zajmują całą dużą ścianę pokoju 
gościnnego, wypełniając 
szczelnie biblioteczne półki. To 
nie cały księgozbiór księdza 
Tadeusza Żurka. Sporo ich 
jeszcze w nierozpakowanych 
kartonach. Trudno się dziwić, 
życie kapłana nieco przypomina 
żołnierską profesję, tyle tylko, 
że żołnierz dostaje rozkaz, 
a proboszcz decyzję Księdza 
Biskupa o konieczności objęcia 
nowej parafii.
I tymi właśnie decyzjami władz 
kościelnych zdeterminowane 
jest życie księdza Tadeusza 
Żurka. Duchowny pochodzi 

z jednej spod wałbrzyskich 
miejscowości (Gostków). 
Ukończył Seminarium 
Duchowne we Wrocławiu 
w 1993 r. Po święceniach 
pracował jako wikariusz 
w parafii p.w. św. Marcina 
w Sobieszowie, koło Jeleniej 
Góry. W 1995 r. ówczesny 
Ordynariusz Diecezji Legnicki 
ksiądz Biskup Tadeusz Rybak, 
podejmuje decyzję 
o przeniesieniu księdza Żurka 
do budowanej wówczas Parafii 
p.w. Matki Bożej Królowej Polski 
w Polkowicach. Warunki 
niełatwe: barak zamiast 
plebanii i konieczność 
wyjmowania mieszkania, bo 
nowa plebania dopiero 
powstawała. Rok 1998 r. 
przynosi decyzję Księdza 
Biskupa o skierowaniu księdza 
Tadeusza na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, gdzie 
kapłan rozpoczyna studia 
prawnicze, od początku bo 
magisterium z teologii, nie 
wlicza się w zakres prawniczej 
ścieżki naukowej. Potem, na tej 

samej uczelni, ksiądz Tadeusz 
Żurek kończy studia 
doktoranckie również 
w zakresie prawa. Obecnie 
kończy pracę doktorską, a jej 
ostatnie szlify powstają już na 
plebani w Czerńcu.

NIECHLUBNY ZNAK 
NASZYCH CZASÓW
Kilkanaście półek księgozbioru 
księdza - to literatura 
przedmiotu, napisana m.in. po 
angielsku, hiszpańsku, łacinie 
i włosku. Polskich źródeł jest 
niewiele - bo temat pracy - 
w życiu nierzadko spotykany, 
w literaturze jeszcze nie 
zgłębiony: „Uzależnienie od 
alkoholu, jako przyczyna 
nieważności małżeństwa”.
Prowadzenie i rozstrzyganie 
spraw o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa 
należy do kompetencji Sądu 
Kościelnego, którego w Diecezji 
Legnickiej, ksiądz Tadeusz 
Żurek jest Wiceoficjałem. 
Funkcja wyjątkowa 
odpowiedzialna ponieważ 

proces zmierza do stwierdzenia 
ważności lub nieważności 
złożonej przed Bogiem 
przysięgi małżeńskiej. 
A mnożące się - jak grzyby po 
deszczu - rozwody, to niestety 
znak naszych czasów.
- Najczęstszą przyczyną 
stwierdzenia nieważności 
sakramentu małżeństwa jest 
niedojrzałość emocjonalna 
i psychiczna. Nie decyduje 
o tym wyłącznie wiek, 
ponieważ nawet ludzie po 30. 
roku życia bywają niedojrzali, 
niezdolni do wypełnienia 
istotnych obowiązków 
małżeńskich - mówi ksiądz 
Tadeusz Żurek.

RECEPTA PAPIEŻA
FRANCISZKA
Trudno postawić jednoznaczną 
diagnozę, co „szwankuje” 
w związkach małżeńskich. 

Każda sprawa jest inna, każda 
delikatna i każda wymaga 
indywidualnego podejścia 
i żmudnego procesu. Równie 
trudno o receptę, która pozwoli 
zmienić ten stan rzeczy.
- Papież Franciszek mówi 
o tym, że należy się właściwie 
przygotować do zwarcia 
małżeństwa. Myślę, że część 
odpowiedzialności kładzie tym 
samym na nas, na 
proboszczach 
i duszpasterzach, by pracę nad 
przygotowaniem do tego 
sakramentu jeszcze pogłębić - 
dodaje ksiądz Tadeusz.
Na drodze kapłańskiej ks. 
Tadeusza Żurka pojawiają się 
jeszcze Parafia p.w. Św. Jacka 
w Legnicy i Parafia 
w Grzymalinie. W listopadzie 
2012 r. Biskup Legnicki 
wskazuje potrzebę objęcia 
przez księdza Tadeusza Parafii 

w Siedlcach. Trzy msze św. 
w niedzielę, w dni powszednie 
po jednej lub dwie w każdej 
z miejscowości - w zależności 
od intencji.
Według danych meldunkowych 
parafia liczy 1570 osób, z czego 
ok. 22 proc. przychodzi do 
Kościoła systematycznie, co 
niedzielę.
- Nie odstajemy od średniej 
diecezjalnej, podobnie jest na 
terenie całej zachodniej Polski. 
Trudno nam się porównywać 
z Diecezją Lubelską, gdzie ta 
średnia wynosi 40 proc., a są 
miejscowości, gdzie 
systematycznie praktykuje 
70 proc. wiernych - mówi 
kapłan.
Ale, co podkreśla duszpasterz, 
należy rozgraniczyć 
systematycznie praktykujących 
od tych, którzy przyznają się do 
Kościoła.

PASJONAT KSIĄŻEK, 
MUZYKI I PRAWA 
Ksiądz Tadeusz Żurek objął siedlecką parafię przed trzema laty. Teraz dzieli swój czas pomiędzy dwa należące do niej 
kościoły w Siedlcach i Czerńcu oraz kaplicę w Księginicach. Sprawuje ponadto wyjątkowo odpowiedzialną funkcję 
Wiceoficjała Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej, co w terminologii świeckiej odpowiada stanowisku wiceprezesa 
sądu. I to jeszcze nie wszystko. Ksiądz Tadeusz ukończył studia doktoranckie w zakresie prawa i teraz jest na 
ostatniej prostej pisania pracy doktorskiej.

Księgozbiór księdza Tadeusza Żurka liczy ponad 2 tys. woluminów. Duszpasterz 
teraz zgłębia głównie pozycje prawnicze, ale kiedyś chętnie sięgał do literatury 
pięknej, skąd do dziś czerpie przykłady i inspiracje podczas pracy kaznodziejskiej.

- W Kościele p.w. Michała Archanioła w Siedlcach mój poprzednik ksiądz Ryszard 
Dąbrowski zrobił naprawdę wiele. Ja tylko kontynuuję rozpoczęte przez niego 
prace restauratorskie, przy bardzo wydatnej pomocy finansowej Gmin Lubin - 
mówi ksiądz Tadeusz.
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NOWE SCHODY W KOŚCIELE  
ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W GORZYCY 

Konserwator zabytków dokonał 
odbioru nowych, granitowych 
schodów prowadzących do 
kościoła w Gorzycy. Tę długo 
oczekiwaną inwestycję udało się 
zrealizować dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu mieszkańców, 
proboszcza Krzysztofa Klima, 
sołtysa Gorzycy, jednocześnie 
gminnego radnego Jana Olejnika 
oraz wójta Gminy Lubin 
Tadeusza Kielana.  
Brama wejściowa wraz 
z przyległym murem 
otaczającym teren przykościelny 
datowane są na XIV wiek. 
Dlatego też schody prowadzące 
do świątyni musiały nawiązywać 
do kanonów architektury 
średniowiecznej. 
Dzięki olbrzymiemu 
zaangażowaniu i włożonej pracy 
mieszkańców poprzednią 
konstrukcję udało się rozebrać 
i zastąpić ją nowymi 
granitowymi stopniami. 
- Wszyscy bardzo się cieszymy 
z tej inwestycji ze względów 
estetycznych, ale przede 
wszystkim dlatego, że nie 
będziemy już drżeć ze strachu 
z powodu niebezpieczeństwa, 
jakie stwarzały mocno 
wysłużone, w większości 
ruchome płytki – mówi ksiądz 
proboszcz Krzysztof Klim. 
Zadowolenia z zakończenia prac 
nie ukrywa sołtys Gorzycy Jan 
Olejnik, który bardzo zabiegał 
o tę inwestycję. 
- W tym przypadku chodziło 
nam przede wszystkim 
o bezpieczeństwo, bo stare 
schody stwarzały poważne 
zagrożenie dla naszych parafian. 
A teraz wszyscy nasi mieszkańcy 
witają z je naprawdę z szerokim 
uśmiechem na twarzy – mówi 

Jan Olejnik. 
Sołtys Gorzycy dziękuje za 
pomoc zarówno społeczności 
wsi, która nie tylko pomogła 
przy pracach remontowych, ale 
udzieliła także finansowego 
wsparcie na przygotowanie 
dokumentacji technicznej 
projektu oraz wójtowi Gminy 
Lubin Tadeuszowi Kielanowi, na 
którego wsparcie w tej kwestii 
Gorzyca mogła liczyć. 
Gospodarz Gminy uczestniczył 
w odbiorze nowych 
przykościelnych schodów 
i zapowiedział dalsze wsparcie 
dla planów inwestycyjnych 
księdza proboszcza, a są one 
ambitne. 
- Sam niewiele mógłbym zrobić, 
ale przy pomocy Rady 
Parafialnej i pana sołtysa oraz 
współudziale parafian te 
niezbędne prace podejmujemy 

i poprawiamy estetykę naszego 
wspólnego Domu Bożego oraz  
terenów do niego 
przylegających, robiąc to dla 
siebie, ale i następnych pokoleń.  
A najbliższe plany? Mamy ich 
trochę. Chcielibyśmy odnowić 
kościelne chóry i upiększyć 
prezbiterium. Mamy nadzieję, że 
w najbliższym czasie na Ołtarzu 
stanie rzeźba św. Józefa 
Robotnika - dodaje ksiądz 
proboszcz. 
Kościół Filialny św. Józefa 
Robotnika był darem księcia 
Ludwika I. Świątynia 
usytuowana jest na dość 
eksponowanym wzniesieniu we 
wschodniej części Gorzycy. 
W murach kościoła zachowało 
się kilka kamiennych płyt 
nagrobnych z XVII i XVIII wieku. 

(MG) 
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Na zdjęciu od lewej: sołtys Jan Olejnik, wójt Tadeusz Kielan oraz ks. proboszcz 
Krzysztof Klim.  

