
GminneWiadomości ŚWIĘTO KAPUSTY 
I PIEROGA

Muzyk i aranżer Andrzej 
Rybiński, który w swoim 
repertuarze ma niezapomniane 
i ponadczasowe przeboje był 
gwiazdą tegorocznego Festiwalu 
Kapusty i Pieroga, który odbył 
się w Ksieginicach. Była to już 
ósma odsłona tej - cieszącej 
się z roku na rok coraz większą 
popularnością imprezy. Dla 
festiwalowych gości gospodynie 
z naszej gminy przygotowały 
ciekawe pierogowe wariacje. 
Obok tradycyjnych ruskich 
i z kapustą, na talerzach znaleźć 
można było nowości: pierogi 
z ziemniakami i suszonymi 
grzybami, z kaszanką, z dynią, 
z kaszą gryczaną, z wołowiną 
i soczewicą…  Str. 8 
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Inwestycje drogowe 2016 na ostatniej prostej 

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin

Gminy Lubin

ŚWIĘTO PLONÓW 2016  
To były wyjątkowe obchody Święta Plonów. Uroczystości 
dożynkowe odbyły się w większości miejscowości Gminy Lubin 
i trwały przez cały miesiąc. Gminny dożynkowy korowód 
rozpoczął się już w połowie sierpnia w Chróstniku, a zakończył 
w połowie września w Kłopotowie i Liścu. Wszędzie dziękowano 
za plony, dobrą pogodę i pomyślność, a rolnikom za ich trud i ciężką 
pracę.  
 Str. 9 - 18

GMINA LUBIN 
ZMIENIA OBLICZE 

- Myślę, że plan inwestycyjny 
wykonaliśmy prawie w stu 
procentach i chyba możemy być 
zadowoleni, bo ten szeroki zakres 
prac, rozłożony został 
równomiernie na całą naszą gminę  
– mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin podsumowując, będące już na 
finiszu gminne inwestycje 2016 
roku.  Jednocześnie realizowanych 
było kilkadziesiąt zadań zarówno 
drogowych, jak i związanych 
z modernizacją i budową boisk, 
placów zabaw i zagospodarowaniem 
terenów zielonych.   Str. 2,3,4 i 5

Wiadomości

KOLEJNY PLAN 
UCHWALONY 

Lisiec doczekał się nowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Na XXXIX 
sesji Rady Gminy Lubin 
podjęta została uchwała w tej 
sprawie. W przypadku Liśca 
procedury trwały wyjątkowo 
długo, ponieważ trzykrotnie 
zgłaszano uwagi do wyłożonego 
już do publicznego wglądu 
projektu planu przestrzennego 
zagospodarowania tej 
miejscowości.  Dokument 
spędzał sen z oczu nie tylko 
mieszkańcom Liśca, ale także 
urzędnikom. Jednak procedury 
są bezwzględne.  Str. 7 

WARCABY 
BEZ TAJEMNIC 

Powiatowo-Gminny Turniej 
w Warcabach 100-polowych 
rozegrany został w Raszówce.  
Miłośnicy gier planszowych 
spotkali się w Świetlicy Wiejskiej 
w Raszówce, aby powalczyć 
o zwycięstwo. Najlepsi otrzymali 
statuetki i nagrody, które 
ufundowała Gmina Lubin
Pierwsze miejsce w kategorii 
dzieci w grupie chłopców zajął 
Wiktor Słota z Obory, tuż za nim 
uplasował się Piotr Pączkowski 
z Raszówki, natomiast miejsce 
trzecie zajął Bartosz Piotrowiak. 
W kategorii dzieci w grupie 
dziewcząt na podium stanęła 
Agata Słota z Obory, obok niej 
Marta Zieleniec z Obory i jako 
trzecia Beata Zieleniec z Obory. 
 Str. 22 
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PRZYSŁOWIA
Gdy październik mroź-

ny, to nie będzie styczeń 
groźny

***
Gdy październik z woda-

mi, grudzień z wiatrami
***

Kiedy październik 
śnieżny i chłodny, to sty-
czeń zwykle łagodny

***
Gdy październik ciepło 

trzyma, zwykle mroźna 
bywa zima  

***
Gdy w końcu paździer-

nika łagodna pogoda, to 
lutemu mrozów doda

***
Jaki październik, taki 

marzec, doznał tego nie-
jeden starzec

***
Kiedy w październiku 

mrozy i zawieje, w stycz-
niu ciepłe słonko pewnie 
zajaśnieje

***
Październik chodzi po 

kraju, cichnie ptactwo z 
gaju

Gdy jesień zamglona 
zima zaśnieżona.

***
Gdy na Wszystkich 

Świętych ziemia mrozem 
skrzepła, to gadają lu-
dzie starzy, że zima bę-
dzie ciepła.

***
Na Wszystkich Świę-

tych mróz, na Boże Naro-
dzenie zima i susz.

***
Gdy w listopadzie gaw-

rony gromadnie latają, 
deszcze albo śniegi zapo-
wiadają

***
Gdy w listopadzie liść 

na szczytach drzew się 
trzyma, to w maju na no-
we liście spadnie jeszcze 
zima

***
Na świętego Marcina 

najlepsza gęsina: patrz 
na piersi, patrz na kości, 
jaka zima nam zagości

***
Deszcz w połowie listo-

pada , tęgi mróz w stycz-
niu zapowiada

***
Listopad ciecze, ma-

rzec nie podpiecze

Inwestycje drogowe 2016 na ostatniej prostej 

- Myślę, że plan inwesty-
cyjny wykonaliśmy prawie 
w stu procentach i chyba 
możemy być zadowoleni, 
bo ten szeroki zakres prac, 

rozłożony został równo-
miernie na całą naszą gmi-
nę  – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.  – Kilka 
procent niewykonanego 

planu jest efektem przedłu-
żającej się procedury wyni-
kającej z „Ustawy o zamó-
wieniach publicznych”, ale 
to nie znaczy, że ich nie wy-

konamy. Do tych niezreali-
zowanych zadań należy m.
in. przebudowa świetlicy 
i ośrodka zdrowia w Siedl-
cach. Przetarg na wykona-
nie prac ogłosimy jeszcze 
w tym roku, ale ich rozpo-
częcie będzie mogło mieć 
miejsce dopiero w roku 
przyszłym – dodaje szef 
gminnego samorządu.  

INWESTYCJE W SZKLARACH 
GÓRNYCH 

Trzy odcinki wewnętrz-
nych dróg gminnych prze-
budowane zostały 
w Szklarach Górnych. 
Koszt inwestycji polegają-
cych na wykonaniu na-
wierzchni oraz oświetlenia 
wyniósł 270 tys. zł. 

Gmina Lubin 
zmienia oblicze 
Dobiegają końca rozpoczęte wiosną i latem inwestycje drogowe w Gminie Lubin. 
Jednocześnie realizowanych było kilkadziesiąt zadań zarówno drogowych, jak i związanych 
z modernizacją i budową boisk, placów zabaw i zagospodarowaniem terenów zielonych.  
W tym wydaniu Wiadomości Gminnych prezentujemy najważniejsze zadnia drogowe! 

- Myślę, że plan inwestycyjny wykonaliśmy prawie w stu procentach i chyba możemy być zadowoleni, 
bo ten szeroki zakres prac, rozłożony został równomiernie na całą naszą gminę  – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.  

 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 12/4 W PIESZKOWIE.  

 PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ GORZELIN – NIEMSTÓW W PIESZKOWIE.  

W TRAKCIE REALIZACJI

 PRZED  W TRAKCIE  PO 

 PRZED  W TRAKCIE  PO 



3INWESTYCJE

Gmina Lubin 

dernizacja publicznej dro-
gi gminnej relacji Nie-
mstów – Gorzelin, przeci-
nającej drogę powiatową 
Raszówka – Lubin.

Zakres zadania obejmu-
je przebudowę odcinka 
wynoszącego  696,5 m, 
polegającą na ułożeniu 
nowego dywanika asfalto-
betonowego wraz posze-
rzeniem jezdni do 5,5 m, 
przebudowę skrzyżowa-
nia z drogą powiatową 
(tzw. prostowanie krzy-
żówki) z wydzieleniem 
placu manewrowego dla 
autobusów; budowę chod-
nika o szerokości 2,0 m 
o nawierzchni z kostki be-
tonowej, budowę systemu 
drenażu na odcinku 
260 m oraz budowę linii 
oświetlenia ulicznego. 
Koszt zadania oszacowa-
no na 712,5 tys. zł. 

Zakończenie prac pla-
nowane jest na koniec 
października. 

INWESTYCJE  
W NIEMSTOWIE 

Zakończyła się przebu-
dowa drogi na działce nr 
248 w Niemstowie. Objęła 
ona przebudowę na-
wierzchni asfaltowej wraz 
ze zjazdami na działki 
przyległe. Wykonane zo-
stały tzw. dojścia z kostki 
betonowej, utwardzono 
pobocza, wycięto konary 
i drzewa kolidujące z wy-
konywanymi pracami 
oraz zabezpieczono kable 
elektroenergetyczne za 
pomocą specjalnych rur 
osłonowych. 

INWESTYCJE  
W KSIĘGINICACH 

Kosztem prawie 132 tys. 
zł zakończono dwie kolejne 
inwestycje w Księginicach. 

 PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 203/1 I 203/6 W SZKLARACH GÓRNYCH. 

 PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 6/15 W SZKLARACH GÓRNYCH 

 PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 43/1 W SZKLARACH GÓRNYCH. 

 PRZED 

 PRZED 

 PRZED 

 W TRAKCIE

 W TRAKCIE

 W TRAKCIE

 PO 

 PO 

 PO 

 PRZEBUDOWA DROGI NR NA DZ. NR 220 W KSIĘGINICACH.

 PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 232/2 I 232/3 W KSIĘGINICACH. 

 PRZED 

 PRZED 

 W TRAKCIE

 W TRAKCIE

 PO 

 PO 

W ramach zadania nową as-
faltobetonową nawierzchnię 
wykonano na działkach nr 
203/1 oraz 203/6. Zarówno 
tam, jak i na znajdującej się 
w pobliżu drodze o numerach 
działek 191/1 oraz 192/2 wy-
konane zostało oświetlenie. 

Podobny zakres robót prze-
prowadzony został na dro-
gach znajdujących się na 
działkach 6/15 oraz 43/1 
w pobliżu cmentarza.

Pobocza utwardzone zosta-
ły tłuczniem kamiennym, 
przebudowano również zjazdy 
do posesji, wykorzystując do 
tego kostkę betonową. 

W sumie przebudowano 
527 m drogi, 33 metry zjaz-
dów, ustawiono 22 słupy 
oświetleniowe.  

INWESTYCJE W PIESZKOWIE 
W sierpniu zakończyła się 

przebudowa drogi wewnętrz-
nej na działce nr 12/4 
w Pieszkowie. Zadanie obej-
mowało wykonanie na-
wierzchni bitumicznej jezdni 
wraz ze zjazdami oraz placu 
manewrowego i wykonanie 
poboczy. Długość remonto-
wanego odcinka wyniósł 155 
mb przy szerokości jezdni 
wynoszącej 4 m. Koszt inwe-
stycji - to blisko 118 tys. zł. 

Kolejną tegoroczną inwe-
stycją w Pieszkowie jest mo-

zmienia oblicze 
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Przebudowane zostały 
gminne, wewnętrzne drogi 
na działkach nr 220 oraz 
232/2 i 232/3. 

Przebudowano ponad 
270 metrów bieżących 
dróg o szerokości odpo-
wiednio trzech oraz 
trzech i pół metra. Zada-
nia obejmowały przebu-
dowę odcinka drogi we-
wnętrznej o nawierzchni 
asfaltowej wraz ze zjaz-
dami na działki przylegle 
oraz utwardzenie pobo-
czy. W przypadku drogi 
na działce 220 przebudo-
wano także istniejący hy-
drant na hydrant pod-
ziemny.

CZERNIEC 
Koniec sierpnia 2016 

r. przyniósł zakończenie 
inwestycji w Czerńcu. 
Polegała ona na przebu-
dowie drogi wewnętrz-
nej na działce nr 55 wraz 
z budową oświetlenia na 
działce nr 427 i 55. Wy-
konana została tam na-
wierzchnia asfaltowa 
wraz ze zjazdami z kost-
ki betonowej na działki 
przyległe. Ponadto 
utwardzone zostało po-
bocze, wybudowano 
ściek przykrawężniko-
wy, przebudowano zjazd 
na drogę powiatową nr 
1231D oraz wykonano 
docelowe oznakowanie. 
Długość przebudowane-
go odcinka wyniosła 136 
m, przy czterometrowej 
szerokości jezdni. War-

 PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 248 W NIEMSTOWIE. 