OPARCIE 
WE WSPÓLNOCIE
- Wyznacznikiem tego, czy 
ktoś uważa się za katolika jest 
wizyta kolędowa. A tu już 
dane są znacznie bardziej 
optymistyczne. Księdza 
w naszej parafii przyjmuje 84 
proc. rodzin. Są to na pewno 
osoby utożsamiające się 
z Kościołem - dodaje ksiądz. 
Tadeusz.
Proboszcz siedleckiej parafii 
ma dużą grupę wiernych, na 
których może liczyć, osób 
życzliwych, bardzo 
zaangażowanych, którym 
zależy na rozwoju swoich 
miejscowości i Wspólnoty 
Parafialnej.
- Mogę się na nich oprzeć i to 
dla mnie bardzo ważne. A jeśli 

chodzi o pozostałych - to 
uczymy się ze sobą żyć, bo 
trzy lata to stosunkowo krótki 
okres. Nie przestaję 
tłumaczyć, że kościół, 
parafia, plebania , nie jest 
własnością księdza, to jest 
własność lokalnej 
społeczności, a ksiądz jest 
wyłącznie jej użytkownikiem. 
Zauważam w tej materii 
pozytywne zmiany - dodaje 
ksiądz proboszcz.

Z RESTAURATORSKIM  
ZACIĘCIEM
Kościoły w Czerńcu 
i Siedlcach to obiekty 
zabytkowe, w Księginicach 
znajduje się natomiast 
zabytkowy cmentarz.
- W Siedlcach mój poprzednik 
ksiądz Ryszard Dąbrowski 
zrobił naprawdę wiele. Ja 
tylko kontynuuję rozpoczęte 
przez niego prace 
restauratorskie, przy bardzo 
wydatnej pomocy finansowej 
Gmin Lubin. Przy 
współudziale Urzędu 
Marszałkowskiego i KGHM 
udało się odrestaurować 
przepiękny strop, a także 
odnowić i zakonserwować 
obrazy na drewnie. W tym 
roku w Siedlcach dzięki 
pomocy gminnego 
samorządu odnowiliśmy 
zabytkowy krzyż i chrzcielnicę 
- wylicza ksiądz Tadeusz.
W Czerńcu w 2004 r. 
zakończony został generalny 
remont kościoła, bo jego stan 
zagrażał już bezpieczeństwu 
odwiedzających go osób. 
Udało się go uratować.
- Prawdopodobnie nie 
wystarczyło środków by zająć 

się przykościelną, zabytkową 
dzwonnicą, która popadła 
w ruinę. Od roku, wspólnie 
z Gminą czynimy starania, 
żeby uratować ten obiekt. 
Czekamy na projekt 
i kosztorys. Jest to bez 
wątpienia jedno 
z najważniejszych zadań do 
wykonania na przyszły rok - 
tłumaczy duszpasterz.
Ogrom spraw, w napiętym 
kalendarzy księdza 
proboszcza, pozostawia 
niewiele chwil, dla siebie. 
- Kiedyś wiele miejsca w moim 
życiu zajmowała muzyka, sam 
grałem na gitarze, ale teraz 
niewiele mam na to czasu. 
Jeśli już go trochę 
wygospodaruję, pozwalam 
sobie na śledzenie nowości 
z zakresie elektroniki 
i informatyki. Jestem 
absolwentem technikum 
elektromechanicznego i te 
tematy bardzo mnie 
interesują - mówi ksiądz 
Tadeusz.
Proboszcz siedleckiej parafii 
to także nieformalny kapelan 
Gminy Lubin. Pod jego 
przewodnictwem odprawiana 
jest większość Mszy Świętych 
w intencji Ojczyzny. Na przy 
kościelnym cmentarzu 
w Siedlcach znajduje się 
bowiem Mogiła Żołnierzy 
Poległych w Kampanii 
Wrześniowej i jest to miejsce 
głównych gminnych 
uroczystości narodowych. 
Homilie księdza Tadeusza 
Żurka na długo pozostają 
w pamięci wiernych, a ich 
przesłania, choć odnoszące 
się do historii, zawsze okazują 
się ważną wskazówką do życie 
we współczesnym świecie.

Maja Grohman

Powstanie 
przykościelnej 
drewnianej dzwonnicy 
Czerńcu datowane 
jest 1794 rok, 
kiedy odbudowano 
świątynie. Jej 
obecny stan wymaga 
natychmiastowego 
remontu i to jest 
właśnie jedno 
z najpilniejszych zadań, 
jakie na 2016 r. stawia 
sobie ksiądz proboszcz. 
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70. ROCZNICA PRZYŁĄCZENIA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH DO POLSKI 

SPOTKANIE PO LATACH
To było wyjątkowo wzruszające spotkanie. Po 70. latach przy jednym stole usiedli Ci, którzy przybyli na Ziemie 
Zachodnie w 1945 i 1946 roku. Mimo bólu i pustki, który towarzyszył przymusowym przesiedleniom, tworzyli zręby 
lokalnej społeczności i na ziemiach odzyskanych budowali powojenną Polskę. 

Spotkanie zorganizowane 
zostało w 70. rocznicę 
przyłączenia Ziem Zachodnich 
i Północnych do Polski. Wzięło 

w nim udział blisko 50 osób, 
mieszkańców Gminy Lubin, 
którzy po wojnie przybyli na 
odzyskane od Niemców dawne 

Ziemie Piastowskie. 
- Był to czas wyjątkowo trudny, 
ponieważ zwycięstwo II wojny 
światowej nie przyniosło 

upragnionej wolności, 
przyniosło kolejny dyktat. 
Odzyskanym ziemiom, 
przydzielono kolejnego 

okupanta – komunizm 
w najgorszym z możliwych 
wydań. Mimo tego Państwu 
i państwa przodkom udało się 
stworzyć Polskę na tych 
ziemiach – za to  będziemy 
państwu dozgonnie wdzięczni 
i nigdy o tym nie zapomnimy. 
Mówi się o zobowiązaniu, jakie 
na nas ciąży, by tę historią 
przekazywać kolejnym 
pokoleniom. Nie chciałbym 
tego tak traktować, to nie 
obowiązek, to potrzeba serca. 
My chcemy to robić – mówił 
podczas spotkania Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.
Radość ze spotkanie 
i wzruszenie mu towarzyszące 
trudno opisać. Wiele osób 
z rozrzewnieniem wspominało 
bliskość ludzi z końca lat 
czterdziestych, kiedy wspólnie 
wykonywało się prace polowe, 
chodziło się do kościoła 
i świętowano. 
Spotkanie Kresowian odbyło się 
w Świetlicy Wiejskiej w Osieku. 

Scenografię tworzyły rekwizyty 
z Muzeum Kargula i Pawlaka 
w Lubomierzu, najbardziej znanych 
Kresowiaków w Polsce, 
a z wykładem na ten temat 
przyjechała Jadwiga Seniuć, prezes 
Stowarzyszenia „Sami Swoi”. 
O historii Kresów 
i przymusowych 
przesiedleniach mówili dr 
Miłosz Gerlich z Uniwersytetu 
Wrocławskiego i dr Stanisław 
Tokarczuk, prezes Familijnego 
Stowarzyszenia Zbarażan. 
Z repertuarem kresowym 
wystąpił zespół Leśne Echo 
z Raszówki, a towarzyszyli mu 
wszyscy obecni. 
Wybrano także lidera osób 
przesiedlonych. Funkcję tę 
pełnić będzie Pani Antonina 
Buchta z Osieka. 
Wykonana została wspólna 
pamiątkowa fotografia 
zaproszonych gości, a zdjęcie 
przekazane im zostało jeszcze 
w trakcie trwania uroczystości. 
 Maja Grohman 

Scenografię tworzyły rekwizyty z Muzeum Kargula 
i Pawlaka w Lubomierzu, najbardziej znanych 
Kresowiaków w Polsce. 

Liderem osób przesiedlonych z Gminy Lubin została 
pani Antonina Buchta z Osieka, który na Ziemie 
Zachodnie przybyła w 1946 r. z Syberii. 

Wszyscy bohaterowie uroczystości mogli 
wskazać na mapie Kresów Wschodnich do jakiej 
miejscowości chcieliby powrócić. Na zdjęciu 
zwycięzca konkursu literackiego Jan Rozwadowski. 

-  To Państwo i państwa przodkowie budowali tu 
Polskę od podstaw, czego nigdy nie zapomnimy – 
mówił podczas uroczystości wójt Tadeusz Kielan. 

Uroczystość w Osieku była wydarzeniem niezwykle 
wzruszającym, bo przy jednym stole zasiadły osoby, 
które nie widziały się wiele lat. 

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał zespół 
Leśne Echo z Raszówki. 
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PAMIĘTNIK POKOLEŃ  
Elementem obchodów 70. rocznicy 
przyłączenia Ziem Zachodnich 
i Północnych do Polski był także 
ogłoszony przez Gminę Lubin konkurs 
„Losy Przesiedleńców – Pamiętnik 
Pokoleń”. Konkurs przeprowadzony 
został w dwóch kategoriach: praca 
pisemna i praca plastyczna. Napłynęło 
w sumie 18 prac, 11 w kategorii praca 
pisemna i 7 kategorii praca plastyczna 
Była to próba przelania na papier tej 
niezmiernie ważnej części naszej 
historii. Próba udana, bo jej pokłosiem 
jest wydawnictwo, które pozwoli ocalić 
od zapomnienia początki tworzenia się 
tożsamości naszej gminy i regionu. To 
jubileuszowe wydanie otrzymali 
wszyscy uczestnicy uroczystości. 
Opiekę merytoryczną nad publikacją 
sprawował historyk dr Stanisław 
Tokarczuk. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostały 
podczas uroczystości, laureatom 
wręczone zostały nagrody. 

KATEGORIA - PRACE PISEMNE 
I miejsce – Jan Rozwadowski lat 63, 
zamieszkały w miejscowości Obora, 
tytuł pracy: „Diamentowa Rocznica”,
II miejsce – Michał Paprocki – Kunysz, 
mieszkaniec Raszówki - uczeń klasy V 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce, tytuł pracy: „Losy 
Przesiedleńców – Pamiętnik Miłości 
Moich Pradziadków”, 

III miejsce - Antonina Buchta, lat 78, 
zamieszkała w miejscowości Osiek, 
tytuł pracy: „Czasem wspominam...”, 
wyróżnienia:  
 Natalia Bużdygan mieszkanka 
Miłosnej, uczennica klasy V Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie, tytuł pracy: „Wywiad 
z Franciszkiem Gretkierewiczem – 
Mieszkańcem Miłosnej”, 
 Teresa Górecka, lat 68 mieszkanka 
Miłoradzic, tytuł pracy: „Ziemie 
Zachodnie – Źródło Inspiracji i Nadziei”,
Natalia Dokla, uczennica klasy V Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie, tytuł pracy: „Wywiad 
z Panią Janiną Kędroń – Mieszkanką 
Pieszkowa”, 
 Dawid Herejczak, uczeń klasy V 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Niemstowie, tytuł pracy: 
„Wywiad z Panią Ewą Kiec – 
Mieszkanką Niemstowa”, 
 Paulina Kochman , uczennica klasy 
III Gimnazjum w Lubinie,
Szymon Paluch lat 15 zamieszkały we 
Wrocławiu, tytuł pracy: „Od Wschodu 
do Zachodu...” 
 Daria Rozmus, uczennica klasy V 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Niemstowie, tytuł pracy: 
„Wywiad z Panią Janiną Zjawin – 
Mieszkanką Miłoradzic”, 
 Cecylio Szwedo lat 61 mieszkanka 
Osieka, tytuł pracy: „Moje 

wspomnienia – chcę pamiętać”,
 Patrycja Wojas, uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Niemstowie, tytuł pracy: 
„Państwo Adela i Jan Dziubakowie 
opowiedzieli o swoich losach od 1947 
roku”

KATEGORIA - PRACE PLASTYCZNE 
I miejsce – Aleksandra Andziak 
mieszkanka Szklar Górnych, uczennica 
klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Górnych,
II miejsce - Natalia Wójtowicz 
mieszkanka Szklar Górnych, uczennica 
klasy V Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Górnych,
III miejsce – Igor Paryna mieszkaniec 

Szklar Górnych, uczeń klasy V Szkoły 
Podstawowej w Szklarach Górnych,
wyróżnienia:
 Dominika Derlukiewicz mieszkanka 
Szklar Górnych uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Szklarach 
Górnych,
 Amelia Fuczyło mieszkanka 
miejscowości Owczary uczennica klasy 
V Szkoły Podstawowej w Szklarach 
Górnych,
 Oliwia Ożga mieszkanka 
miejscowości Obora uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Szklarach 
Górnych,
 Wiktoria Stodółka mieszkanka Szklar 
Górnych uczennica klasy V Szkoły 
Podstawowej w Szklarach Górnych

Laureaci konkursu „Losy Przesiedleńców  
– Pamiętnik Pokoleń”

Wykonana została wspólna pamiątkowa fotografia zaproszonych gości, 
a zdjęcie przekazane im zostało jeszcze w trakcie trwania uroczystości. 
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Dania, ale także sposób ich 
serwowania, oceniały dwa 
zespoły jurorskie. Pierwszy 
tworzyli profesjonalni kucharze: 
Wiesław Lichota i Karol 
Dobrowolski z Gospody 
Zamkowej oraz radny Gminy 

Lubin Patryk Jarkowiec. Do nich 
należał wybór 
najsmaczniejszych 
i najoryginalniejszych potraw. 
W składzie drugiej komisji 
znalazły się 
wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy Lubin Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, radna Zofia 
Marcinkiewicz oraz radny 
Paweł Łukasiewicz – to 
gremium jurorskie miało za 
zadnie wybrać najładniej 
udekorowany stół.  

Potrawy oceniane były 
w trzech kategoriach: danie 
postne, propozycja na dzień 
świąteczny oraz deser 
bożonarodzeniowy. Stoły 
dosłownie uginały się od 
świątecznych smakołyków, 

a poszczególne ekipy 
prześcigały się w oryginalności  
potraw i sposobie ich 
serwowania. 
Jurorzy mieli twardy orzech do 
zgryzienia.
- Poziom tego konkursu jest 
z roku na rok coraz wyższy, 
z czego się bardzo cieszymy – 
mówi Wiesław Lichota, 
przewodniczący 
profesjonalnego jury. 
– Coraz większa jest 
różnorodność zgłaszanych do 
konkursu potraw. Jeszcze dwa 
lata temu dominował karp, dziś 
coraz częściej pojawia się łosoś. 
Karp nie zniknął, ale co do jego 
przygotowania można mieć 
zastrzeżenia. To ryba, której 
odpowiednie przyrządzenie 
wymaga sporego wysiłku. 
Przede wszystkim, by podać ją 
w galarecie, należy pozbyć się 
wszystkich ości, a z tego nie 
wszyscy zdają sobie sprawę. 
Niemniej jednak progres jest 
bardzo widoczny, coraz częściej 
w menu  łączy się tradycję 
z nowoczesnością i to przynosi 
doskonałe efekty – dodaje 
przewodniczący. 
Jurorów zachwyciła pierś z gęsi 
w sosie piernikowym, 
zdobywczyni pierwszej nagrody 
w kategorii potrawa na dzień 
świąteczny. Szczególnie sos, 
z którym była serwowana, miał 
wyjątkowo finezyjny smak. 
Jego autorką jest pani Ewa 
z Czerńca, która zdradza, że by 
podkreślić smak potrawy, 
dodaje do sosu  ususzonego 

wcześniej piernika. 
Pierwszą nagrodę w kategorii 
potrwa postna otrzymała 
reprezentacja Osieka za barszcz 
z uszkami na domowym 
zakwasie. 
- Podstawą są kiszone buraki, 
ale, co chyba co jeszcze 
ważniejsze, został on 
ugotowany na głowach karpia 
– mówi autorka przepisu. 
Jurorzy docenili także uszka 
z grzybami i pierożki 
z ziemniakami w sosie 
borowikowym autorstwa ekipy 
z Osieka. 
I nagrodę w kategorii deser 
bożonarodzeniowy otrzymały 
Makówki, przygotowane przez 
reprezentację Zimnej Wody. 
- Masa makowa jest taka, jak do 
makowca. Dodatkowo 
potrzebna jest masa z chałki. 
Gdy będzie już prawie czerstwa, 
należy ją rozkruszyć i zalać 
gorącym mlekiem. Po 30 
minutach dolewamy olejek 
rumowy lub rum, kto co lubi, 
a do tego trochę roztopionego 
masła i cukier.  Później to 
mieszkamy i przekładamy 
warstwami z przygotowaną 
wcześniej masą makową – 
tłumaczy Pelagia Plichta 
z Zimnej Wody. 
Grand Prix Gminnego Konkursu 
Kulinarnego przypadło 
Pieszkowiankom z Pieszkowa za 
Malinę pod Chmurką. Zdaniem 
autorki przepisu, deser 
przygotowuje się w niespełna 
dziesięciu minut. – Potrzebne 
nam będą maliny, lepiej  

Gminny Konkurs Kulinarny Tradycje Bożonarodzeniowe 2015 

Z MALINĄ POD CHMURKĄ 
W ROLI GŁÓWNEJ 

Pierś z gęsi w sosie piernikowym, karp w grzybach, barszcz czerwony, 
makowiec z jabłkami i wiele innych, dosłownie rozpływających się w ustach, 
potraw pojawiło się na stołach podczas Gminnego Konkursu Kulinarnego 
Tradycje Bożonarodzeniowe 2015, który odbył się w Osieku. Wzięło w nim 
udział 11 zespołów. Oprócz walorów smakowych oceniana była aranżacja 
wigilijnych stołów. 

Seromakowiec wykonany przez  reprezentację Szklar Górnych otrzymał II nagrodę w kategorii deser 
bożonarodzeniowy. 
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Z MALINĄ POD CHMURKĄ 
W ROLI GŁÓWNEJ 

WYNIKI KONKURSU 
KULINARNEGO  
NAGRODA GŁÓWNA - 500 zł  
Pieszków za Malinę pod chmurką 
KATEGORIA: POTRAWA POSTNA  
I Nagroda – 350 zł 
Osiek za barszcz z uszkami na 
domowym zakwasie 
II Nagroda – 300 zł 
Gola za karpia w grzybkach 
III Nagroda – 250 zł 
Składowice za barszcz czerwony 
z jeżykami 
KATEGORIA: POTRWA NA DZIEŃ 
ŚWIĄTECZNY 
I Nagroda – 350 zł 
Czerniec za pierś z gęsi w sosie 
piernikowym 
II Nagroda – 300 zł 
Miłosna za schab świąteczny 
z żurawiną 
III Nagroda – 250 zł 
Krzeczyn Wielki za gęś z owocami 
KATEGORIA – DESER 
BOŻONARDZONEIOWY 
I Nagroda 350 zł 
Zimna Woda za makówki 
II Nagroda 300 zł 
Szklary Górne za Seromakowiec 
III Nagroda 250 zł (ex aequo) 
Siedlce za makowiec 
Księginice za makowiec z jabłkami 
i kutię 

NAJŁADNIEJSZY 
STÓŁ 
Równolegle z konkursem 
kulinarnym oceniano aranżacji 
stołów wigilijnych. 
– Decyzja była niezwykle trudna, 
ponieważ wszystkie stoły 
wyglądały przepięknie  i już dziś 
wprowadziły nas w świąteczny 
nastrój - tłumaczyła jurorka tej 
kategorii radna Gminy Lubin Zofia 
Marcinkiewicz. Ostateczny 
pierwszą nagrodę i puchar Wójta 
Gminy Lubin przyznano 
reprezentacji Czerńca. 
Dodatkowym bonusem dla 
zwycięzców była nalewka z 22 
owoców, własnoręcznie wykonana 
przez szefa gminnego samorządu 
z 2009 r. 

- Dziękuję Państwu za to, że kultywujecie 
bożonarodzeniowe tradycje, że święta są u nas 
prawdziwymi święta, a czas oczekiwania na narodziny 
Chrystusa to wyjątkowo rodzinny, piękny i wzruszając 
okres – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Jurorzy najładniejszy stół 
i zdjęcie najładniejszy 
stół, ale ono bez 
szparowania boków się nie 
obejdzie 

mrożone niż sezonowe, 
500 ml śmietany 
kremówki, 400  ml jogurtu 
naturalnego oraz brzoskwinie 
z puszki, pokrojone w kostkę. 
Maliny mrożone wsypujemy 
do pucharka, do ubitej 
śmietany kremówki dodajemy 
jogurt i pokrojone 
brzoskwinie, mieszamy to 
łyżką, przekładamy do 
pucharków i dość obficie 
posypujemy brązowym 
cukrem – opowiada Zofia 
Tereba z Pieszkowa. 
Laureaci konkursu nagrody 
odebrali z rąk wójta Tadeusza 
Kielana. 
- Dziękuję Państwu, za to, że 
chcecie te tradycje 
podtrzymywać i kultywować, 
że święta są u nas 
prawdziwymi święta, a czas 
oczekiwania na narodziny 
Chrystusa, jest wyjątkowo 
rodzinny, piękny 
i wzruszający. 
Myślę, że dziś nagrody 
należą się wszystkim, ja 

również 
dziękuję wszystkim za te 
wyjątkowe potrawy, piękne 
aranżacje stołów 
i wyjątkowe ozdoby 
świąteczne, wykonane 
własnoręcznie – co jest 
godne podkreślenia 
i wyróżnienia – mówił wójt 
Tadeusz Kielan, który 
bożonarodzeniowe 
spotkanie w Osieku 
zakończył złożeniem 
świątecznych życzeń. 
O świąteczną oprawę 
artystyczną zadbały 
natomiast zespól ISKRA, 
przedstawicielki zespołu 
Zachęta z Zimnej Wody 
Aleksandra Pęciak 
i Aleksandra Kot oraz 
Dziecięcy Zespół Taneczny 
z GOK, dla którego był to 
sceniczny debiut. 
 