 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 55 W CZERŃCU. 

 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 95/5, 105/32, 106/11 i 103/2 (I ETAP) W MIROSZOWICACH. 

 PRZED 

 PRZED 

 PRZED 

 W TRAKCIE

 W TRAKCIE

 W TRAKCIE

 PO 

 PO 

 PO 

Gmina Lubin 
zmienia oblicze 



5INWESTYCJE

W następnym numerze 
Wiadomości Gminy 
przedstawimy kolejne 
realizowane inwestycje,  
m.in. boiska i place zabaw 
oraz przebudowaną w trybie 
„Zaprojektuj i wybuduj” 
drogę wewnętrzna w Goli. 

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103052D W CHRÓSTNIKU. 

 PRZEBUDOWA ULICY BURSZTYNOWEJ W OBORZE. 

 PRZEBUDOWA ULICY KORALOWEJ W OBORZE. 

 PRZED 

 PRZED 

 PRZED 

 W TRAKCIE

 W TRAKCIE

 W TRAKCIE

 PO 

 PO 

 PO 

 PRZEBUDOWA UL. MIEDZIANEJ W OSIEKU 

 PRZED  W TRAKCIE  PO 

ci 19 słupów. Wartość 
zadania wyniosła blisko 
575 tys. zł. 

OBORA 
Zakończyła się przebu-

dowa drogi wewnętrznej na 
ulicy Bursztynowej w Obo-
rze, znajdującej w bezpo-
średnim sąsiedztwie tam-
tejszego boiska. Wykonana 
została nawierzchnia z ma-
sy asfaltobetonowej, wraz 
z budową chodnika o na-
wierzchni z kostki betono-
wej. Długość modernizo-
wanego odcinka wyniosła 
308 m, a inwestycja koszto-
wała 355 tys. zł. 

Dobiega końca  długo 
oczekiwana przez miesz-
kańców przebudowa ulicy 
Koralowej w Oborze. Wyko-
nywana jest tam nawierzch-
nia z kostki betonowej wraz 
ze zjazdami do posesji, re-
montowane są istniejące 
przepusty oraz znajdujące 
się tam rowy. Prace wykony-
wane są na odcinku 317 m, 
a zakres prac oszacowany 
został na blisko 172 tys. zł. 
Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na drugą poło-
wę listopada. 

OSIEK 
Trwa przebudowa drogi 

wewnętrznej wraz odwodnie-
niem w Osieku na ulicy Mie-
dzianej. Wykonywana jest 
nawierzchnia asfaltobetono-
wa na działkach nr 150 i 183. 
Jest to pierwszy etap inwesty-
cji. Długość remontowanego 
odcinka wynosi 170 m, a dre-
nażu 276 m. Koszt inwestycji 
ma zamknąć się w kwocie  
233 tys. zł. 

RASZÓWKA 
Zakończył się remont 

ulic Łąkowej i Polnej 
w Raszówce. Obydwie 
drogi diametralnie zmie-
niły swoje oblicze.

Nawierzchnie nowych 
dróg wykonane zostały 
z masy asfaltobetonowej 
o szerokości 3 – 4 metry. 
Przy ul. Polnej rów melio-
racyjny został zabudowa-
ny rurami, przy Łąkowej 
umocniony. Wykonane 
zostało oświetlenie ulicz-
ne. W sumie przebudowa-
no 440 metrów drogi. 
Ustawiono osiem lamp. 
Wartość inwestycji wynio-
sła 414 tys. zł. Odbiór 
techniczny zadania odbył 
się w miniony piątek. 

Maja Grohman
(źródło: Referat Inwestycji

 UG w Lubinie) 

 PRZEBUDOWA ULIC ŁĄKOWEJ I POLNEJ W RASZÓWCE. 

 PRZED  W TRAKCIE  PO 

tość inwestycji wyniosła 
prawie 200 tys. zł. 

MIROSZOWICE 
Całkowicie zmieniała swoje 

oblicze droga wewnętrzna  
w Miroszowicach na dz. nr 

95/5, 105/32 , 106/11 i 103/2. 
To teraz przepiękna, wybruko-
wana kostką uliczka rodem 
z ekskluzywnych przedmieść 
wielkich miast. Zadanie obej-
mowało ułożenie kostki beto-
nowej na odcinku 157 m., bu-

dowę odwodnienia jezdni po-
przez ściek z kostki betono-
wej, wpusty uliczne oraz sys-
tem kanalizacji deszczowej. 
Inwestycja pochłonęła ponad 
381 tys. złotych. 

CHRÓSTNIK 
Nie lada wyzywaniem in-

westycyjnym była zakoń-
czona w połowie paździer-
nika inwestycja w Chróstni-
ku na drodze gminnej nr 
103052D. Wcześniej polna, 

zarośnięta krzewami droga 
przebudowana została na 
długości 585 m.  Wykonana 
została tam nowa na-
wierzchnia z masy asfalto-
betonowej, chodnik oraz 
oświetlenie uliczne w posta-

W TRAKCIE REALIZACJI

W TRAKCIE REALIZACJI
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  INFORMACJE URZĘDOWE

Rodzinie i Najbliższym 

Jana Pasternaka
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  
Męża, Taty, Przyjaciela 

składają 
Wójt Gminy Lubin 

Przewodniczący i  Radni Rady Gminy Lubin 
 oraz Pracownicy Urzędu Gminy

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 
15.10.2016 r. odeszła na zawsze, emerytowana  

Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Niemstowie  
oraz w latach 2008 – 2010 Radna Gminy Lubin 

Śp. Wanda Wójtowicz.
Rodzinie i Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia składają 

Wójt Gminy Lubin 
Przewodniczący i  Radni Rady Gminy Lubin 

 oraz Pracownicy Urzędu Gminy

GOPS podsumował rządowy 
program 500 + 
W ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach za-
kończył rozpatrywanie wniosków, które uprawniały wnio-
skodawców do wypłaty świadczenia z wyrównaniem  
od 1 kwietnia 2016r.

Na dzień 17 sierpnia 2016r. wydano 1138 decyzji. Obec-
nie wszystkie wnioski realizowane są na bieżąco, a świad-
czenie przyznawane jest od miesiąca, w którym zostanie 
złożony wniosek. (oprac. GOPS) 

Gmina likwidowała 
gniazda szerszeni 

Żywią się głównie szkodnikami, ale 
niestety mogą być zagrożeniem dla 
człowieka. Zwykle tępione, dziś nale-
żą do gatunków zagrożonych wygi-
nięciem. W ślad za Anglią, czy Niem-
cami, gdzie szerszenie są chronione, 
Gmina Lubin likwiduje gniazda tych 
owadów tylko w szczególnych sytuacjach.

Szerszenie są drapieżnikami. Atakują używając żądła, 
którym potrafią wielokrotnie ukąsić swoją ofiarę. Z kolei 
w starciu z innymi owadami używają żuwaczek, którymi od-
cinają wystające części ciała – tak „przygotowany” pokarm 
przenoszą do gniazda larw.

Warto pamiętać, że szerszenie żywiąc się innymi owada-
mi (zwłaszcza muchówkami) pełnią niezwykle pożyteczną 
rolę zjadając owady uznawane przez człowieka za szkodni-
ki. Zjadają jednak  również owady pożyteczne np. pszczoły, 
nadgryzają dojrzałe owoce i uszkadzają młode drzewka, po-
wodując w ten sposób szkody w leśnictwie i sadownictwie.

W związku z nie do końca określoną rolą szerszeni w śro-
dowisku i gospodarce człowieka, Gmina Lubin zlecała li-
kwidację gniazd tych owadów z terenów gminnych tylko 
w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa. Gniazda szer-
szeni likwidowano tylko wtedy, gdy owady były agresywne 
i zagrażały bezpieczeństwu ludzi.

W bieżącym roku zlecono między innymi:
– likwidację dużego gniazda szerszeni znajdującego się 

w lipie drobnolistnej, rosnącej w pasie drogi gminnej w Nie-
mstowie w bezpośredniej bliskości zabudowań, na które 
owady notorycznie nalatywały;

– likwidację gniazd szerszeni i gniazd os ziemnych z tere-
nu budowanego boiska w Szklarach Górnych, gdzie owady 
atakowały pracowników wykonujących prace. Gniazda ko-
lidowały także z wykonywanymi pracami ziemnymi;

– likwidację gniazd szerszeni zlokalizowanych na dużej 
wysokości w drzewach rosnących w pasie drogi gminnej 
w Krzeczynie Wielkim. Agresywne owady uniemożliwiały 
wykonywanie niezbędnej pielęgnacji drzew;

Na bieżąco likwidowane były także gniazda szerszeni i os 
z obiektów i terenów gminnych placówek oświatowych.
 (oprac. MK) 

Gmina Lubin bez azbestu 
Blisko 100 ton wyrobów zawierających azbest 
wywieziono z posesji położonych na terenie 
Gminy Lubin. Koszt realizacji zadania wyniósł 
ponad 40 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe 
Gmina otrzymała od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
Wyrobów zawierających azbest bezpłatnie 
pozbyli się ci mieszkańcy Gminy, którzy na 
początku roku zadeklarowali chęć udziału 
w programie i złożyli stosowne wnioski. Z 58 
posesji wywieziono w sumie 96,92 tony 
wyrobów zwierających azbest. 

Zadanie polegało na demontażu lub zabraniu 
zmagazynowanego już azbestu oraz transport 
wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu 
na przystosowanym składowisku odpadów. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 
43.558,73 złotych. Wsparcia finansowego 
udzielił Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 37.024,90 
złotych. Pozostałą część sfinansowano 
z budżetu Gminy Lubin.
Dofinansowanie udało się otrzymać po 
przeprowadzonym naborze wniosków 

w konkursie realizowanym w ramach Programu 
Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – 
Wsparcie działań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej realizowanych przez 
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest”.
Gmina Lubin nie wyklucza ponownego udziału 
w programie. Jeśli Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi 
konkurs, wówczas mieszkańcy będą mogli 
składać wnioski.  (AJ)

Opłata planistyczna jest to 
jednorazowa opłata z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomo-
ści w związku z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Jeżeli 
więc, na skutek uchwalenia 
przez gminę planu miejscowego 
wartość nieruchomości wzro-
śnie,to gmina ma obowiązek 
nałożenia opłaty planistycznej 
na właściciela lub użytkownika 
wieczystego nieruchomości 
opłaty planistycznej. Niepobra-
nie opłaty planistycznej może 
być kwalifikowane jako naru-
szenie dyscypliny finansów pu-
blicznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 usta-
wy  o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: ,,Jeżeli 
w związku z uchwaleniem planu 
miejscowego albo jego zmianą 
wartość nieruchomości wzro-
sła, a właściciel lub użytkownik 
wieczysty zbywa tę nierucho-
mość, wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta pobiera jednora-
zową opłatę ustaloną w tym pla-
nie, określoną w stosunku pro-
centowym do wzrostu wartości 
nieruchomości. Opłata ta jest 
dochodem własnym gminy. Wy-
sokość opłaty nie może być wyż-
sza niż 30% wzrostu wartości 
nieruchomości’’ (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat prowadzone były inten-
sywne prace, zmierzające do 
zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzenne-
go dla terenu całej Gminy Lu-
bin. Od 30.01.2014 r. do chwili 
obecnej zaktualizowane zostały 
miejscowe plany dla 27 obrę-
bów. Do uchwalenia pozostały 
zaledwie cztery plany - dla Liś-
ca, Raszówki, Obory i Krzeczy-
na Wielkiego. Z pewnością tak-
że i te plany niebawem zostaną 
zatwierdzone. Właściciele nie-
ruchomości, których przezna-
czenie w miejscowym planie 
uległo zmianie skutkującej 
wzrostem ich wartości, powi-
ninni przy ich zbywaniu pamię-

tać o tym, że pobiera się opłatę 
planistyczną, jeżeli zostaną 
spełnione łącznie trzy warunki:

1. Wartość nieruchomości 
wzrosła w następstwie uchwale-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
bądź jego zmiany.