Maja Grohman 

Podczas Gminnego Konkursu Kulinarnego 
po raz pierwszy wystąpił, działający od 
miesiąca, Dziecięcy Zespół Taneczny 
z GOK. Był to wyjątkowo udany debiut… 
Gratulujemy małym artystom.  



¹² ŚWIĄTECZNIE

Św. Mikołaj 
w Gminie 
Lubin
Kto przez ostatni rok były 
grzeczny, 6 grudnia na pewno 
znalazł wymarzony prezent 
pod poduszką. Niektóre dzieci 
mogły nawet zobaczyć z bliska 
przybysza z Laponii. 

Do Goli św. Mikołaj przyjechał z własnoręcznie 
upieczonym mikołajkowym tortem. Było wiele 
zabawy i śmiechu. Odbyły się także konkursy, 
a na koniec oczywiście nie zabrakło prezentów. 
Dzieci obdarowały świętego namalowanymi przez 
siebie obrazkami. 

Śniegu nie było, sań nie było, reniferów nie 
było! A Mikołaj był! I to jaki! Najprawdziwszy 
z prawdziwych! Bardzo duży! Z białą brodą! 
Pięknie ubrany! I… z olbrzymimi workami 
prezentów! Każdy uczeń Szkoły Podstawowej 
w Niemstwoie dostał paczkę, którą Święty Mikołaj 
wyciągał z olbrzymiego wora! Wszystkie pięknie 
zapakowane i pełne niespodzianek! Nauczyciele 
też dostali paczki! Na pewno zasłużyli na nie! 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się także 
w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce 
i Oddziale zamiejscowym w Lubinie. W tym 
roku na nadejście Mikołaja wspólnie z dziećmi 
wyczekiwali Olaf i Elza – bohaterowie jednej 
z najpopularniejszych bajek, uwielbianej zarówno 
przez dziewczynki, jak i chłopców. W  końcu 
nadeszła oczekiwana chwila. Zdziwienie było 
niemałe, gdy okazało się, że to nie słodycze, 
lecz Minionkowa teczka z przyborami rozwijająca 
zdolności i umiejętności manualne dzieci. Oprócz 
tego każda grupa otrzymała różnorodne zabawki 
i gry edukacyjne do sali.

Worki prezentów, ognisko z kiełbaskami 
i fontanna czekoladowa, która sprawiła 
najmłodszym wielką frajdę – to tylko niektóre 
z atrakcji zabawy mikołajkowej, która odbyła się 
w Buczynce. 
Impreza zorganizowana została przez Sołtys 
Buczynki Jolantę Jankun, Radę Sołecką tej 
miejscowości oraz działające w Buczynce 
Koło Łowieckie „Rolnik z Wrocławia”. To 
właśnie na zaproszenie myśliwych w spotkaniu 
mikołajkowym wzięły udział dzieci z Domu 
Dziecka w Golance, z którym Koło Łowieckie 
współpracuje od dawna.

Tańce integracyjne, papierowe ozdoby choinkowe 
oraz oczywiście słodkości, to atrakcje, które 
czekały na dzieci w Zimnej Wodzie podczas 
Zabawy Mikołajkowej. Impreza zorganizowana 
przez panią Sołtys, członków Rady Sołeckiej oraz 
KGW w dniu 6 grudnia zgromadziła najmłodszych 
mieszkańców wsi. Niestety zapracowany w tym 
dniu Mikołaj nie dotarł na zabawę, jednak nie 
zapomniał o grzecznych dzieciach z Zimnej Wody. 
Pomocnicy Mikołaja dostarczyli prezenty, które 
dzieci odebrały z rąk p. Sołtys. 

KATEGORIA I –  /DO 8 LAT/
1.NAGRODA Natalia Kopcza 5 lat   punkt przedszkolny w Wiercieniu
2.NAGRODA Aleksandra Muczyńska 7 lat  SP w Niemstowie Filia w Osieku
3.NAGRODA Karolina Walacik 8 lat  SP w Szklarach Górnych
4.NAGRODA    Alicja Jendrys 8 lat  Miłosna – ŚWIETLICA WIEJSKA

WYRÓŻNIENIE  Aleksandra Gawron  8 lat  SP w Niemstowie Filia w Osieku
WYRÓŻNIENIE Patrycja Kot  8 lat   SP w Niemstowie Filia w Osieku
WYRÓŻNIENIE  Beata Zieleniec 8 lat   SP w Szklarach Górnych 
WYRÓŻNIENIE  Martyna Soter 7 lat   SP w Szklarach Górnych
WYRÓŻNIENIE  Szymon Kwapisz 8 lat  SP w Szklarach Górnych

KATEGORIA II /9-13 LAT/
1.NAGRODA  Weronika Frąc 9 lat   SP w Niemstowie Filia w Osieku
2.NAGRODA Oliwia Ożga 12 lat   SP w Szklarach Górnych
3.NAGRODA Aleksandra Szeliga  SP w Siedlcach
4.NAGRODA  Magda Sieradzka 12 lat Raszówka

WYRÓŻNIENIE  Karolina Kulczycka 12 lat SP w Siedlcach
WYRÓŻNIENIE Kamil Kochman 9 lat  SP w Szklarach Górnych
WYRÓŻNIENIE  Nikola Górniak 10 lat  Pieszków  
WYRÓŻNIENIE  Zofia Kwapisz 10 lat   SP w Szklarach Górnych

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
pt. „Kartka Świąteczna’2015”
122 prace nadesłane zostały na Gminny Konkurs 
Plastyczny pt. „Kartka Świąteczna’2015”. Celem 
konkursu było promowanie aktywności twórczej 
mieszkańców Gminy Lubin, kształtowanie 
i rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz 
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 
Każdy uczestnik mógł zgłosić od 1 do 3 
własnoręcznie wykonanych kartek. Oceniane 
były: pomysłowość, technika i estetyka 
wykonania, ogólne wrażenie, własnoręczne 
wykonanie oraz  wykorzystanie atrybutów Świąt 
Bożego Narodzenia w przedstawianej 
kompozycji. Zwycięzcy otrzymali nagrody, 
a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy 
i słodką niespodziankę. 
Wszystkie prace można było podziwiać podczas 
„Tradycji Bożonarodzeniowych” w świetlicy 
w Osieku 12.12.15 r. Tam też wręczono 
laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia. 
 (MK) 

pt. „Kartka Świąteczna’2015”pt. „Kartka Świąteczna’2015”

wykonanie oraz  wykorzystanie atrybutów Świąt 

WYRÓŻNIENIE  Aleksandra Gawron  8 lat  SP w Niemstowie Filia w Osieku
WYRÓŻNIENIE Patrycja Kot  8 lat   SP w Niemstowie Filia w Osieku
WYRÓŻNIENIE  Beata Zieleniec 8 lat   SP w Szklarach Górnych 
WYRÓŻNIENIE  Martyna Soter 7 lat   SP w Szklarach Górnych
WYRÓŻNIENIE  Szymon Kwapisz 8 lat  SP w Szklarach Górnych

KATEGORIA II /9-13 LAT/
1.NAGRODA  Weronika Frąc 9 lat   SP w Niemstowie Filia w Osieku
2.NAGRODA Oliwia Ożga 12 lat   SP w Szklarach Górnych



¹³SPOTKANIA

Zakończenie pierwszego semestru Senioralnej Akademii Kompetencji Gminy 
Lubin odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Krzeczynie Małym. 

Pilotażowy program Akademii Senioralnej miał 
pokazać, czy oferta o charakterze 
edukacyjnym, turystycznym i krajoznawczym 
znajdzie odbiorców w Gminie Lubin. Okazuje 
się, że zainteresowanie było duże. W projekcie 
wzięło 69 uczestników. Po zakończeniu 
pierwszego semestru wszyscy studenci 
otrzymali certyfikaty. Wręczył je wójt Gminy 
Lubi Tadeusz Kielan, w obecności 
przewodniczącego Rady Gminy Norberta 
Grabowskiego. 
- Uniwersytety Trzeciego Wieku są ostatnio  
w Polsce bardzo popularne, dlatego taką ofertę 
zdecydowaliśmy się przygotować także dla 
mieszkańców Gminy Lubin. Okazało się, że 
zainteresowanie było naprawdę duże. Może 
program akademii nie spełnił oczekiwań 
wszystkich zainteresowanych, ale dzięki tej 
pierwszej edycji udało nam się zdobyć 
doświadczenie, które wykorzystamy 
w przyszłości. Chcemy by Akademia się 

rozwijała i by jej oferta była coraz bogatsza – 
mówił szef gminnego samorządu. 
Podczas zakończenia projektu powstało 
drzewo pomysłów, z którego Gmina Lubin 
czerpać będzie tworząc ofertę drugiego 
semestru.  Studenci sugerowali by pojawiły się 
m.in. zajęcia językowe, informatyka, basen, 
warsztaty kulinarne, prawne, kontynuacja 
nordic walking, a także kurs wizażu. 
- Gratuluję chęci, energii i zapału oraz przede 
wszystkim ukończenia pierwszego semestru 
i już dziś zapraszam do udziału w kolejnej 
edycji, nad którą obecnie pracujemy. Oprócz 
dziś przekazanych sugestii, chcielibyśmy 
przeprowadzić mini-konsultacje wśród 
mieszkańców Gminy Lubin, by ta oferta była 
jak najbardziej kompletna – dodał Tadeusz 
Kielan. 
Drugi semestr Senioralne Akademii 
Kompetencji ma się rozpocząć na przełomie 
lutego i marca 2006 r.   (MG) 

Obchody Dnia Św. Barbary zapisały się w tradycji 
Karczowisk . Nie inaczej było w tym roku. 13 grudnia był 
dniem , w którym mieszkańcy Karczowisk uczcili to święto. 
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji 
górników, przeróbkarzy i emerytów, której w Kaplicy 
w Karczowiskach przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej 
Tomaszewski.
- Cieszę się, że modlimy się dzisiaj razem za górników 
i przeróbkarzy, za ludzi, którzy narażają swe życie dla dobra 
wszystkich, za ludzi, którzy witają się jakże pięknymi 
słowami  „Szczęść Boże”. Powitanie to już, samo w sobie, 
pokazuje nam jakimi ludźmi są górnicy i przeróbkarze. 
Módlmy się o ich zdrowie, o bezpieczeństwo i wytrwałość  
- mówił w homilii ksiądz proboszcz.
Górnicy i przeróbkarze, w odświętnych mundurach wraz 
z rodzinami wypełnili po brzegi Kaplicę w Karczowiskach. 
Wspólnie z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem, 
przewodniczącym Rady Gminy Norbertem Grabowskim 
oraz radnym Pawłem Łukasiewiczem  dziękowali Bogu za 
łaski i prosili o zdrowie dla wszystkich pracujących w tym 
zawodzie.
Po Mszy Świętej panowie udali się na spotkanie gwareckie. 

(AI) 

Barbórka w Karczowiskach 

Zakończyła się pilotażowa edycja Senioralnej Akademii Kompetencji 

PIERWSZY SEMESTR 
ZALICZONY! 
Zajęcia z zakresu prawa spadkowego, własnościowego 
i praw konsumenta, zdobienie przedmiotów codziennego 
użytku techniką decoupage’u, warsztaty fotograficzne, 
techniki wykonywania ozdób świątecznych oraz nordic 
walking – znalazły się w ofercie Senioralnej Akademii 
Kompetencji Gminy Lubin. Zakończył się pierwszy 
semestr, ale już dziś wiadomo, że będzie kolejny. 



¹⁴ LUDZIE

Renata Jężak jest sołtysem Czerńca 
niecały rok, jednak świetnie zna 
potrzeby swoich mieszkańców. 

- Moim priorytetowym celem jest teraz doprowadzenie do 
porządku  parku. Kiedyś było to przepiękne miejsce, dwadzieścia 
lat temu można było pospacerować alejkami, cieszyć się zielenią, 
pięknymi drzewami, a teraz tylko kupa śmieci, ludzie zrobili sobie 
tam dzikie wysypisko - mówi pani Renata.
Przez ten krótki czas od kiedy pani Jężak jest sołtysem dużo działo 
się w Czerńcu. wspólnie z Urzędem uporządkowano gminne drogi, 
postawiono pachnący jeszcze farbą przystanek autobusowy. 
Niedawno, z wielką pompą, miało miejsce otwarcie 
odremontowanej świetlicy wiejskiej. Pani Renata nie próżnuje, 
walczy o swoją wioskę.
- Główna droga przebiegająca przez Czerniec jest powiatowa 
i znajduje się obecnie w fatalnym stanie. Bombarduję starostwo 
pismami w tej sprawie. Dostałam już odpowiedź, że w 2016 roku 
ruszą rozmowy na ten temat – opowiada pani sołtys. - Najbardziej 
cieszę się z tego, że przy wsparciu Urzędu Gminy i dzięki środkom 
z Funduszu Sołeckiego udało nam się postawić lustro drogowe na 
niebezpiecznym wyjeździe, to było bardzo ważne i tym zajęłam się 
bezzwłocznie po objęciu funkcji - dodaje.
Pani Renia nie pracuje zawodowo, jednak z wielką pasją oddaje się 
szyciu i zajmuje rodziną.
- Jestem samoukiem, ale bardzo lubię zaprojektować i uszyć sobie 
jakąś fajną rzecz. Wszystko co jest teraz w sklepach jest takie 
oklepane, a ja lubię być oryginalna. Czasem coś mi się nie uda, ale 
robię to tylko dla siebie i mam z tego wielką satysfakcję - kończy 
z uśmiechem pani sołtys.

Przedstawiamy gospodarzy wsi Gminy Lubin kadencji 2015 – 2019 

TWÓJ SĄSIAD
- SOŁTYS

SOŁTYS 
WSI CZERNIEC 

SOŁTYS 
WSI KRZECZYN WIELKI 

SOŁTYS 
WSI KARCZOWISKA

- Sołtysem zostałem „z biegu”, 
poszedłem na zebranie jako 
mieszkaniec, nie planowałem startu, 
moją osobę zgłosił sąsiad i zostałem 
wybrany - rozpoczyna naszą rozmowę 
pan Jerzy Tadla sołtys Krzeczyna 
Wielkiego.

Pan Jerzy jest nauczycielem Wychowania Fizycznego z 34-letnim 
stażem, a mieszkańcem Krzeczyna od 20 lat. Jego wielką pasją jest 
piłka ręczna i tenis stołowy. Tym sportom oddaje się całkowicie 
jeśli znajdzie wolną chwilę. Bardzo kocha zwierzęta i zawsze 
gotowy jest nieść im pomoc, jeśli tylko ma czas stara się również 
dbać o przydomowy ogród.
- Krzeczyn Wielki jest specyficzną wioską, połączoną praktycznie 
z Lubinem, co stwarza czasami trudne do ogarnięcia sytuacje. 
Chciałbym nawiązać bliższą współpracę z Urzędem Miasta, abyśmy 
wspólnie organizowali różne imprezy. Jesteśmy sąsiadami praktycznie 
przez ulicę i powinniśmy razem to robić - mówi pan Jerzy.
Dużym problemem mieszkańców Krzeczyna jest brak świetlicy 
wiejskiej, jednak sołtys ma już sprecyzowany plan.
- Marzy mi się świetlica, połączona z remizą strażacką, obok 
boisko i Orlik zamierzam rozmawiać o tym planie z Urzędem Gminy 
i Urzędem Miasta, bo to duża inwestycja na której skorzystaliby 
mieszkańcy zarówno Krzeczyna jak i Osiedla. W 2016 chciałbym 
wprowadzić nową imprezę Turniej Mini Rugby, połączony z Dniem 
Strażaka oczywiście Dożynki i Dzień Dziecka również 
obowiązkowo- wylicza pan Jerzy.
Najpilniejszym jednak problemem do rozwiązania są drogi 
dojazdowe do działek budowlanych oraz remont drogi 
wojewódzkiej, przebiegającej przez Krzeczyn, przy której nie ma 
chodnika i miejscami jest bardzo niebezpiecznie. 
- Naciskaliśmy na wojewodę już nawet przez prasę, 
konsultowaliśmy się z Policją, robimy z radnym co tylko w naszej 
mocy, może uda się w końcu ten chodnik zrobić, to najbardziej leży 
mi na sercu - dodaje pan Jerzy.

Pan Dariusz Sędzikowski nie jest 
rdzennym mieszkańcem Karczowisk, 
jednak jest bardzo mocno związany 
ze swoją wsią. Po raz drugi został 
wybrany na sołtysa.

- Nie planowałem startować w wyborach cztery lata temu, po 
prostu poszedłem na zebranie i jakoś tak lawinowo wszystko się 
potoczyło, za drugim razem nie miałem kontrkandydata więc 
chyba nie pokpiłem sprawy - skromnie mówi pan Dariusz.
- Karczowiska są nietypową wsią, mają charakter miejskiego osiedla. 
Jeszcze niedawno było tu kilkanaście domostw, w tej chwili jest ich 
ponad 130. Wieś bardzo szybko się rozwija. Stąd też wynikają bardzo 
duże potrzeby, takie jak drogi dojazdowe do posesji, oświetlenie ich. 
Brak świetlicy na pewno jest jednym z większych mankamentów. 
Ponieważ nie mamy świetlicy, wszystkie imprezy, nawet zebrania 
wiejskie organizujemy gościnnie w Hotelu Chata Karczowiska, 
z którym znakomicie nam się współpracuje - opowiada sołtys.
Od kilku lat w Karczowiskach odbywa się Dzień Dziecka, który 
każdego roku jest inny, „biały” poświęcony zdrowiu, „zielony”- 
ekologii, „pomarańczowy”- pozwolił dzieciakom zapoznać się ze 
specyfiką Zagłębia Lubin, a „miedziany”- pokazał działalność 
Zakładów Wzbogacania Rud jednego z oddziałów KGHM. Festyn 
Rodzinny, Dzień Kobiet, uroczysty Dzień Górnika ze Mszą Świętą 
i spotkaniem gwareckim oraz Babski Comber na stałe są wpisane 
w kalendarz imprez w Karczowiskach.
- Kolejnym zadaniem jakie mamy do przypilnowania z Radą 
Sołecką jest remont budynku mieszkalnego, który należy do 
Gminy. Aktualnie czynimy starania aby do tego doprowadzić - 
dodaje pan Dariusz.
Karczowiska od 2011 roku mają stronę internetową i fanpage na 
Facebooku, ciekawostką też jest iż ta „mała” wieś ma własne, 
zarejestrowane LOGO autorstwa tutejszego mieszkańca Pawła Majki.
- Jestem dumny ze swoich sąsiadów, bo bez ich pomocy nie 
udałoby się zrobić wszystkiego, co tu się dzieje. Zawsze mogę 
liczyć na ich zaangażowanie - kończy naszą rozmowę sołtys. 
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 UCZEŃ SKRYTOBÓJCY
„Uczeń skrytobójcy” to I tom 
trylogii „Skrytobójca” powieści 
w gatunku fantasy. Jest w niej 
magia i zły urok, jest bohater-
stwo i podłość, pasja i przygo-
da.
Młody Bastard to nieprawy syn 
Księcia Rycerskiego. Dorasta na 
dworze w Królestwie Sześciu Księstw, wychowy-
wany przez szorstkiego koniuszego swego ojca. 
Ignoruje go cała rodzina królewska oprócz chwiej-
nego w swoich sądach Króla Roztropnego, który 
każe uczyć chłopca sekretnej sztuki skrytobój-
stwa. W żyłach Bastarda płynie błękitna krew, 
ma więc zdolność do korzystania z Mocy...
Dalsze losy Bastarda Rycerskiego znajdziemy w t. 
II - „Królewski skrytobójca” oraz w t. III - „Wypra-
wa skrytobójcy”.

  DLA DZIECI: 
IDA PIERELOTKIN 

- ALA BETKA
Ala Betka to dziewczynka taka 
jak ty. Mieszka w zwyczajnym 
miasteczku i chodzi do zwyczaj-
nej szkoły. No może nie cał-
kiem... Ale czy tak naprawdę 
istnieją zwyczajne szkoły?! 
Przecież w każdej, od czasu do 
czasu dzieje się coś niezwykłe-
go. W twojej na pewno też! Może nawet znasz 
Alę? A może to właśnie ty nią jesteś?...
Ala ma też niezwykły dar: niczym magnes, przyciąga 
do siebie przygody, a świat wokół niej zmienia się wte-
dy nie do poznania. Bo tak to już bywa – ktoś może być 
czarodziejem, a do kogoś innego czary przychodzą sa-
me, nieproszone. Trzeba tylko umieć je dostrzec.
Książka nagrodzona w Konkursie Literackim im. 
Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundację 
ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

(Oprac. Urszula Mularz)
źródło: „Azymut”, „Świat książki” 

Ruszyła nowa 
strona Karczowisk 

Po półrocznej przewie 
ruszyła strona www. 
karczowiska.com.pl. 
Poprzednia witryna, 
funkcjonująca od 2011 r., 
padła ofiarą spamu 
i usługodawca hostingu 
zawiesił jej publikację. 
- Od dłuższego czasu kilka 
osób bierze udział 
w tworzeniu nowej strony.
Chcieliśmy uratować 
najlepsze materiały 
z poprzedniej. Niestety do 
tej pory nie wszystko udało 
się odtworzyć, ale cały 
czas nad tym pracujemy – 
mówi pomysłodawca 
i administrator witryny 
Dariusz Sędzikowski, sołtys 
Karczowisk.