2. W planie miejscowym 
bądź jego zmianie została okre-
ślona stawka procentowa wzro-
stu wartości nieruchomości, na 
podstawie której ustalana jest 
wysokość opłaty planistycznej.

3. Zbycie nieruchomości 
przez dotychczasowego właści-

ciela nastąpiło przed upływem 5 
lat od daty wejścia w życie 
uchwalonego planu miejscowe-
go bądź dokonanej w nim zmia-
ny.

Stawka procentowa wzrostu 
wartości nieruchomości stano-
wiąca podstawę do ustalenia 
wysokości opłaty planistycznej 
jest określona w każdym uchwa-
lanym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego 
i wynosi 30 % wzrostu wartości 
nieruchomości.

Przykład obliczania wysoko-
ści opłaty planistycznej: 

Wartość 
nieruchomości 
po uchwaleniu 
lub zmianie 
planu wynosi 
60.000 zł.

Ważne:
1.  Wartość nieruchomości może określić tylko rzeczoznawca majątkowy.
2.  Stan nieruchomości przyjmujemy zgodnie z datą  wejścia w życie nowego planu lub wejścia w życie zmiany planu.
3.  Poziom cen przyjmujemy zgodnie z datą przeniesienia własności nieruchomości.
Dochód gminy w postaci opłaty planistycznej w zaledwie niewielkiej części pokrywa koszty,  
które gmina ponosi w związku z uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina ponosi koszty 
nie tylko za opracowanie planu, ale co najważniejsze, gmina jest odpowiedzialna m.in. za budowę dróg oraz 
infrastruktury wodno - kanalizacyjnej obsługującej tereny inwestycyjne, które powstają w wyniku zmiany planu. W tej 
sytuacji, nie sposób nie zauważyć, że to sprzedający jest w najbardziej korzystnej sytuacji, bowiem dzięki zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego znacznie zyskuje na wartości nieruchomości, nawet po zapłacie gminie opłaty 
planistycznej. 

CZYM JEST OPŁATA PLANISTYCZNA?

Wartość 
nieruchomości 

przed 
uchwaleniem 

lub zmianą 
planu 

wynosiła 
10.000 zł.

30% x (60.000 zł – 10.000 zł)= 15.000 zł 
–> wysokość opłaty planistycznej
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Rada Gminy i Rada Miejska zaopiniowały projekt aglomeracji 

DWA RAZY 
TAK 

Lisiec doczekał się nowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. W przypad-
ku tej miejscowości procedu-
ry trwały wyjątkowo długo, 

ponieważ trzykrotnie zgła-
szano uwagi do wyłożonego 
już do publicznego wglądu 
projektu planu przestrzenne-
go zagospodarowania tej 

miejscowości. 
Ten dokument spędzał sen 

z oczu nie tylko mieszkań-
com Liśca, ale także urzędni-
kom. Ale procedury są bez-
względne. 

Najpierw ogłoszenie w pra-
sie o wyłożeniu planu, następ-
nie wyłożenie go do publicz-
nego wglądu na okres co naj-
mniej 21 dni, ogłoszenie moż-
liwości wnoszenia uwag, co 
musi trwać nie krócej niż 14 
dni. Kolejne 21 dni ma szef 
samorządu na ustosunkowa-
ne się do uwag – uwzględnie-
nie ich lub odrzucenie. 

W tym przypadku wymie-
nione procedury przeprowa-

dzane były trzykrotnie. Jed-
nak w końcu udało się je za-
kończyć i radni Gminy Lubin 
przyjęli uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Lubin dla Obrębu Lisiec. 

Zakłada on m.in. powięk-
szenie w stosunku do obo-
wiązującego planu, obszaru 
przeznaczonego na nowe in-
westycje głównie na zabudo-
wę mieszkaniową jednoro-
dzinną. 

To 28 plan uchwalony w tej 
kadencji. 

- Cieszę, się że prace w tym 
kierunku udało się zintensy-

fikować. Nowe plany to,  tak 
jak mówiłem na początku ka-
dencji, chyba najbardziej 
oczekiwane dokumenty 
w naszej Gminie od ponad 
dekady. Otwierają mieszkań-
com nowe możliwości, na 
które czekali tak długo. Mam 
nadzieję, że w ciągu najbliż-
szych tygodni przedłożymy 
ostatnie trzy plany dla miej-
scowości Obora, Krzeczyn 
Wielki i Raszówka – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

W większości planów za-
gospodarowania przestrzen-
nego zmian nie dokonywano 
od kilkunastu lat.   (MG) 

Kolejny plan zagospodarowania uchwalony 

- Cieszę się, że 28 
miejscowości Gminy 
Lubin ma już nowe plany. 
W ciągu najbliższych 
tygodni gotowe będą 
trzy ostatnie dla Obory, 
Krzeczyna Wielkiego 
i Raszówki – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Pozytywnie na temat pro-
jektu przesyłania gminnych 
ścieków do oczyszczalni w 
Lubinie wypowiedzieli się 
także Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu oraz Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. O opinię w tej 
sprawie do wszystkich tych 

podmiotów wystąpił Marsza-
łek Województwa Dolnoślą-
skiego. 

Powiększenie obszaru 
aglomeracji daje możliwość 
aplikowania o środki z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska wspólnie miastu 
i gminie. Z dotacji, której 
rząd szacowany jest na 55-60 

mln zł, sfinansowane zosta-
łoby przyłączenie kolejnych 
17 miejscowości Gminy Lu-
bin do miejskiego systemu. 
Cztery podpięte są do niego 
od 2006 r. To Gorzyca, Gola, 
Krzeczyn Mały i Krzeczyn 
Wielki. 

Teraz dołączyłby do niej 
Księginice, Składowice, 

Ustronie, Siedlce, Dąbrowa 
Górna, Czerniec, Niemstów, 
Pieszków, Osiek, Kłopotów, 
Miroszowice, Chróstnik, Li-
siec, Bukowna, Wiercień, 
Zimna Woda i Obora.  

Większość radnych na 
ostatniej XXXIX Sesji rady 
Gminy Lubin podjęła decyzję 
o wydaniu pozytywnej opinii 

w sprawie powiększenia 
aglomeracji. 

- W ten sposób podjęliśmy 
próbę pozyskania naprawdę 
dużych pieniędzy na inwesty-
cje w obszarze infrastruktury 
kanalizacyjnej, której stan 
w naszej gminie pozostawia 
naprawdę wiele do życzenia. 
Myślę, że nieskorzystanie z tej 

szansy, byłoby z naszej strony 
dużym zaniedbaniem – tłuma-
czy Norbert Grabowski, prze-
wodniczący Rady Gminy Lu-
bin. 

Sesja, na której radni Sej-
miku Województwa Dolno-
śląskiego opiniować mają 
projekt odbędzie się 27 paź-
dziernika.   (MG) 

Plan przyłączenia kolejnych siedemnastu miejscowości Gminy 
Lubin do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubinie został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Lubin oraz Radę 
Miejską w Lubinie. Teraz projektem aglomeracji zajmą się 
radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
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WIELKA MUZYKA W MAŁYM KOŚCIÓŁKU
„Tak naprawdę nikt nie wie 
kiedy i skąd przybyła… 
I dlaczego wybrała właśnie 
staw w dawnym dworku 
w Niemstowie… Pewne jest 
tylko, że po prostu jest, 
chociaż i wśród mieszkańców 
okolicznych wsi nie wszyscy ją 
widzieli… Niektórzy znają 
jedynie jej głos- miękki, 
dźwięczny i melodyjny[…]” – 
legendą o Białej Damie 
rozpoczęto Koncert muzyki 
poważnej w Kościele 
w Niemstowie.
- Na dzisiejszy koncert  
zaprosiliśmy artystów, którzy 
od wielu lat związani są 

z teatrami operowymi 
w Polsce i za granicą. Są 
młodzi, ładni, ale przede 
wszystkim zdolni, a proszę 
pamiętać, że takie połączenie 
nieczęsto się zdarza ani na 
estradach filharmonii, ani 
scenie operowej - mówił 
Krzysztof Żołędziewski ze 
Stowarzyszenia Nasz 
Niemstów.
Justyna Skoczek, która 
zagrała na małych 
instrumentach jest pianistką, 
korepetytorem operowym 
i pedagogiem. Ukończyła 
Akademię Muzyczną we 
Wrocławiu, gdzie obroniła 

doktorat i z którą związana 
jest obecnie. 
Iryna Zhytynska artystka 
urodzona w Ivano-Frankowsku 
na Ukrainie, na stałe związana 
jest z Wrocławiem. 
Występowała na wielu 

scenach m.in. w Niemczech, 
Francji, Hiszpanii, Włoszech 
i Rumunii, a także w wielu 
teatrach muzycznych w Polsce. 
Aleksander Zuchowicz urodził 
się w Kutnie, a studiował 
w Łodzi, gdzie dziś śpiewa 

również w Teatrze Wielkim. Po 
studiach przyjechał do 
Wrocławia i Opery 
Wrocławskiej, w której 
wykonuje wiele ról w operach 
Giuseppe Verdiego, 
Stanisława Moniuszki czy 

Ryszarda Straussa. 
Organizatorami wydarzenia 
byli Stowarzyszenie Nasz 
Niemstów, Gmina Lubin oraz 
Stowarzyszenie im. Richarda 
Straussa.
 (AI) 

Nie zabrakło również cie-
kawych pomysłów na potra-
wy z kapusty. Festiwalowicze 
mogli posmakować – zupy 
gołąbkowej, kapusty faszero-
wanej mięsem, schabu pie-
czonego na kapuście z anana-
sem, roladek z kapustą i pie-
czarkami, czy tradycyjnego 
staropolskiego bigosu i łaza-
nek. Tradycją imprezy są 
warsztaty lepienia pierogów, 
które przeprowadziły brawu-
rowo członkinie zespołu wo-
kalnego LEJDIS i jak co roku 
cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem.

Nie zabrakło ciekawych 
konkursów z udziałem pu-
bliczności. Pięć odważnych 
pań rywalizowało w lepieniu 
najmniejszego pieroga z na-
dzieniem. Konkurs wzbudził 
najwięcej emocji, a Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin trady-
cyjnie już nagrodził uczestni-
ków.

Jednak najważniejszy tego 
dnia był gminny konkurs na 
najlepszą potrawę z pieroga 
i kapusty – VIII edycja. 
W konkursowe szranki sta-
nęły aktywne grupy kobiet: 
BUCZYNIANKI – Koło Go-

spodyń z Buczynki, Koło 
Gospodyń z Krzeczyna 
Wielkiego, BABECZKI 
- Koło Kobiet Niezależnych 
z Osieka, Koło Gospodyń 
z Miłosnej, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Iskierka” z Księ-
ginic i LEJDIS – Zespół Wo-
kalny ze Składowic. Komisja 
powołana przez Organizato-
ra, której przewodniczyła 
Pani Bożena Michalik-Kro-
czek oceniła pomysły oraz 
smaki potraw. Jak co roku 
Jury stanęło przed trudnym 
zadaniem, ponieważ wszyst-
kie potrawy były smaczne 

i podane z pomysłem. Doce-
niano wielkie zaangażowa-
nie, pomysłowość i oryginal-
ność, kunszt kulinarny 
i atrakcyjne przedstawienie 
swojej grupy. 

Tym razem zwycięzcą oka-
zała się kapusta faszerowana 
mięsem i I miejsce z nagrodą 
pieniężną 600 złotych - po-
wędrowało do BABECZEK - 
Koła Kobiet Niezależnych 
z Osieka. II miejsce i 550 zł 
otrzymało Koło Gospodyń 
z Krzeczyna Wielkiego za bi-
gos staropolski. III miejsce 
i 500 zł za słoneczko kapu-

ściane otrzymał zespół LEJ-
DIS ze Składowic. Równo-
rzędne nagrody po 400 zł tra-
fiły do: Koła Gospodyń z Mi-
łosnej za schab pieczony 
w kapuście z ananasem, BU-
CZYNIANEK za zupę gołąb-
kową oraz KGW  ISKIERKA 
za łazanki. Nagroda Specjal-
na – 300 zł trafiła do miesz-
kanek Składowic za fachowe 
poprowadzenie warsztatów 
pierogowych z udziałem pu-
bliczności.