- Stopniowo będziemy się 
rozwijać i umieszczać coraz 
więcej materiałów. 
Zapraszamy wszystkich 
chętnych do współpracy 
w redagowaniu informacji 
na naszą stronę – dodaje 
gospodarz wsi Karczowiska 
i prosi także o zgłaszanie 

się osób, które mają 
ciekawe zdjęcia swojej 
miejscowości i chcieliby się 
nimi podzielić. 
Na stronie znajdować się 
będą m.in. relacje z imprez, 
ogłoszenia, galerie zdjęć, 
jak również tzw. informacje 
parafialne.  (MG) 

WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT 
INTERNET

Internet jest jednym z najważniejszych 
wynalazków XX wieku. Mało jest 
wynalazków, które zmieniły by świat w tak 
dużym stopniu jak internet. Ta powszechnie 
znana globalna sieć internetowa łączy 
komputery na całym świecie i tworzy 
nieograniczone wręcz możliwości 
komunikacji między wszystkimi ludźmi. 
Początki internetu sięgają lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku.  Twórcą koncepcji 
Internetu jest Paul Baran, który w 1962 roku 
opublikował 12-tomową pracę, będącą 
projektem wytrzymałych, rozproszonych 
sieci cyfrowych transmisji danych, zdolnych 
przetrwać przewidywaną wówczas III wojnę 
światową. Na zlecenie Amerykańskich Sił 
Zbrojnych, grupa naukowców podjęła prace 
badawcze w 1962 roku i tak oto dnia 29 
września 1969 roku na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles uruchomiono 
eksperymentalną sieć wojskową ARPANET. 
Celem tego eksperymentu było utworzenie 
sieci komputerowej, która nie posiadając 
jednego głównego urządzenia, pracowałaby 
nieprzerwanie mimo awarii pojedynczych 
elementów. Miała ona zagwarantować 
pełną łączność nawet w przypadku ataku 
nuklearnego. W pierwszej fazie sieć składała 
się z dwóch komputerów stacjonujących na 

dwóch uniwersytetach. W następnych 
etapach rozwoju łączono ze sobą cztery 
i więcej urządzeń rozmieszczonych głównie 
w Kalifornii.  Zanim jednak powstały 
pierwsze strony internetowe musiało 
upłynąć ponad dwadzieścia lat, w czasie 
których dopracowywano system i programy 
konieczne do zarządzania nim. Można 
powiedzieć, że ojcami Internetu w takim 
kształcie, jakim znamy go dziś są europejscy 
naukowcy z genewskiego ośrodka CERN. 
W grudniu 1990 roku Tim Berners-Lee 
stworzył podstawy HTML i pierwszą stronę 
internetową. Dwa lata później została 
napisana pierwsza graficzna przeglądarka 
WWW o nazwie Mosaic. Wkrótce naukowcy 
opracowali protokół HTML, co umożliwiło 
powstanie pierwszej witryny internetowej. 
Obecnie internet  służy nie tylko do 
błyskawicznego porozumiewania się 
z ludźmi, ale także stanowi ważny element 
w świecie przemysłu. Serwisy internetowe, 
reklamy, gry, oprogramowania , sprzęty, 
portale społecznościowe generują 
niewyobrażalne zyski, a internet już na 
zawsze pozostanie największą bazą wiedzy.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/

KUCHENKA GAZOWA
Przez stulecia do przygotowywania 
posiłków stosowano w domach piece 
opalane drewnem i węglem. Były one 
wykorzystywane  nie tylko do przyrządzania 
posiłków, ale także do ogrzewania domu. Po 
raz pierwszy gaz jako rodzaj opału 
wykorzystał Austriak- Zachaus Winzler. 
W 1802 roku doprowadził on gaz do swojej 
kuchni i użył go do gotowania.  Jednak 
pierwszą kuchenkę gazową, która znalazła 
się w rynkowej sprzedaży, zaprojektował 
James Sharp. W roku 1826 zainstalował ją 

w swoim domu. Pierwsze egzemplarze 
kuchenki kupione zostały w 1834 roku do 
hotelowych kuchni, ale mimo odniesionego 
sukcesu, ich twórca obawiał się uruchomić 
produkcję na pełną skalę. Dopiero wizyta 
lorda Fredericka Spencera w domu 
wynalazcy, który zażyczył sobie 
przyrządzonego na gazie lunchu, przekonała 
Sharpa do założenia fabryki. Jego kuchenki 
przypominały pionowe piecyki z haczykami 
u góry, na których zawieszało się mięso na 
pieczeń, z kręgiem palników na dole. W 1852 
roku został opatentowany piekarnik gazowy 
Bowera, który reprezentował nowoczesny 
typ kuchenki gazowej, złożonej 
z oddzielnego piekarnika z półkami 
i z wierzchniej płyty do gotowania, na której 
można było ustawiać garnki . Kuchenki 
gazowe na przestrzeni lat były stopniowo 
udoskonalane i modyfikowane, czego 
doskonałym przykładem jest wykorzystanie 
piekarnika z termostatem, czy emaliowanej 
blachy. 
Kuchenka z 1890 roku
Źródło: http://wynalazki.andrej.edu.pl/ 
(źródło: Wikipedia) 

Harcerze i Zuchy z wizytą u Wójta 

Ze światełkiem 
pokoju 
Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Urzędu 
Gminy Lubin. Z rąk harcerzy i zuchów odebrał je szef 
gminnego samorządu Tadeusz Kielan.  
Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano 
w 1986 roku w Linz  w Austrii. W Polsce Związek Harcerstwa 
Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 
roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich 
skautów. Do Urzędu Gminy w Lubinie przynieśli je harcerze 
z I Drużyny Harcerskiej Aquila z Raszówki: 11-letnia Iza 
i 10-letni Szymon oraz przedstawiciel Gromady Zuchowej 
Leśne Krasnoludy także z Raszówki, ośmioletni Kuba  
w towarzystwie swoich drużynowych Małgorzaty Czai 
i Lucyny Wolskiej. 

- To światełko betlejemskie i życzenia od harcerzy 
przyjmuję  jako życzenia dla wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy, radych i mieszkańców i bardzo za nie 
dziękuję – powiedział wójt Tadeusz Kielan, a na ręce 
dzieci przekazał słodycze i gminne wydawnictwa. 
Jeszcze tego samego dnia szef gminnego samorządu 
przekazał Światło Pokoju Radnym Gminy Lubin, którzy 
obradowali nad budżetem w Świetlicy Wiejskiej 
w Krzeczynie Małym.
Betlejemskie Światło Pokoju dotrze także do 
Prezydenta Lubina i Lubińskiego Starosty. W  tym roku 
hasło towarzyszące światełku brzmi „Zauważ 
człowieka”.   (MG) 
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- Tak przy garach, trochę 
z przymrużeniem oka, ale zaczęło 
nam się to podobać i tak powstała 
„Jarzębina”. Spotykamy się 
w tygodniu na próbach z naszym 
instruktorem Wojtkiem 
Wojtałowiczem i śpiewamy, po 
prostu śpiewamy - dodaje Anna 
Cisak.

Panie występują tylko lokalnie i z tego 
czerpią największą satysfakcję.. 
Zespół uczestniczy aktywnie w życiu 
wsi. Od kilku lat w Księginicach 
śpiewają na „Ognisku Papieskim”- 
Mszy Polowej w okazji rocznicy 
śmierci Jana Pawła II.
- Jest to nasza nadzieja na przyszłość 
i wierzymy, że to będzie stałym 

elementem naszej aktywności - mówi 
pani Bogusia Kuryło.
Dziewczyny śpiewają głównie 
repertuar z lat 70-80, jednak teraz 
przygotowują blok z piosenkami z lat 
dwudziestych ubiegłego stulecia.
- To będzie niesamowity pokaz - mówi 
pani Lidia Olszak. - Nie tylko słowa, 
melodie, ale i nastrój lat 

międzywojennych oddamy 
z największą dokładnością – dodaje. 
Poza próbami i występami  panie 
spotykają się kilka razy w tygodniu na 
kijkach, zakupach i towarzyskich 
pogawędkach.
- Lubimy się, tworzymy zgraną 
paczkę, jednak ciągle zapraszamy 
nowe osoby do zespołu, szczególnie 

młode dziewczyny świetnie 
sprawdziłyby się z nami - 
z uśmiechem dodaje pani Krysia 
Tyrcz.
Aktualnie cały skład zespołu to pięć 
pań: Anna Cisak, Bogusława Kuryło, 
Maria Pluta, Lidia Olszak i Krystyna 
Tyrcz.  
 Anna Ickiewicz 

JARZĘBINA 
Z KSIĘGINIC 

- Niedługo minie 20 lat od 
powstania Koła Gospodyń 
w Księginicach, to właśnie 
w nim, podczas spotkań, 
pomyślałyśmy żeby zacząć 
śpiewać - opowiada pani Maria 
Pluta, członkini zespołu. 

Wyjątkowy koncert z okazji Święta 
Niepodległości przygotował Zespół 
Lejdis ze Składowice. Jego 
członkinie, kojarzone częściej 
z rozrywkowym repertuarem, 
pokazały, że tradycja polskiego 
oręża i muzyka z tym związana, 
także są im bliskie. 
Program artystyczny tworzyły pieśni 

i piosenki z okresu Legionów 
Polskich, ale także dwudziestolecia 
międzywojennego i II Wojny 
Światowej.
Koncerty z okazji Święta 
Niepodległości – to w Składowicach 
już tradycja. Odbywają się 
rokrocznie, a od siedmiu lat, czyli od 
chwili powstanie organizuje je 

zespół Lejdis. Tak było i w tym roku. 
Dzięki zaangażowaniu sołtys Lucyny 
Franczak, jednej z liderek zespołu 
Grażyny Balewicz oraz wszystkich 
jego członkiń wieczornica miała 
wyjątkową oprawę, scenografię 
i przebieg. Wkład nie do 
przecenienia wniósł w organizację 
imprezy Jerzy Kuś, instruktor 

muzyczny zespołu. Koncert 
zakończył się owacją na stojąco.
W spotkaniu uczestniczyli wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan 

z małżonką oraz szeroka 
reprezentacja radnych Gminy Lubin 
z przewodniczącym Norbertem 
Grabowskim na czele.  (MG) 