Oprócz doznań smako-
wych, uczestnicy festiwalu 
zobaczyli i usłyszeli  wspa-
niałe prezentacje na scenie 
zespołów z OKGL. Wystąpi-
ły: Zespoły Folklorystyczne 
KONICZYNKI i LUBIN 
oraz Zespół Wokalny LEJ-
DIS.

Nie tylko najmłodszych 
rozbawiali Klaun Wesołek 
i Klaun Greg. Mieli bogaty 
wachlarz zabawowych pro-
pozycji, trików i sztuczek, 
m.in.: jazda na monocyklu, 
puszczanie  mega baniek, 
kręcenie pojek i talerzy, żon-

glowanie różnymi przedmio-
tami, konkursy z nagrodami.

Gwiazdą tegorocznego fe-
stiwalu był bardzo gorąco 
przyjęty znany muzyk i aran-
żer Andrzej Rybiński, który 
w swoim repertuarze przypo-
mniał niezapomniane pio-
senki. Publiczność śpiewała 
razem z nim dopominając się 
o bisy. 

Organizatorem imprezy 
był Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin.  

Uczta dla ducha i ciała  podczas VIII Festiwalu Kapusty i Pieroga 

KULINARNE 
FANTAZJE 

Dla festiwalowych gości gospodynie z naszej 
gminy przygotowały ciekawe pierogowe 
wariacje. Obok tradycyjnych: ruskich, 
z kapustą, na talerzach spotkać można było 
nowości: pierogi z ziemniakami i suszonymi 
grzybami, z kaszanką, z dynią, z kaszą 
gryczaną, z wołowiną i soczewicą… 

KONKURS NA 
NAJCIEKAWSZY 
TEKST Z NAZWĄ 
IMPREZY W TLE
Autorka – Renata Kucha-
rzak 
/KG BUCZYNIANKI/

Jedzie baba na rowerze 
przez Księginice
Wkręciła w szprych 
spódnice.

Wywaliła się na drodze
Poderwała się cała 
w trwodze.

Myśli sobie- Jadę na pierogi
A mam poranione nogi.

Przecież jest Festiwal  
Kapusty i Pieroga
A ja wyglądam jak 
nieszczęście – o la boga.

Otrzepała się z kurzu
I mówi – jedź dalej 
ty tchórzu.

Koła Gospodyń się zjechały
Będzie okazja do chwały.

Naszykowały wiele
 przysmaków
Będzie radość dla rodaków.

Pośpiewamy, potańczymy
A wieczorem szczęśliwi 
pod pierzyny wskoczymy. 



⁹⁹DOŻYNKI 2016

Z motorami i tańcami 
w Chróstniku 
Festyn Dożynkowy w Chróstniku, który odbył się w połowie sierpnia, zainaugurował 
obchody tegorocznego Święta Plonów w Gminie Lubin. 
- Nie są to typowe Dożynki, bo jeszcze plony na polach nie zebrane do końca, ale festyn 
dla rolników i rodzin z naszej wsi - mówiła sołtys Chróstnika  Bogusława Dąbrowska.
Na nudę w Chróstniku nie mógł narzekać nikt. Do tańca i zabaw przygrywał Zespół 
Folklorystyczny „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego. Dla dzieci również przygotowano wiele 
atrakcji. Pokaz motorów krosowych, konkursy malowanie twarzy – to tylko niektóre z 
nich. Starsi i młodsi bawili się do białego rana.   (AI)  

Buczynka w wyjątkowych 
smakach 

- W imieniu rolników 
przynieśliśmy wieniec i bo-
chen chleba, w którym tkwią 
ziarna zbóż praca człowieka 
i dobroć Boga. Prosimy księ-
dza proboszcza o błogosła-
wieństwo - tymi słowami 
rozpoczęło się Święto Plo-
nów 2016 w Bukownej. 

Eucharystii dziękczynnej 
przewodniczył ksiądz pro-
boszcz Andrzej Tomaszew-
ski. 

- Spotkaliśmy się dziś 
z okazji dorocznego świę-
ta dożynkowego, by przed 
ołtarzem Jezusa Chrystu-
sa złożyć ofi arę dziękczyn-
ną za tegoroczne plony. Jakiż 
to piękny zwyczaj, staropol-
ski i chrześcijański. Budujący 
jest fakt, że nie tylko prosimy 
Pana Boga o coś: Panie Boże 
daj, Panie Boże spraw, zaradź 
temu czy tamtemu, wycią-
gnij mnie z takiej albo innej 

opresji, 
P a n i e 
Boże ra-
tuj! Jakże 
piękną rze-
czą jest gdy czło-
wiek uświadamia sobie, że 
trzeba powiedzieć Bogu sło-
wo dziękuję za otrzymane 
łaski. Chleb - to jak mówi pi-
smo święte - symbol owocu 
ziemi, jednocześnie owocu 
pracy ludzkich rąk. Ne by-

łoby chleba, gdyby Pan Bóg 
nie pobłogosławił, gdyby zie-
mia plonu nie wydała i gdy-
by człowiek się nad tą ziemią 
nie pochylił – mówił w homi-
lii ksiądz proboszcz Andrzej 
Tomaszewski. 

Z kaplicy kolorowy ko-
rowód zaprowadził uczest-
ników dożynek na boisko, 
gdzie odbyła się druga, mniej 
ofi cjalna część uroczystości. 

Na scenie, jak zwy-
kle, z doskona-

łym progra-
mem arty-
stycznym 
w y s t ą -
pił zespół 
Swojska 
Nuta oraz 
Teatrów 

A k t ó w 
Cztery z soł-

tysem Czesła-
wem Niemcem 

na czele. 
Obecny na uroczysto-

ściach wójt Tadeusz Kie-
lan podziękował rolnikom 
za trud włożony w ich cięż-
ką, codzienną pracę, życząc 
wszelkiej pomyślności, powo-
dzenia i wytrwałości.   (MG)  

SYMBOL OWOCU ZIEMI 
Mieszkańcy Gminy Lubin podziękowali na tegoroczne plony 

To były wyjątkowe obchody Święta Plonów. Uroczystości dożynkowe odbyły się w większości miejscowościach Gminy 
Lubin i trwały przez cały miesiąc. Gminny dożynkowy korowód rozpoczął się już w połowie sierpnia w Chróstniku, 
a zakończył w połowie września w Kłopotowie i Liścu. Wszędzie dziękowano za plony, dobrą pogodę i pomyślność, 
a rolnikom za ich trud i ciężką pracę. 

Prawdziwą dożynkową ucztę przygotowano w Buczyce. Bochen 
chleba na ręce wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana złożyła 
sołtys Jolanta Jankun, a później świętowano przy doskonałej 
muzyce i suto zastawionych stołach, gdzie jak zwykle królowała 
dziczyzna, której w Buczynce nigdy nie brakuje dzięki współpracy 

z Kołem Łowieckim „Rolnik” z Wrocławia. Był gulasz z dzika, 
gołąbki, pulpety z dziczyzny i bigos, który zdobył uznanie nawet 
profesjonalnego kucharza z Legnicy, uczestniczącego w 
dożynkach. Zabawa trwała do świtu… 
 (MG) 
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Pieszków 
z zespołem Bravo 

Wieniec i oczywiście 
chleb w roli głównej wy-
stąpiły także w Siedl-
cach, gdzie uroczystości 
rozpoczęła liturgia, pod-
czas której dziękowano 
za rolniczy trud i tego-
roczne plony. 

- Chleb – to nasza pol-
ska tradycja. Dzielenie się 
nim - to symbol dobroci. 
Życzymy wszystkim, by 
nigdy nikomu go nie za-
brakło – mówiła Jolanta 
Kowal, starościna Doży-
nek w Siedlcach. 

Starosta Dożynek Jó-
zef Matkowski upra-
wia 35 hektarów ziemi, 
głównie pszenicę, żyto 
i jęczmień. Ma także ho-
dowle świń.

- Dziękujemy za to, że 
ominęły nas w tym roku 
wszelkie kataklizmy, nie 
było ani suszy, ani powo-
dzi, a na żniwa dopisała 
pogoda. Ceny sprzedaży, 
nie są co prawda obecnie 
zbyt korzystne, bo sporo 
zboża dotarło do nas z za-
granicy, ale liczymy na to, 

że sytuacja poprawi się 
w październiku i listopa-
dzie – mówi Józef Mat-
kowski. 

Starostowie dożynek 
przyznają, że praca rolnika 
do łatwych nie należy, a za-
łamanie się produkcji rolnej 
w ostatnich latach, spowo-
dowało, że zawód ten upra-
wia coraz mniej osób. 

- To praca przez 24 go-
dziny na dobę – mówi Jo-
lanta Kowal. - Podczas gdy 

ja tu świętuję na dożyn-
kach, mąż cały czas pracu-
je – dodaje. 

Pan Józef cały czas ma 
nadzieję, że gdy za cztery 
lata przejdzie na emerytu-
rę syn przejmie gospodar-
stwo. – Nie namawiam go, 
ale mam nadzieję, że tak się 
stanie – dodaje. 

Dożynki w Siedlcach za-
kończyła biesiada w tamtej-
szym, wyjątkowo urokli-
wym platanowym parku, 
która potrwała do późnych 
godzin nocnych. 

Głównymi organizato-
rami uroczystości byli soł-
tys Stanisław Ryniec, wraz 
z Radą Sołecką oraz prze-
wodniczącym rady Gmi-
ny Lubin Norbertem Gra-
bowski. 

Podczas uroczystej Mszy św. za 
tegoroczne plony podziękowali 
mieszkańcy Pieszkowy. Po 
Eucharystii odbył się przemarsz 
z poświęconym wieńcem i chlebem 
do świetlicy wiejskiej, gdzie 
rozpoczęła się mniej oficjalna część 
uroczystości. Wystąpił zespół 
Leśne Echo z Raszówki, a na 
wszystkich uczestników imprezy 
czekały pachnące kiełbaski prosto 
z grilla. Nie zabrakło oczywiście 
zabawy tanecznej, która do 
późnych godzin nocnych odbywała 
się przy repertuarze zespołu 
BRAVO. Impreza zorganizowana 
została przez Sołtysa, Radę 
Sołecką i radnego. 

Chleb 
w Siedlcach

Msza św. w kościele w Gorzycy rozpoczęła uroczystości dożynkowe Krzeczyna Małego, które na-
stępnie przeniosły się na tereny zielone przy tamtejszej świetlicy wiejskiej. Uświetnił je występ Zespo-
łu Folklorystycznego „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego. Przepiękny wieniec dożynkowy przygotowała 
Bogusława Trojanowska, która zajmuje się tym rokrocznie od wielu lat. Razem ze zbieraniem zbóż za-
jęło jej to prawie dwa miesiące. Dożynkową kompozycję stworzyły owies, pszenica, żyto, pszenżyto, 
źdźbła traw, jarzębina, liście kukurydzy, bukszpan, liście mahoniu i oczywiście kwiaty. Całość zwień-
czył drewniany krzyż, pokryty… kaszą kuskus. 

Krzeczyn Mały 
przeplatany żytem



11DOŻYNKI 2016

Czerniec świętował 
podwójnie
Wieniec dożynkowy wykonany przez 
sołtys Renatę Jężak zwyciężył 
w Gminnym Konkursie 
i reprezentował naszą gminę  na 
powiatowych dożynkach w Ścinawie, 
gdzie zajął wysoką drugą lokatę. 
Powodów do świętowania nie 
brakowało, dlatego też Wiejskie 
Dożynki w Czerńcu należały do 

wyjątkowo udanych. Po uroczystej 
eucharystii obrzęd dzielenia 
dożynkowego chleba odbył się na 
boisku. Uczestniczył w nim starosta 
lubiński Adam Myrda, później 
dołączył także szef gminnego 
samorządu Tadeusz Kielan, 
a mieszkańcy biesiadowali do 
białego rana.  

Wyjątkowy wymiar mia-
ły tegoroczne obchody Świę-
ta Plonów w Krzeczynie 
Wielkim. Towarzyszyły im 
I Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych Gminy Lubin 
oraz Gminny Konkurs na 
Najpiękniejszy Wieniec Do-
żynkowy. 

Tradycji stało się zadość 
i uroczystość rozpoczęła się 
uroczystą Eucharystią Dzięk-
czynną, której przewodni-
czył ksiądz proboszcz Kazi-
mierz Rapacz. Na jego ręce 
złożono chleb oraz dary bę-
dące symbolem plonów, któ-
re kapłan pobłogosławił.