Z owacjami na stojąco 
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Samorządom, 
które 
umiejętnie 
łączą budowę 
nowoczesnych 
obiektów 
sportowych 
z programem 
rozwoju 
sportu i rekreacji w regionie wręczone zostały tytuły 
Sportowa Gmina 2015. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
na Gali Sportowej w Warszawie. Nagrodę dla Gminy Lubin 
odebrał wójt Tadeusz Kielan. 
To już VII edycja konkursu Sportowa Gmina. Wyróżnieniem 
tym od 2010 roku uhonorowano 174 samorządy, które 
inwestują w sport. Wśród laureatów tegorocznej edycji 
znalazło się 38 miast i gmin z całej Polski, zarówno duże 
aglomeracje miejskie , jak i mniejsze miasta i gminy, które 
realizują program rozwoju infrastruktury sportowej, 
połączony z promocją sportu i rekreacji. W tym roku 
doceniono wkład i zaangażowanie w rozwój sportu władz 
Gminy Lubin. 
- To bardzo ważna dla mnie nagroda, ponieważ faktycznie 
zaangażowaliśmy znaczne siły i środki w sportowy rozwój 
Gminy Lubin. Gama dyscyplin sportowych uprawianych 
przez dzieci i młodzież, ale także dorosłych jest naprawdę 
szeroka i odnosimy na tym polu coraz więcej sukcesów. 
W miarę naszych możliwości inwestujemy również środki 
finansowe w poprawę infrastruktury sportowej na terenie 
Gminy. Nasze prosportowe działania zamierzamy 
kontynuować, a ta nagroda z pewnością zmotywuje nas do 
dalszej pracy w tym kierunku – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.  
Finał konkursów swoją obecnością uświęcili znakomici 
polscy sportowcy, olimpijczycy. Ich reprezentantami byli 
Grzegorz Skrzecz – utytułowany polski pięściarz wagi 
ciężkiej, który stoczył 250 walk, z czego ponad 200 wygrał 
oraz Paweł Nastula – najwybitniejszy i najbardziej 
utytułowany polski judoka, Mistrz Olimpijski z Atlanty, 
dwukrotny Mistrz Świata, trzykrotny Mistrz Europy, 
trzynastokrotny Mistrz Polski. Nie zabrakło również 
przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Reprezentującą resort była Aleksandra Plucińska, Dyrektor 
Departamentu Infrastruktury Sportowej.
 (oprac. MG) 

Inicjatorem imprezy i jej 
głównym organizatorem był 
Klub Sportowy Iskra 
Księginice. Zadanie wsparły 
m.in. Szkoła Podstawowa 
w Siedlcach, Urząd Gminy 
w Lubinie oraz kilkadziesiąt 
osób prywatnych i firm 
z naszego regionu.
W tym roku do konkursu 
„Inicjowanie powszechnej 
aktywności fizycznej poprzez 
wyróżnienie najlepszych 
projektów realizowanych 
w środowisku wiejskim” 
zgłoszono 89 projektów, 
w których wzięło 42 tysiące 
osób. Konkurs zorganizowany 
został przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 
Jednym z ocenianych 
projektów był księginicki 
Międzypokoleniowy Festyn 
Rekreacyjno-Sportowy. 
Impreza trwała dwa dni, 
a odwiedziło ją ponad półtora 
tysiąca osób. To było wielkie 
sportowo – rodzinne święto 
i mimo, że pierwszego dnia 

padało, a drugiego żar lał się 
dosłownie z nieba frekwencja 
była naprawdę imponująca. 
Integracyjny rekreacyjno-
sportowy festyn odbył się 
w Siedlcach i Księginicach. 
Była to już szósta edycja tej 
imprezy. Pokazy bokserskie, 
kurtyny wodne, dmuchańce, 

występy artystyczne, 
konkursy sportowe w tym m.
in. rzut kaloszem na 
odległość, ale także zajęcia 
z Pauliną Wityk-Szumną, 
wicemistrzynią świata 
w nordic walking oraz 
trenerami Akademii Piłkarskiej 
Żaczek – to tylko niektóre 
z atrakcji. 
Odbyła się także symultana 
szachowa z wójtem Gminy 
Lubin Tadeuszem Kielanem. 

Szef gminnego samorządu 
rozegrał 17 pojedynków.
Projekt Iskry Księginice 
okazał się bezkonkurencyjny 
na Dolnym Śląsku, w skali 
kraju zajął dziewiątą lokatę. 
- Z jednej strony to wielka 
radość, ale i niedosyt, bo 
w naszej opinii była to 
zdecydowanie najlepsza 
edycja. Trzeba jednak 
wyciągnąć wnioski, zakasać 
rękawy i brać się do 
przygotowywania kolejnej 
imprezy – komentuje 
Mieczysław Lodziński, prezes 
„Iskry” Księginice. 
Gratulacje autorom projektu 
złożył wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan. – Możemy być 
dumni z tego wyniku. 

Serdecznie gratuluję tych 
wysokich not inicjatorom 
przedsięwzięcia i ale także 
zaangażowania i serca 
włożonego w przygotowanie 
tego projektu– mówi Tadeusz 
Kielan. 
 Uroczystość wręczenia 
nagród w konkursie odbyła się 
na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Gminę Lubin 
reprezentowali Mieczysław 
Lodziński, prezes „Iskry 
Księginice”, Krystyna 
Szarowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach oraz 
Alfred Pilch, zastępca 
kierownika referatu oświaty 
i sportu Urzędu Gminy 
w Lubinie. 
 (MG) 

Gmina Lubin – Sportową 
Gminą 2015 

Promocja
i inwestycje 

Finał konkursu swoją obecnością uświęcili 
m.in. Grzegorz Skrzecz, utytułowany polski 
pięściarz wagi ciężkiej oraz Paweł Nastula, 
najwybitniejszy i najbardziej utytułowany 
polski judoka.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gminę Lubin 
reprezentowali organizatorzy księginickiego festynu: Krystyna Szarowska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach oraz Mieczysław Lodziński, prezes „Iskry” Księginice. 
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KSIĘGINICKI PROJEKT 
W ŚCISŁEJ KRAJOWEJ 
CZOŁÓWCE 

Najlepszy na Dolnym Śląsku i dziewiąty w kraju – takie noty otrzymał 
zrealizowany w czerwcu projekt „Integracyjny, Międzypokoleniowy 
Festyn Rekreacyjno-Sportowy” pod hasłem „Aktywność fizyczną 
rozwijamy, bo wspólnie sport uprawiamy”. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

FOT. 
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- Turniej barbórkowy był 
kiedyś organizowany 
cyklicznie w Lubinie, z jakiegoś 
powodu zaprzestano tej 
tradycji, postanowiliśmy do 
tego wrócić. Frekwencja 
pokazuje, że turniej jest 
potrzebny. Dzięki wsparciu ze 
strony wójta Gminy Lubin, 
turniej wrócił do kalendarza 
imprez  już w tym roku - mówi 
Bogdan Dudek, dyrektor 
Zespołu Szkół MCKK 
w Lubinie.
Bardzo dużo było młodych 

uczestników, gra w szachy robi 
się coraz popularniejsza wśród 
najmłodszych.
- Do gry w szachy zachęcił 
mnie tato, który lubi ą grę. 
Poszliśmy razem do Parku 
Dinozaurów i tam na wielkiej 
szachownicy uczył mnie grać. 
Już po kilku treningach byłem 
na tyle dobry, że wygrałem 
partię z dwunastoletnim 
Hiszpanem - mówi 
siedmioletni Wiktor z SP nr 10 
w Lubinie.
Gmina Lubin również miała 

swoją reprezentację, 
w młodszej grupie, byli to 
Wojtek Czerwiński i Wiktor 
Słota z Obory.
- Warto inwestować w nasze 
dzieci. Szachy rozwijają, uczą 
koncentracji, przewidywania. 
Jestem i będę orędownikiem 
obowiązkowej nauki gry 
w szachy. Zresztą 
wprowadziliśmy już w szkołach 
na terenie gminy lekcje dla 
uczniów klas 1-3, a planujemy 
w przyszłości rozszerzyć to na 
wyższe klasy – mówi Tadeusz 

Kielan, wójt Gminy Lubin. 
W czasie turnieju odbył się 
towarzyski pojedynek wójtów 
Gminy Lubin i Gminy Malczyce. 
Pojedynek zakończył się 
remisem.
Najlepszy zawodnik Gminy 
Lubin w kategorii szkół 
podstawowych był Piotr 
Pieczyński, a w kategorii Open 
Natalia Rogacka. Konkurs – 
w opinii sędziów 
i organizatorów – stał na 
bardzo wysokim poziomie. 
 Anna Ickiewicz 

Podsumowanie rozgrywek warcabowych 

Gminny Turniej w Warcabach 
stupolowych podsumowujący 
cykl rozgrywek w roku 2015 
odbył się w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce. Sala 
gimnastyczna wypełniła się 
ludźmi, dla których warcaby 
są częścią dnia codziennego. 

Pan Bogdan Terefelko, sędzia 
główny turnieju przywitał 
uczestników, życząc im 
udanych rozgrywek. W ośmiu 
kategoriach wiekowych 
wystartowało 25 osób. 
Zawodom przyglądało się 
i nagrody wręczało dwóch 
sędziów Bogdan Terefelko 

i Marek Rogalski.  
- Warcaby były zawsze ważne 
w życiu mojej rodziny. Podczas 
świąt graliśmy z tatą 
i rodzeństwem, 
przeprowadzaliśmy takie 
„rodzinne” zawody, nie było 
wtedy internetu, w TV były 
dwa kanały, takie gry były 
bardzo popularne we 

wszystkich domach. Próbuję 
w naszym domu wprowadzić 
tę zasadę, choć wychodzi mi 
to średnio, bo dla dzieci teraz 
rozrywką jest Internet. Mimo 
wszystko konsekwentnie będę 
tą tradycję pielęgnować - 
mówi Pani Monika Idczak, 
zwyciężczyni w kategorii 
seniorek. 

Klasyfikacja końcowa: 
ŻACZKI 
1 miejsce Piotr Pączkowski z Raszówki 
ORLICZKI 
1 miejsce Beata Zieleniec z Obory 
ORLIKI 
1 miejsce Szymon Pączkowski z Raszówki 
MŁODZICZKI 
1 miejsce Dominika Wąsiel UG Lubin 
MŁODZIKI 
1 miejsce Mateusz Pasternak z Raszówki 
JUNIORKI MŁODSZE 
1 miejsce Magdalena Zieleniec z Obory
 JUNIORZY
1 miejsce Pasternak Krzysztof z Raszówki 
SENIORKI 
1 miejsce Monika Idczak z Liśca 
SENIORZY 
1 miejsce Edward Twardy z Księginic

„Barbórka 2015” pod patronatem Wójta 

NA MISTRZOWSKIM 
POZIOMIE 

Pierwszy od kilku lat barbórkowy 
turniej szachowy rozegrany został 
w Lubinie. Zawody rozgrywane były 
o Puchar Prezesa Zarządu MCKK 
w Lubinie pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Lubin. Wzięło w nim 
udział 90 zawodników. 

Wyniki turnieju  „Barbórka 2015” 
Grupa OPEN:
1. Brodowski Piotr
2. Sabuk Piotr
3. Goluch Piotr

Najlepsza kobieta turnieju: 
Natalia Rogacka

Szkoły podstawowe - grupa młodsza:
1.Marek Madej
2. Adrian Tarawski
3. Jerzy Twardziak

Najmłodszy Zawodnik Turnieju: 
Czerwiński Wojciech

Szkoły podstawowe - grupa starsza:
1. Jerzy Eigner
2. Kacper Werner
3. Bartosz Leszczyński

Gimnazja:
1. Szymon Dryja
2. Maciej Isztwan
3. Jakub Stencel

Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Piotr Jankowiak
2. Tomasz Jankowiak
3. Natalia Rogacka

Szczegółowe wyniki poszczególnych kategorii na stronie www.
ug.lubin.pl
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W turnieju wzięło udział 90 zawodników z Lubina i Gminy Lubin. 

Szachowy pojedynek wójtów: 
Gminy Lubin Tadeusza 
Kielana i Malczyc Piotra 
Frankowskiego. 

Wojtek Czerwiński, 
Wiktor Słota z rodzicami 
i organizatorami 
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W Szkole  Podstawowej im 
Orła Białego w Raszówce, 
odbył się Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego, kończący 
cykl turniejów w roku 2015.
Było na co popatrzeć. Tenis 
stołowy przyciągnął rodziny, 
śmiało można powiedzieć, że 
dzieci, miłość do tego sportu 
przejęły w genach od 
rodziców. Specjalnie na tę 
okoliczność stworzono 
dodatkową kategorię 
„Żaczków” dla najmłodszych 
uczestników.

Walka o podium odbywała się 
systemem każdy z każdym. 
Pod bacznym okiem sędziów 
pana Marka Rogalskiego 
i pana Bogdana Terefelko 
wyłoniono zwycięzców. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy, każdy również 
otrzymał nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez Gminę 
Lubin. Dyplomy wręczał 
i gratulacje składał 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Marcin Nyklewicz.

(AI)  

SPORT

Wyniki  Turnieju 
SENIORZY:
1 miejsce: Tomasz Jadach
2 miejsce: Tomasz Radulewicz
3 miejsce: Paweł Zdulski

SENIORKI
1 miejsce: Dorota Nowacka
2 miejsce: Monika Idczak
3 miejsce Iwona: Dawidowicz-Wąsiel

MŁODZICY I MŁODZICZKI 
1 miejsca: Dominika Wąsiel i Oskar Jadach
2 miejsca: Katarzyna Rogalska i Hubert Zdulski
3 miejsce: Mateusz Łukasiewicz

Wśród Juniorów zwyciężyli Roksana Kędzierska i Fabio 
Świątkowski, na drugiej pozycji uplasowała się Aleksandra 
Rogalska. Najlepszym kadetem okazał się Marek Huzar. W 
najmłodszej grupie wiekowej, czyli w Żaczkach, wyłoniono 
trzech zwycięzców. Julia Wąsiel i Jakub Nowacki zajęli 
pierwsze miejsca, zaraz za nimi uplasował się Kacper 
Radulewicz.

Sukces łuczników 
z Raszówki  
W  Świebodzicach odbył się Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej 
Łucznicy, w którym uczestniczyło 200 zawodników z Dolnego 
Śląska, Wielkopolski i woj. opolskiego.
Zawody były rozgrywane w kategoriach od Apacza roczniki 2005 i 
młodsi do kategorii open w łukach olimpijskich i bloczkowych.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy trenujący w nowopowstałej 
sekcji łuczniczej w LZS SKS w Raszówce.  (JD) 

Wyniki turnieju 
Łuki olimpijskie młodzik 
dziewczęta:
1. Aleksandra Targowicz –
miejsce ósme
2. Ewelina Mazurek – miejsce 
dziewiąte
Łuki olimpijskie dzieci 
starsze chłopcy (orlik):
1. Musiatowicz Mateusz – 
miejsce szóste
2. Góral Tomasz – miejsce 
trzynaste
 Łuki olimpijskie dzieci 
starsze dziewczynki (orlik):
1. Izabela Kożewnikow – 
miejsce dziesiąte
2. Oliwia Góral –miejsce 
szestnaste

 
Łuki bloczkowe kobiet 
(open):
1. Paulina Ostrowska – 
miejsce pierwsze
2. Natalia Antoniak – Miejsce 
czwarte
Łuki gołe mężczyzn :
1. Karol Przybylski – miejsce 
trzecie
Łuki bloczkowe 
mężczyzn (open):
1. Jerzy Dzikowski – miejsce 
drugie
2. Mariusz Walada – miejsce 
piąte 

Gminny Turniej 
Szachowy z okazji 
Dnia Niepodległości
24 zawodników wzięło udział w Gminnym Turnieju Szachowym z 
okazji Dnia Niepodległości, który odbył się w świetlicy Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. 
Podwójnym zwycięzcą turnieju, triumfującym w dwóch kategoriach 
OPEN i JUNIORÓW STRSZYCH  został Mariusz Walada z Lubina. 
Wśród juniorów młodszych najlepszy był Kacper Werner z 
Polkowic, a spośród juniorów najwięcej pojedynków szachowych 
wygrała Natalia Rogacka z Chróstnika. 
Zawodnicy i zawodniczki za zajęcie czołowych miejsc w turnieju 
otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, których 
fundatorem była Gmina Lubin.  (MG/K.Przewoźnik) 

Projekt aktywizacji 
najmłodszych mieszkańców 
Gminy Lubin „Akademia 
Żaczek” skierowany jest do 
dzieci w wieku 5-6 lat 
z oddziałów przedszkolnych 
w Szkołach Podstawowych, 
Przedszkolu oraz dzieci 
6-letnich uczęszczających do 
klas I. Realizowany jest od 
marca 2015 r. Uczestniczy 

w nim 244 maluchów. 
W sobotnim Turnieju 
Mikołajkowym wzięło udział 
140 dzieci z Gminy Lubin. 
Kilkunastu Mikołajów 
zmagało się w wielu 
konkurencjach sportowych 
z maluszkami. Hokej, tunele 
czy rzut piłką do celu, to tylko 
niektóre z nich. 
- Jestem pierwszy raz na 

takiej fajnej imprezie - mówi 
siedmioletnia Ola 
z Chróstnika. - Przyjechałam 
z całą rodziną i bawię się 
świetnie. Tylko Panowie 
Mikołajowie jacyś tacy nie 
grubi, ale to chyba dlatego, że 
tak dużo trenują i znają tyle 
fajnych zabaw - dodaje.
- Następne takie Mikołajki 
zrobimy na dużej hali RCS, na 
400 dzieci! Obiecujemy to 
panu panie wójcie- mówił 
Piotr Błauciak z „Akademii 
Żaczek”, podczas wręczania 
Tadeuszowi Kielanowi 
pamiątkowej statuetki.
Po zabawie czekało na dzieci 
mnóstwo słodyczy, owoców 
i cukierków. Zmęczone ale 
zadowolone dzieciaki 
rozjechały się do domów 
snując plany jak fajnie będzie 
za rok w dużej hali RCS.
 Anna Ickiewicz 

Świąteczny Turniej Piłkarski „ Akademii Żaczek” 

MIKOŁAJÓW WIELU 
DZIECI ZABAWIAŁO
W sobotni poranek do Hali Sportowej Regionalnego Centrum Sportowego 
przybyło kilku Mikołajów, a wraz z nim tłumy dzieci z Lubina i terenu 
Gminy Lubin. Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane w ramach „Akademii 
Żaczek” odbywa się co roku, jednak pierwszy raz aktywnie uczestniczyła 
w nich Gmina Lubin. 

Ola z Chróstnika z rodzicami. 

Maja z Krzeczyna 
Wielkiego 
w towarzystwie 
wójta Gminy Lubin 
Tadeusza Kielana, 
przewodniczącego 
Rady Gminy Norberta 
Grabowskiego oraz 
Piotra Błauciaka 
z „Akademii Żaczek”. 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

Spotyka się dwóch znajomych:
- Widzisz, i wygrałem tę 
sprawę o przekroczenie 
prędkości.
- Ale jak?
- Mój adwokat udowodnił, że 
przy 200 km/h nie widać znaku 
ograniczenia do czterdziestu.

**
Rozmowa w sklepie:
- A sąsiadka to ciągle 
nowiuśkimi banknotami płaci.
- Bo mam w domu specjalną 
maszynkę do robienia 

pieniędzy.
- Co pani powie! I to jest 
legalne?
- W 100 proc. legalne, tylko 
strasznie chrapie.

**
Wracam do domu z pracy i co 
widzę: żona w kuchni, lewą 
ręką miesza zupę, prawą 
przeciera blat ścierką, jednym 
okiem zerka na bawiącego się 
synka, drugim śledzi swój 
ulubiony serial, nogami 
froteruje podłogę, prawym 

policzkiem przyciska do 
ramienia telefon i mówi:
- Nie, Krysiu, w tej chwili nic nie 
robię, dobrze, że zadzwoniłaś.

**
Kierowniczka domu 
wczasowego wita w progu 
nowego wczasowicza:
- Postaramy się, aby czuł się 
pan u nas jak w domu.
- Zwariowała pani?! Ja tu 
przyjechałem wypocząć!

**
Żona do męża:
- Zobacz, ja muszę prać, 
prasować, sprzątać, nigdzie nie 
mogę wyjść, czuję się jak 
Kopciuszek.
Mąż na to:
- A nie mówiłem, że ze mną 
będzie ci jak w bajce?

**
Mąż z żoną ogląda horror.
Nagle na ekranie pojawia się 
przerażająca kobieca postać.
Żona wystraszona 

wykrzyknęła:
- O matko!
- Poznałaś, co?

**
Rowerzysta zderzył się z krową. 
Na miejscu zjawił się policjant:
- No to komu mam wypisać 
mandacik?
Na to krowa:
- Muuuuuu!

**
Zapłakana blondynka 
przychodzi do baru.
Kelner pyta się blondynki:

- Proszę pani czego pani 
płacze?
- Bo wszystkie głupie kawały 
są o blondynkach.
- Pokażę pani, że nie.
Kelner zawołał do brunetki:
- Brunetka idź zobacz czy Cię w 
domu niema.
Brunetka szybkim krokiem 
wybiegła z baru.
Blondynka patrzy się co się 
dzieje i zaczyna się śmiać.
- Ale głupia mogła zadzwonić.

���IE����J �IĘ!���IE����J �IĘ!
policzkiem przyciska do 

Hasło krzyżówki z numeru 10 Wiadomości Gminnych brzmi: „KTO LENIWO PROSI LENIWO ODNOSI”. Nagrodę 
otrzymuje Agnieszka Raczyńska z Raszówki. 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 10 stycznua 2016 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowane zostanie nagroda niespodzianka. 