- Przyszliśmy dziś do tej 
świątyni, by złożyć Bogu 
ofiarę z naszych zbiorów. 
Ten wieniec żniwny z tego-
rocznych plonów i ten chleb 
wypieczony z tegorocznych 
ziaren zboża - to nasza ofi ara 
dziękczynna, na którą czeka 
dzisiaj Bóg. Przyszliśmy dzię-
kować, bo najczęściej przy-
chodzimy prosić. Dziś staje-
my przed Bogiem mówiąc 
– ziemia wydała swój owoc. 
Nasz Bóg nam pobłogosła-
wił. To Bóg dał owoc naszej 
pracy. Ty Boże nawodniłeś 
ziemię, Ty ją bogaciłeś obfi -
cie, strumień Boży wodą jest 
wezbraną. Nie mamy wąt-
pliwości, że gdyby Bóg nie 

chciał nam dać pożywienia 
– to byśmy go nie mieli – mó-
wił w wygłoszonej homilii 
ksiądz Kazimierz Rapacz. 

Po uroczystej Euchary-
stii jej uczestnicy w dożyn-
kowym korowodzie udali się 
na stadion, gdzie odbywały 
się dalsze uroczystości. Dro-
ga choć krótka, pokonana 
została w czasie nieco dłuż-
szym niż przewidywano po-
nieważ korowód napotkał 
Parę Młodych, która tuż po 
dożynkowej Eucharystii  
miała powiedzieć sobie sa-

kramentalne „tak”. Uczest-
nicy dożynkowego przemar-
szu łatwo młodych nie puści-
li. Były pieśni i przyśpiewki, 
w których prym wiódł Ze-
spół Folklorystyczny „Lu-
bin” z Krzeczyna Wielkie-

go i brama, na której Młodzi 
musieli się wykupić i wykupi-
li i hojnie…

Uroczystości dożynkowe 
przeniosły się następnie na 
boisko, gdzie miało miejsce 
uroczyste wniesienie dożyn-
kowego chleba, symbolu uro-
dzaju, dostatku, szacunku 
i oddania. W uroczystościach 
uczestniczył wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan. 

Podczas Dożynek w Krze-
czynie Wielkim działo się na-
prawdę wiele. Były gry i za-
bawy dla najmłodszych, lo-
terie fantowe, dmuchańce, 
konkursy sportowe i wiele 
innych m.in. tyrolka, która 
cieszyła się wielkim zainte-
resowaniem. Organizatora-
mi imprezy byli Sołtys Krze-
czyna Wielkiego Jerzy Tadla, 
Rada Sołecka oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna.  

 (MG) 

Księginice na scenie gościły aktora Lecha 
Dyblika, serialowego Kazia Badurę 
z Kiepskich, który wystąpił z recitalem 
„Bandycka dusza”. Do biesiady i tańca 
przygrywały mieszkańcom Księginic 
zespoły Hosadyna od Lubina i Kukułeczki 
z Pogwizdowa. Wraz z mieszkańcami 
Księginic świętowali poseł Krzysztof 
Kubów z małżonką.

W Krzeczynie Wielkim wyjątkowo…

Księginice 
z serialem
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W Gogołowicach, tradycyjnie dożynki odbyły się w niedzielne popołudnie przed świetlicą. W rodzinnej atmosferze wraz z radną Sylwią Pęczkowicz-Kuduk biesiadowano 
do późnych godzin wieczornych. 

GOGOŁOWICE

RASZÓWKA I MIŁORADZICE

Raszówka i Miłoradzice bawiły się w Świetlicach Wiejskich. Przy suto zastawionych stołach, zgodnie z polską tradycją, dziękowano za szczęśliwe zakończenie zbiorów.

Święto plonów w Niemstowie 
rozpoczęło się uroczystą Mszą Świę-
tą w kościele p.w. Św. Antoniego 
w Niemstowie, odprawioną przez 
proboszcza ks. Krzysztofa Anto-
sika. Po mszy świętej mieszkańcy 
Niemstowa wraz z wieńcem dożyn-
kowym udali się na tereny zielone 
przy OSP, gdzie Sołtys wsi Józef Ko-
stanowicz złożył wszystkim miesz-
kańcom Niemstowa, a zwłaszcza 
rolnikom życzenia wszystkiego 
najlepszego oraz udanych plonów 
w przyszłym roku. Za plony i rolni-
czy trud dziękowali także wójt Gmi-
ny Lubin i radny Andrzej Olek. 

- Zbiory w tym roku były słabe. 
Najpierw susza wiosenna sprawi-
ła, że zboże rzadko wzeszło, potem 
jeszcze je przypaliło słońce, niestety 
taka praca rolnika, raz lepiej raz go-
rzej- opowiada pan Zbigniew Cha-
jec  rolnik z Niemstowa. 

Stowarzyszenie „Nasz Nie-
mstów” uczyło dzieci i dorosłych 
jak zrobić piękne lalki ze słomy, soł-
tys dbał by nikomu nie zabrakło je-
dzenia i picia. Zabawa taneczna 
trwała do późnej nocy przy orkie-
strze DYNAMIC. 

NIEMSTÓW PODZIĘKOWAŁ 
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NIEMSTÓW PODZIĘKOWAŁ 

Msza św. miała wyjątkową oprawę, 
za sprawą uczestniczących w niej dzie-
ci w barwnych, krakowskich strojach, 
przepięknego dożynkowe wieńca, wy-
stroju świątyni i składanych na ołtarzu 
darów. 

- Dziś dziękujemy Pani Bogu za da-
ry, które wydała ziemia. Dziękujemy 
także w szczególny sposób rolnikom, 
bo cóż byłaby to za uroczystość dożyn-
kowa gdyby nie było rolników. Kie-
dy nadchodzą dożynki, każdy roztrop-
ny gospodarz przypomina sobie, że on 
sam jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, 
ale jest również drogą Bożą. Serce rolni-
ka, podobnie jak tych, którzy w jakikol-
wiek sposób są związani z rolnictwem 
pozostaje najcenniejszą glebą, jaką nale-
ży pracowicie uprawiać. A dziękczynnie 
jest odpowiedzią na dary jakie otrzyma-
liśmy, w tym przypadku zboże, wszelkie 
płody rolne, płody ziemi, które pozwala-
ją nam żyć stając się naszym pokarmem 
– mówił w wygłoszonej homilii ksiądz 
proboszcz Krzysztof Antosik. 

Po Eucharystii uroczystości dożyn-
kowe przeniosły się boisko, gdzie na rę-
ce wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana 
złożono dożynkowy bochen chleba. Go-
spodarz Gminy Lubin obiecał dzielić go 
równo i sprawiedliwie pomiędzy wszyst-
kich mieszkańców. 

Tegoroczne uroczystości w Oborze 
były szczególne, towarzyszyły im bo-
wiem dwa dożynkowe konkursy: na naj-
piękniejszy stół dożynkowy oraz najcie-
kawszą rolniczą maszynę. 

Po części ofi cjalnej rozpoczęła się do-
żynkowa feta, która trwała do późnych 
godzin nocnych.  

- Dożynki – to jeden 
z najpiękniejszych dni w roku, 
święto plonów, radości 
i odpoczynku po ciężkiej pracy. 
Dożynki są świętem rolników, 
ale mają również przypominać 
nam wszystkim, że to dzięki 
waszej ciężkiej pracy na nasze 
stoły trafia polski chleb. 
W imieniu wszystkich dziękuję 
za wasz wielki trud, za dobrą 
pracę i za godną postawę mimo 
wielu problemów – mówił 
rozpoczynając uroczystości 
dożynkowe sołtys Obory 
Łukasz Kurowski i prosząc 
księdza proboszcza Krzysztofa 
Antosika o odprawienie 
dziękczynnej Eucharystii 
w intencji rolników 
i tegorocznych plonów. 

KOLOROWO I WYJĄTKOWO  
W OBORZE  

Na miroszowickich 
błoniach 

atrakcji nie brakowało… Dzieci mogły 
przyglądać się pokazom strażackim, 
podziwiać umiejętności policyjnego psa, 
a także uczestniczyć w grach i konkursach 
z nagrodami. Dorośli także narzekać nie 
mogli, ponieważ Dożynkom 
w Miroszowicach towarzyszył trzeci już 
konkurs nalewek z domowej spiżarni. Nie 
zabrakło także tradycyjnego jadła. Był 
bigos, kiełbaski, ziemniaki po cabańsku 
i domowy smalec z ogórkiem. Dożynki 
zorganizowane zostały przez Sołtys, Radę 
Sołecką i Stowarzyszenie „Bocianie 
Gniazdo”, a odbyły się na terenach 
zielonych, nazywanych przez mieszkańców 
miroszowickimi błoniami. 

Dożynki w Miłosnej 
przebiegały jak zwykle 
w rodzinnej atmosferze. 
Sołtys Eugeniusz  Wawryk 
wraz z radną Sylwią 
Pęczkowicz-Kuduk 
przywitali mieszkańców 
i dziękowali im za plony, 
które ciężko wypracowali. 
Chleb z mąki z tegorocznego 
ziarna, sołtys podzielił 
pomiędzy mieszkańców 
wioski.
Dożynki w Miłosnej były 
w tym roku wyjątkowo 
zabawne. Zaproszony na tę 
okazję kabaret Ale Baby 
z Krzeczyna Małego 
zaprezentował gościom 
wszystko, co powinni 
wiedzieć o relacjach 
damsko-męskich. Cała sala 
serdecznie się ubawiła 
oglądając Randkę w ciemno 
czy Polaków rozmowy na 
ławeczce. Zabawa przy 
dobrej muzyce 
i wspaniałym jedzeniu 
trwała do białego rana. 

Randka w ciemno 
w Miłosnej
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Cep i drewniane brony 
wystawione przez Elżbietę 
Komarnicką z Obory zwy-
ciężyły w Gminnym Kon-
kursie Maszyn Rolniczych, 
który odbył się w Oborze. 
W sumie prezentowanych 
było ponad 20 urządzeń rol-
niczych, głównie zabytko-

wych, ale nie zabrakło tak-
że nowoczesnego sprzętu. 

W konkursowe szranki 
stanęło dziewięciu wystaw-
ców. Można było zobaczyć 
m.in. siewnik do buraków, 
grabarkę konną, wirówkę 
do miodu, centryfugę do 
mleka, dołownicę konną, 

obierarkę do sianokiszonki 
czy wóz drabiniasty.  

Zgłoszone do konkur-
su maszyny oceniało jury 
w składzie Wojciech Dzi-
wiński, dyrektor Gmin-
nego Zakładu Usług Ko-
munalnych i Mieszka-
niowych w Księginicach, 

Marta Fuczek, kierow-
nik Referatu Inwestycji 
Urzędu Gminy w Lubinie 
i Łukasz Kurowski, soł-
tys Obory Łukasz Kurow-
ski. Jurorzy w swojej oce-
nie byli wyjątków zgodni, 
przyznając I miejsce Elż-
biecie Komarnickiej. 

Nagrodzony cep zbudo-
wany  jest dwóch kijów – 
długiego, długiego zwane-
go dzierżakiem i krótkie-
go, zwykle dębowego, zwa-
nego bijakiem. Przeznaczo-
ny był do otrzymywania 
prostej słomy i ziarna. Pro-
sta słoma wykorzystywa-

na była do krycia dachów 
strzechą. 

Drewniane brony, czyli 
tzw. kratownica do spulch-
niania i rozdrabniania roli, 
stosowane były z kolei naj-
częściej po orce lub po zasie-
wie w celu pokrycia materia-
łem siewnym. 

Zabytkowe maszyny rolnicze, 
dożynkowe stoły i nalewki w Oborze 

Elżbieta Komarnicka i Monika Jezior 
na tle zwycięskiej ekspozycji. 

niec, Obora, Krzeczyn Mały, Miro-
szowice, Siedlce, Niemstów, Piesz-
ków, Szklary Górne, Księginice i Kło-
potów. 

Konkursowe kompozycje stwo-
rzyły prawdziwą galerię wysmako-
wanego ludowego rękodzieła. 

- Komisja konkursowa nie ma ła-
twego zadania. Wszystkie wieńce 
zadziwiają kunsztem, precyzją wy-
konania i pomysłowością. Ogrom 
włożonej w nie pracy jest widoczny 
nawet dla niewtajemniczonych. Ser-
decznie gratuluję wszystkim uczest-
nikom tego konkursu, ponieważ 
wszystkie te wieńce zasługują na 
zwycięstwo – mówił podczas prezen-
tacji wieńców  Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Etap gminny Konkursu na Naj-
piękniejszy Wieniec Dożynkowy 
2016 odbył się w Krzeczynie Wiel-
kim. W konkursowe szranki stanę-
ły Krzeczyn Wielki, Gorzyca, Czer-

WIENIEC DOŻYNKOWY 
Z CZERŃCA NAJPIĘKNIEJSZY….  
Dwanaście sołectw wzięło udział w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy Gminy Lubin 2016. Zwyciężyła kompozycja przygotowana przez 
sołectwo Czerniec. Decyzję jurorów gminnego konkursu potwierdziła ocena 
kapituły na szczeblu powiatowym, gdzie wieniec zajął drugie miejsce. 
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Wszystkie maszyny pre-
zentowane były w wyjąt-
kowych aranżacjach prze-
noszących zwiedzających 
w czasy dawnego polskiego 
rolnictwa. Konkurs w Obo-
rze zorganizowany został 
przez mieszkankę tej miej-
scowości Patrycję Słotę oraz 

Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin. 

Towarzyszył mu Kon-
kurs na Najpiękniejszy Stół 
Dożynkowy. Wzięły w nim 
udział dwie ekipy z Obory. 
EKSCYTUJĄCE 50-TKI 
Z OBORY w składzie Zdzi-
sława Trześniowska, Zo-

fi a Redkowa i Danuta Fal-
kowska przygotowały: na-
lewkę z kwiatów czarnego 
bzu – z poznańskiego tzw. 
CHYĆKĘ, ogórki kiszone, 
dżemy – malinowy i tru-
skawkowy, kompot wi-
śniowy, pomidorki koktaj-
lowe w przecierze pomido-

rowym, jabłecznik, ciasto 
śliwkowe. 

KOBITKI Z OBORY 
w składzie Irena Lewandow-
ska, Elżbieta Wojs i Barbara 
Kwapisz na swoim stole posta-
wiły m.in. różnorodne i różno-
barwne  weki, smalec swojski, 
biały ser swojski, paprykę ostrą 

faszerowaną serem feta i zala-
ną olejem, babkę drożdżową 
oraz nalewki  aroniówkę i wi-
śniówkę, księżycówkę z wina 
wieloowocowego

Jury przyznało im RÓW-
NORZĘDNE pierwsze nagro-
dy oraz Puchar Wójta Gminy 
Lubin.  

WYNIKI 
DOŻYNKOWEGO 
KONKURSU
MASZYN 
ROLNICZYCH

 I miejsce bon 
o wartości: 200,00 zł 
oraz Puchar Wójta Gminy 
Lubin 
ELŻBIETA KOMARNICKA
 II miejsce bon 
o wartości: 200,00 zł 
oraz Puchar Wójta Gminy 
Lubin 
GRZEGORZ 
HENRYKOWSKI
 III miejsce bon 
o wartości: 200,00 zł 
oraz Puchar Wójta Gminy 
Lubin 
ZBIGNIEW MARUT 

 Wyróżnienia bon 
o wartości: 200,00 zł 
otrzymali pozostali 
rolnicy:
– ROMAN KOMARNICKI 
– MONIKA JEZIOR
– KRZYSZTOF KANDUT
– AGATA ROLEWICZ
– PAWEŁ SŁOTA 

Konkurs maszyn rolniczych zorganizowany 
został z inicjatywy mieszkanki Obory 
Patrycji Słoty.

Jury złożone z zawodowych pla-
styków: Elżbiety Kochan i Pawła Szy-
dło oraz Anny Rogalskiej faktycznie 
miało twardy orzech do zgryzienia. 
Po żmudnych obradach, w których 
kierowano się założeniami regulami-
nowymi czyli m.in. nawiązaniem do 
polskiej tradycji wieńców dożynko-
wych, kształtem korony, użyciem 
wyłącznie naturalnych materiałów, 
konstrukcją umożliwiającą niesienie 
wieńca w korowodzie dożynkowym 
- wybrało ten najpiękniejszy. 

I miejsce – SOŁECTWO CZERNIEC – nagroda 
pieniężna 500 zł
II miejsce – SOŁECTWO OBORA – nagroda 
pieniężna 400 zł
III miejsce – SOŁECTWO SIEDLCE – nagroda 
pieniężna 300 zł

Pozostałe sołectwa otrzymały na-
grody pieniężne w wysokości 100 zł 
jako wyróżnienie.

Zwycięski wieniec dożynkowy re-
prezentował Gminę Lubin następne-
go dnia, na dożynkach powiatowych 
w Ścinawie zajmując II miejsce.
 (OKGL/MG)  
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Bufet, grill i zabawa taneczna 
w Szklarach Górnych 
Wykonaniem oryginalnego wieńca w kształcie łodzi rozpoczęły 
się przygotowania do tegorocznych uroczystości dożynkowych 
w Szklarach Górnych. Wziął on udział w Gminnym Konkursie na 
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, w którym otrzymał 
wyróżnienie. Był także głównym bohaterem Święta Plonów, 
które odbyło się 3 września, będąc wyrazem podziękowania za 
tegoroczne plony. Podczas mniej oficjalnej części dożynek działo 
się naprawdę wiele. Atrakcje dla dzieci, konkursy, bufet i  grill – to 
tylko niektóre z nich. Zabawa taneczna w Szklarach Górnych 
przyciągnęła tłumy. W wyjątkowej atmosferze wszyscy bawili się 
doskonale do białego rana. 

Raszowa w wyjątkowej scenografii 

W przepięknej dożynkowej scenografii 
odbyło się tegoroczne Święto Plonów 
w Raszowej. W obecności księdza 
proboszcza Stanisława Buchty oraz 
wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana – 
sołtys  Eugeniusz Gut podzielił 
dożynkowy bochen, częstując zebranych 
symbolem tegorocznych plonów. Przepiękne 

kwiatowe kompozycje, dorodne warzywa 
i uroczyście udekorowane stoły 
dopełniły całości, sprawiając, że goście 
bawili się doskonale do późnych godzin 

nocnych i z pewnością długo wspominać 
będą to wydarzenie. Dożynki przygotowane 

zostały przez Sołtysa, Radę Sołecką oraz 
mieszkańców Raszowej.   

Święto Plonów w Gorzycy rozpoczęła uroczy-
sta Msza Św. w miejscowym  Kościele p.w. Św. Józe-
fa Robotnika, której przewodniczył ksiądz proboszcz 
Krzysztof Klim, a później obchody przeniosły na tere-
ny zielone przy świetlicy wiejskie. Tam Święto Plonów 
uroczyście otworzył sołtys Gorzycy Jan Olejnik, przej-
mując od starostów dożynkowy bochen i obiecując, że 
dzielić go będzie sprawiedliwie. Dożynkom w Gorzy-
cy towarzyszył konkurs na najlepszą nalewkę, do któ-
rego zgłoszono kilkadziesiąt napitków. Jury nie miało 
łatwego zadania, bo wszystkie delektowały podniebie-
nie. Rywalizowano także o najpiękniejszą kompozycję 
dożynkową, będącą symbolem tegorocznych zbiorów 
– i tu także werdykt łatwy nie był. 

Całości dopełniał dożynkowy wieniec, który uzna-
ny został podczas gminnego konkursu za jeden z naj-
piękniejszych. Nie stanął na podium tylko dlatego, że 
nie spełnił wszystkich wymagań regulaminowych 
konkursu. 

W uroczystościach w Gorzycy uczestniczyli wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan, przewodniczący Ra-
dy Gminy Lubin Norbert Grabowski oraz radna Zo-
fia Marcinkiewicz. 

UCZTA DLA 
DUCHA I CIAŁA 
W GORZYCY
Występ zespołu „Hosadyna od Lubina” dodał wyjątkowego kolorytu tegorocznym 
uroczystościom dożynkowym w Gorzycy. Program artystyczny przygotowany przez  
mieszkańców specjalnie na tę okazję, przeplatany utworami Hosadyny na pewno na długo 
zapisze się w pamięci uczestników spotkania. 
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- Chcielibyśmy, by 
w kontekście Dożynek za-
witały także pewne myśli, 
które oderwą nas na chwi-
lę od dóbr, za które dzię-
kujemy. Byśmy pomyśleli 
o ludziach, którzy znaleź-
li się w takim momencie 
życia, w takiej sytuacji, że 
nie mają powodów do ra-
dości, są po prostu smut-
ni – mówił kapłan, a swoje 
kazanie, ilustrował rekwi-
zytami symbolizującymi 
takie problemy życia spo-
łecznego jak głód, choro-
ba, samotność, uzależnie-
nia, ubóstwo, bezrobocie 
czy bezdomność. 

- Pomóżmy tym lu-
dziom, którzy są w potrze-
bie, wyciągnijmy do nich 
ręce, sprawmy by znowu 
zaczęli cieszyć się życiem. 
Bądźmy tymi, którzy od-

osobnionych przyciągną 
do wspólnoty, szczegól-
nie wspólnoty religijnej. 
Z pewnością Pan Jezus bę-
dzie nam za to błogosła-
wił – mówił ksiądz 
proboszcz Woj-
ciech Skowron. 

Euchary-
stii nie zabra-
kło charak-
teru dzięk-
czynnego. 
Na ręce ka-
płana złożo-
no dary, będą-
ce symbolem te-
gorocznych plo-
nów, które zostały 
poświęcone. 

Po uroczystej Mszy 
Św., dożynkowy korowód 
z Zespołem „Hosadyna 
od Lubina” przemaszero-
wał do świetlicy wiejskiej, 

gdzie rozpoczę-
ła się druga część 
uroczystości. Od-
był się tradycyjny ob-
rzęd dzielenia się chle-
bem, były podziękowania 
zarówno za rolniczy trud, 
jak i przygotowanie Święta 
Plonów. Uroczystości po-
prowadził sołtys Osieka 
Ryszard Kirsz, obecni by-
li także wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, przewod-
niczący Rady Gminy Nor-
bert Grabowski, radni Zo-
fia Marcinkiewicz, Patryk 
Jarkowiec oraz Jan Olejnik 
oraz najważniejsi goście 
czyli  mieszkańcy Osieka, 
którzy tłumnie zaszczycili 

tę uroczystość swoją obec-
nością. 

Atrakcji nie brako-
wało, po programie ar-
tystycznym w wykona-
niu „Hosadyny” oraz naj-
młodszych mieszkańców 
Osieka można było wziąć 
udział m.in. w loterii fan-
towej, która cieszyła się du-
żym zainteresowanie. I jak 
to na Dożynkach bywa nie 
brakowało wspaniałego ja-
dła i dobrej muzyki… 

Rybackie spotkanie 
w Raszowej Małej 
 - Jesteśmy miejscowością, która rybami stoi. Wszędzie, gdzie sięgnąć 
wzrokiem mamy wodę  – dlatego nasze dożynki zawsze mają charakter 
rybacki, kultywujemy tę tradycję, bo przecież tu żyjemy – mówi Leszek 
Kozacki, sołtys  Raszowej Małej. 
I faktycznie wszystko na dożynkowym spotkaniu była związane z wodą i jej 
darami, począwszy od suto zastawionych stołów, po dekorację, w której 
przygotowaniu czynnie uczestniczył sołtys Leszek Kozacki, własnoręcznie 
rzeźbiąc przepiękną rybę, nadającą ton rybackiej scenografii. 
A stoły wprost uginały od rybnych wiktuałów: zupa rybna, karp, w każdej 
możliwej postaci  na czele z wyjątkową ucztą dla podniebienia czyli karpiem 
wędzonym, przygotowanym  według specjalnego przepisu sołtysa. 
Nie zabrakło oczywiście dożynkowego chleba i to z własnego wypieku. 
W spotkaniu rybackim w Raszowej Malej wzięli udział mieszkańcy tej 
miejscowości, odwiedzili je również wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, 
przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski oraz radny Robert 
Piekut. 

Dożynki w Ustroniu 
z wicemistrzynią 
świata 
Było sielsko, rodzinnie 
i rekreacyjnie. Święto 
plonów w Ustroniu nie 
ograniczyło się do 
biesiadowania, choć 
i tego elementu 
oczywiście nie zabrakło, 
ale było prawdziwym 
sportowym wyzwaniem. 
Ostre tempo narzuciła 
wicemistrzyni świata 
w Nordic Walking 
Paulina Wityk-Szumna, 
która poprowadziła 
sportowe konkurencje. 
Rodzinne wyścigi na 
deskorolkach, zmagania 
z butelką i pończochą, 
skoki na piłkach – to 
tylko niektóre z nich. 
Były także zawody 
strzeleckie oraz 
tradycyjnie już mecz 
piłki siatkowej. Zabawa 
była przednia i jak 
nieoficjalnie ustaliśmy 
trwała do białego rana. 
Wszystko dopełniła 
piękna dożynkowa 
scenografia z misternie 
wykonanym stołem, 
uginającym się pod wiejskim 
przysmakami i wszelkiego 
rodzaju napitkami.  Na 

wszystkim czuwała Sołtys 
Ustronia Justyna Curyło wraz 
z Radą Sołecką. 

DOŻYNKI  
Z PRZESŁANIEM 
W OSIEKU 
Tradycyjna Msza św. dziękczynna rozpoczęła tegoroczne Święto Plonów 
w Osieku. Tradycyjna nie była jednak homilia wygłoszona przez księdza 
proboszcza Wojciecha Skowrona, który nawiązał w niej do trwającego 
w Kościele Katolickim Jubileuszu Miłosierdzia.  
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Zabawa całymi rodzinami 

Jak co roku sołtys Liśca zorganizowała 
Piknik Rodzinny dla mieszkańców wioski i jak 
co roku mieszkańcy nie zawiedli. 
- Jak na taką niedużą wioskę mamy sporo 
maluchów i ciągle ich przybywa, dlatego 
lepiej zrobić Piknik Rodzinny zamiast 
Dożynek. Wtedy bawią się wszyscy razem - 

mówi sołtys Maria 
Ożyńska.
Dmuchańce, malowanie twarzy konkursy 
oraz muzyka do tańczenia, wystarcza, żeby 
wszyscy mieszkańcy dobrze się bawili 
i zrelaksowali w cieniu drzew rosnących przy 
świetlicy.

Jak zwykle Festyn Rodzinny w Karczowiskach 
obfitował w wiele atrakcji. Sołtys Dariusz 
Sędzikowski i Rada Sołecka mają powód do 
dumy, bo impreza przyciągnęła na boisko 
prawie wszystkich mieszkańców Karczowisk 
i okolicznych miejscowości. 
Gwiazdą wieczoru była Anastazja Mykytniuk 
występująca w programie Mali Giganci. Po 
brawurowym występie Mała Gigantka 
rozdawała swoim fanom autografy i pozowała 
do wspólnych zdjęć.
Równie pięknie śpiewał dla gości Kamil Lis, 
prezentujący utwory Grzegorza Turnaua oraz 
mieszkanka Karczowisk Natalia Oknińska.
Po występach gwiazd rozpoczęła się zabawa. 
Konkursy dla dzieci, tańce rodzinne, konkursy 
dla dorosłych, wszystko to trwało do późnych 
godzin wieczornych, a zakończyło wspaniałą 
dyskoteką na boisku. 

Zabawa z Gwiazdami w Karczowiskach 

Przepiękny wieniec, wspaniały wiejski 
stół ze swojskimi wyrobami wędliniarskimi 
i świetna zabawa - to jest to, co wyróżnia Do-
żynki w Kłopotowie. 

Konkursy i zabawy wciągnęły wszystkich. 
W przeciąganiu liny drużyna pracowników 
Gminy stanęła naprzeciw drużyny mieszkań-

ców. Kłopotowianie nie mieli problemu w po-
konaniu drużyny urzędników, nawet rewanż 
okazał się kolejnym zwycięstwem mieszkań-
ców. 

- Staramy by Dożynki w naszej wiosce by-
ły wielkim, wspólnym świętem, możliwością 
poznania się bliżej, wspólnego biesiadowania 

i cieszenia się z udanych zbiorów - mówił Pa-
tryk Jarkowiec, radny i mieszkaniec Kłopoto-
wa, który wspólnie z Sołtysem Robertem Rze-
mieniem i Radą Sołecką Kłopotowa organi-
zował uroczystości dożynkowe. 

Podczas gdy na zewnątrz odbywały się za-
bawy i konkursy, w świetlicy trwała dożynko-

wa biesiada, w której prym wiódł zespół Sie-
dlecka Nuta.  

Podczas tegorocznego Święta Plonów 
w Kłopotowie po raz pierwszy wykonano 
wspólną fotografię mieszkańców uczestni-
czących w zabawie, co ma się stać doroczną 
tradycja.  

W Kłopotowie się działo… 

Miejscowy zespół Zachęta oraz 
Kabaret Aktów Cztery z Bukownej 
zadbały o duchową ucztę podczas 
Dożynek w Zimnej Wodzie. „Zachęta” 
poetycko i urokliwie zachęcała do 
osiedlania się w tej urokliwej wiosce, 
a kabaret wystąpił ze skeczem pt. 
Rolnik szuka żony. Choć los 
dramatycznie doświadczał młodego 
rolnika opowieść skończyła się dobrze 
i zrozpaczony stary ojciec zyskał 
wnuka podobnego do siebie jak kropla 
wody.
Oklaskom i śmiechom nie było końca. 
Mieszkańcy przy muzyce bawili się do 
białego rana. 

Świętowanie  
w  Wiercieniu

Święto Plonów w Wiercieniu jak zwykle przebiegało w rodzinnej atmosferze. 
Panie z Koła Gospodyń spisały się na medal i nikomu nie brakowało jadła ani 
napojów. Sołtys Mieczysław Hubka mógł być dumny ze swoich pań, które 
należycie zadbały o wszystkich gości. Tradycyjnie w  Wiercieniu królowały 
pierogi z przepyszną okrasą.

Kabaretowo 
w Zimnej 
Wodzie
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Przegląd w nowej formule zorganizowa-
ny został po raz pierwszy. Wcześniej odby-
wał się jako Biesiada Folklorystyczna w Par-
ku Wrocławskim, ale jego organizatorem 
także był zespół „Lubin”. W tym roku im-
prezę objął patronatem Wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, a w jej organizację włączył 
się Ośrodek Kultury Gminy Lubin. 

- To pierwsza taka naprawdę „nasza” -  
gminna impreza folklorystyczna. Najbar-
dziej cieszy mnie fakt, że jej pomysłodaw-
cami są mieszkańcy Krzeczyna Wielkie-
go. To oni od początku do końca wymyśli-
li ten przegląd i swoimi działania doprowa-
dzili do zorganizowania go. Dziękuję za to 
zespołowi „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego 
oraz Sołtysowi i Radze Sołeckiej. Dziękuję 
za to, że chce Wam się chcieć, że działacie na 
rzecz swojej małej ojczyzny, że się rozwijacie 
i mimo swoich ostatnich licznych sukcesów 
– także międzynarodowych – nie siadacie 
na laurach.  Dziękuję wszystkim zespołom 
z Gminy Lubin oraz zaproszonym gościom 
za obecność i mam nadzieję, że impreza ta 
na stałe wpisze się do naszego gminnego ka-
lendarza kulturalnego – mówi Tadeusz Kie-
lan, szef gminnego samorządu. 

W przeglądzie wzięło udział osiem ze-
społów, ale ocenianych było siedem z nich, 
ponieważ „Lubin” jako organizator wystę-
pował poza konkursem. 

W skład jury weszli: Krzysztof  Figurski, 
kompozytor, aranżer, multiinstrumentali-
sta oraz pedagog, Kamil Lis, asystent dyry-
genta Chóru Górniczego ZG Lubin, wo-
kalista i nauczyciel muzyki oraz Barba-
ra Tórz, kierownik referatu oświaty, 
kultury i kultury fi zycznej Urzędu 
Gminy w Lubinie. 

I nagrodę i Puchar Wójta 
Gminy Lubin wyśpiewał ze-
spół „Leśne Echo” z Raszów-
ki. Wyróżnienia otrzymali 
wszyscy pozostali uczestni-
cy konkursu: „Swojska Nu-
ta” z Bukownej, „Lejdis” ze 
Składowic , „Siedlecka Nu-
ta” z Siedlec, „Wesoła Gro-
madka” z Gromadki, „Łu-
życzanki” z Pobiednej oraz 
wyróżnienie specjalne zespół 
„Iskra” działający przy Ośrodku 
Kultury Gminy Lubin.   (MG)  

PUCHAR WÓJTA 
DLA RASZÓWKI 

I Przegląd Zespołów Ludowych Gminy Lubin 

Zespół „Leśne Echo” z Raszówki  
wygrał I Przegląd Zespołów 
Ludowych o Puchar Wójta 
Gminy Lubin. Konkurs odbył się 
w Krzeczynie Wielkim, a jego 
inicjatorami byli tamtejszy zespół 
folklorystyczny „Lubin” oraz 
Sołtys i Rada Sołecka Krzeczyna 
Wielkiego. 
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²⁰ TEMATYCZNIE

Święto Pieczonego 
Ziemniaka 
w Siedlcach

- Dawno temu dobry król 
przywiózł z dalekiej wyprawy 
pewną roślinę, o której mó-
wiono, że jest pożyteczna. Ka-
zał posadzić ją w przypałaco-
wym ogrodzie i niecierpliwie 
czekał, co z tego wyrośnie. Po 
jakimś czasie pojawiły się ba-
dyle. Zakwitły, ale kwiatki nie 
były zbyt ładne. Zielone owoc-
ki również nie były smaczne. 
Zagniewany król kazał roślinę 
wyrwać z korzeniami i spalić. 
Dworzanie rozkaz wykonali. 
Gdy ognisko się dopalało, 
któryś ciekawy rozgarnął po-
piół, aby sprawdzić co tak ład-
nie pachnie. Upieczone w ża-
rze ogniska ziemniaki nie tyl-
ko ładnie pachniały, ale też 
były bardzo smaczne. I tak za-
częła się wielka kariera ziem-
niaka, potocznie zwanego 
kartoflem - taką bajką przywi-
tał gości na dorocznym Świe-
cie Pieczonego Ziemniaka w 
Siedlcach Wojciech Wojtało-
wicz.

Kulinarny festyn ziemnia-
czany odbył się w zabytko-
wym parku w Siedlcach. Or-
ganizatorzy czyli zespół Sie-

dlecka Nuta oraz Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin zadbali 
aby goście nie tylko spróbo-
wali przeróżnych potraw z 
ziemniaka, ale również, aby 
dobrze się bawili. Zespół śpie-
wał, a do piosenek przyłączali 
się również uczestnicy impre-
zy. Konkursy prowadzone 
przez instruktora Wojciecha 
Wojtałowicza cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem. 
Dzieci wykonywały pieczątki 
z ziemniaków, a dorośli mogli 
pochwalić się celnością rzu-
tów ziemniakiem  i szybkością 
w obieraniu tego warzywa. 
Humorystyczne podejście do 
zabaw sprawiło, że nawet 
przegrani czuli się zwycięzca-
mi. 

Pląsy  i zabawa były tak 
udane, że nawet Skarbnik 
Gminy Marzena Kosydor 
wraz z wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Sylwią Pęczko-
wicz-Kuduk tańczyły wraz z 
mieszkańcami i gośćmi. Za-
bawa przy ognisku i opowie-
ści o ziemniaku trwały do póź-
nych godzin wieczornych.

  (AI) 

- Gorący koniec lata i brak opadów, 
to przyczyny braku grzybów w naszych 
lasach. Jednak dla chcącego nic trud-
nego, nawet w czasie suszy można  zna-
leźć podgrzybka jak się mocno szuka - 
mówi Waldemar Domowicz z Siedlec, 
ubiegłoroczny zwycięzca konkursu.

Po porannym buszowaniu w lesie 
wszyscy zasłużyli na odpoczynek i do-

brą zabawę, a tego jak wiadomo w Bu-
czynce zawsze pod dostatkiem. W ryt-
mie zumby i przy piosenkach Siedlec-
kiej Nuty można było zjeść - przepysz-
ne jak zwykle - dania przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z soł-
tys Jolantą Jankun na czele.

Za najpiękniejszą kompozycję je-
sienną uznano pracę zespołu z Bu-

czynki, nagroda za największy okaz, 
czyli borowik ważący 370g  również 
trafiła w ręce Buczynianek. 

Nagrody i wyróżnienia wręczali prze-
wodniczący i wiceprzewodnicząca Ra-
dy Gminy Lubin: Norbert Grabowski 
i Sylwia Pęczkowicz-Kuduk.  
 

 (AI) 

GRZYBOBRANIE 
2016 Pogoda w Buczynce – teoretycznie – była dla 

grzybobrania wręcz wzorcowa. Słońce przeplatało się 
z deszczem. Niestety mimo tych idealnych warunków 
meteorologicznych o grzyby w tym roku było trudno. 



²1KĄCIK BIBLIOFILA

  DLA DOROSŁYCH
KASZUBSKA ANNA, NASORDINOVA ZARGAN – 
186 SZWÓW
Matka. Czeczenka. Muzułmanka. Droga z Czeczenii do Polski. Kobieta o przepięknych nie-
bieskich oczach. Czeczenka. Muzułmanka. Matka. Czworo dzieci. Wojna. 186 szwów to 
wzruszająca opowieść o macierzyństwie, miłości, odwadze, strachu i cierpieniu. Opowieść o 
kaukaskiej gościnności, rodzinnych więzach, samotnych zmaganiach, walce o życie, cze-
czeńskim honorze, złotym sercu i nadludzkim bólu. Opowieść o poszukiwaniu spokoju, do-
bra, bezpieczeństwa i ciepła. Opowieść o siostrzanej relacji dwóch kobiet, które różni niemal 
wszystko – pochodzenie, poglądy, wychowanie, język, kultura, religia, a łączy samotne ma-
cierzyństwo i życie naznaczone chorobą. Mogłyby nigdy się nie spotkać. Mogłyby nawet nie wiedzieć o swoim 
istnieniu. Jednak los chciał inaczej. Jak do tego doszło? Co Ją tu przywiodło? Jaka była Jej droga? Jak powsta-
ło Jej 186 szwów? Czy wojna się już dla Niej skończyła? Co dalej? 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NORDQVIST SVEN 
NIEZWYKŁY ŚWIĘTY MIKOŁAJ
 Pettson obiecał swojemu kotu Findusowi, że w Wigilię przyjdzie do niego Mikołaj. Szyb-
ko jednak pomyślał, że nie należy wiele obiecywać, bo przecież Mikołaj nie istnieje. W 
tajemnicy postanowił więc zbudować Mikołaja, który mógłby ruszać się i mówić. Tygo-
dnie poprzedzające Wigilię były dość nietypowe, jako że Pettson prawie cały czas spę-
dzał w stolarni, gdzie rozmyślał nad swoim wynalazkiem i konstruował go. A Findus czuł 
się opuszczony. No i do tego ci niezwykli mali goście… W końcu jednak Findus dostał 
swojego Mikołaja, choć Pettson z pewnością nie spodziewał się, że jego maszyna aż tak 
dobrze zadziała. Pozostaje tylko pytanie – co tak naprawdę się wydarzyło? 

Książki dostępne w bibliotekach Gminy Lubin.
 Regina Miśta, FGBP w Miłoradzicach, źródło: „Azymut”

cierzyństwo i życie naznaczone chorobą. Mogłyby nigdy się nie spotkać. Mogłyby nawet nie wiedzieć o swoim 

NORDQVIST SVEN 
NIEZWYKŁY ŚWIĘTY MIKOŁAJ
 Pettson obiecał swojemu kotu Findusowi, że w Wigilię przyjdzie do niego Mikołaj. Szyb-
ko jednak pomyślał, że nie należy wiele obiecywać, bo przecież Mikołaj nie istnieje. W 
tajemnicy postanowił więc zbudować Mikołaja, który mógłby ruszać się i mówić. Tygo-
dnie poprzedzające Wigilię były dość nietypowe, jako że Pettson prawie cały czas spę-
dzał w stolarni, gdzie rozmyślał nad swoim wynalazkiem i konstruował go. A Findus czuł 
się opuszczony. No i do tego ci niezwykli mali goście… W końcu jednak Findus dostał 
swojego Mikołaja, choć Pettson z pewnością nie spodziewał się, że jego maszyna aż tak 
dobrze zadziała. Pozostaje tylko pytanie – co tak naprawdę się wydarzyło? 

Nowości na półkach 

W ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa – priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych” Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce 
otrzymała  na rok 2016 dotację w wysokości 6 500 zł.
Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez 
Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem 
Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz 
dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych.
Dzięki zakupowi zrealizowanemu z pozyskanych środków księgozbiory 
w naszych bibliotekach wzbogaciły się o 318 nowych książek. 
Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności 
czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie 
wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby 
czytelników bibliotek publicznych, poprawa 
jakości  zbiorów  bibliotecznych  oraz zwiększenie 
zainteresowania książką.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez 
Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W 
ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został 
położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały 
dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego 
ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji 
zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.  IT

Spotkanie z pisarzem  
Na zaproszenie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ra-
szówce uczniów klas IV – VI 
w Krzeczynie Wielkim oraz 
Raszówce odwiedził Arka-
diusz Niemirski - dzienni-
karz, satyryk, autor książek 
detektywistycznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz 
kontynuator znanego cyklu 
powieści Z. Nienackiego 
„Pan Samochodzik...”. 

I właśnie tę kultową po-
stać autor przybliżył młode-
mu pokoleniu oraz opowie-
dział o jego słynnym wehi-
kule. Pisarz z dużą dawką 
humoru, posługując się ję-
zykiem zrozumiałym dla 
młodego pokolenia przeko-
nywał uczestników spotka-
nia do wielu ważnych i war-
tościowych postaw życio-

wych. Apelował by mieli 
marzenia, cel życia i pasje, 
zachęcał do czytania warto-
ściowych książek.

Gość zachęcił także mło-
dzież do czytania swojego 
bloga, prowadzonego na 
własnej stronie interneto-
wej (www.niemirski.com). 
 IT

To była prawdziwa ducho-
wa uczta. Oprócz wyjątkowo-
ści czytanego tekstu Henryka 
Sienkiewicza, wyjątkowe były 
także kreacje aktorskie miesz-
kańców Obory. W postać Ne-
rona wcielił się Paweł Słota, 
przewodniczący Rady Sołec-
kiej Obory, Ursusem był Da-
mian Chowański, Św. Pawłem 
Marcin Bulerski, Chilonem 
Chilonidesem Artur Wolnia-
czyk, Winicjuszem Adam 
Marszałek a Petroniuszem 
Piotr Zaorski. Rolę św. Piotra 
doskonale odegrał ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Bucyk, frag-
ment traktujący o pożarze 
Rzymu odczytał wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan, a kwe-
stie Chrześcijan odtworzyła 
wspólnie z uczniami Marlena 
Szulc, nauczycielka Gimna-
zjum nr 1 w Lubinie. Na długo 
w pamięci publiczności zapi-
sze się z pewnością rola Ligii. 
W postać tę wcieliła się Agata 
Rolewicz. 

Dopisała także frekwencja 
podczas Narodowego Czyta-
nia w Oborze, a  publiczność 

długo oklaskiwała bohate-
rów tego wydarzenia. 

PATRYCJUSZE W SZKOLNEJ 
SCENERII 

Narodowe Czytanie odbyło 
się także w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych. Scene-
rię dla powieści „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza stano-
wiły plenery szkoły. Pośród 
brzóz i zieleni wokół mis 

z owocami, niczym na uczcie 
rzymskiej, leżeli nie ucznio-
wie, lecz dostojni patrycjusze 
w tunikach i drapowanych to-
gach, słuchając historii miło-
ści Winicjusza i Ligii i przeży-
wając tragedię płonącego 
Rzymu. Fragmenty powieści 
czytali organizatorzy: Agata 
Szymańska i Tomasz Haber,  
wybrani uczniowie oraz dy-
rektor szkoły Elżbieta Piasny. 
Akcję zakończyło wspólne bie-

siadowanie. Wszyscy ochoczo 
raczyli się zdrowymi owocami. 

NARODOWE CZYTANIE 
W SKŁADOWICACH

Było bardzo kameralnie 
i uroczyście. W pięknie przy-
gotowanej świetlicy Narodo-
we Czytanie odbyło się 
w Składowicach. Zorganizo-
wane zostało z  inicjatywy 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Raszówce oraz Ośrod-
ka Kultury Gminy Lubin. 

Quo vadis Henryka Sienkie-
wicza czytali i słuchali miesz-
kańcy Składowic z udziałem 
zespołu wokalnego Lejdis.

Dekorację przygotowały pa-
nie Grażyna Balewicz i Izabela 
Tyrcz, a oprawę muzyczną  za-
dbali sołtys Lucyna Franczak 
oraz akompaniujący jej Jerzy 
Kuś, którzy zaprezentowali 
utwory z repertuaru m.in. E. 
Geppert, Bułata Okudżawy 
oraz Michała Bajora.
  (MG/WO/Agata Szymańska) 

Narodowe Czytanie w Oborze, Szklarach Górnych i Składowicach  

DUCHOWA UCZTA 
Z NERONEM 
Oczytaniem przez wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana listu 
prezydenta RP Andrzeja Dudy rozpoczęła się piąta edycja 
Narodowego Czytania 2016 w Oborze. Akcja zorganizowana została 
z inicjatywy mieszkanki tej miejscowości, polonistki Patrycji Słoty 
przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. 

Podczas Narodowego Czytania wyjątkowe kreacje aktorskie stworzyli 
mieszkańcy Obory. 

Oprawę muzyczną Narodowego 
Czytania w Składowicach stworzyli 
sołtys Lucyna Franczak oraz 
akompaniujący jej Jerzy Kuś. 

Dostojnych patrycjuszy, leżących 
pośród brzóz i zieleni wokół mis 
z owocami można było spotkać 
w Szklarach Górnych. 
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Warcaby bez tajemnic 
Powiatowo-Gminny Tur-

niej w Warcabach 100-polo-
wych rozegrany został 
w Raszówce. 

Miłośnicy gier planszo-
wych spotkali się w Świetli-
cy Wiejskiej w Raszówce, 
aby powalczyć o zwycię-
stwo. Najlepsi otrzymali 
statuetki i nagrody, które 
ufundowała Gmina Lubin

Wydawać by się mogło, 
że trzeba mieć specjalne 
predyspozycje do gry w war-
caby. Okazuje się, że wy-
starczy logicznie myśleć 
i bacznie obserwować ruchy 
przeciwnika. Podczas nie-
dzielnych rozgrywek za-
wodnicy podzieleni byli na 
sześć kategorii. 

Pierwsze miejsce w kate-
gorii dzieci w grupie chłop-
cy zajął Wiktor Słota z Obo-
ry, tuż za nim uplasował się 
Piotr Pączkowski z Raszów-
ki, natomiast miejsce trze-
cie zajął Bartosz Piotro-
wiak.

W kategorii dzieci w gru-
pie dziewcząt na podium 
stanęła Agata Słota z Obo-
ry, obok niej Marta Ziele-
niec z Obory i jako trzecia 
Beata Zieleniec z Obory.

Wśród juniorek niepoko-
nana była Julia Ickiewicz 
z Raszówki, miejsce drugie 
przypadło Magdalenie Zie-
leniec z Obory.

Z kolei w grupie juniorów 
najlepszy był Mateusz Pa-
sternak z Raszówki. Miejsce 
drugie zdobył Bartosz Tere-
felko z Raszówki, a trzecie - 
Szymon Pączkowski z Ra-
szówki.

 W kategorii kobiet naj-
lepsza okazała się Anna Ic-
kiewicz, tuż za nią Bernade-
ta Pączkowska i trzecie 
miejsce zajęła Wioletta Te-
refelko. Wszystkie panie są 
z Raszówki.

Pierwsze miejsce w gru-
pie mężczyzn zdobył Paweł 
Zieleniec z Obory. Miejsce 
drugie zajął Patryk Oleksy 
z Raszówki, a trzecie - Pa-
weł Słota z Obory.

Nad rozgrywkami czuwał 
sędzia Bogdan Terefelko 
wraz z instruktorem Jerzym 
Tadlą.  (AI)  

Rugbyści z Raszówki 
Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce 
zdobyli I miejsce w rozgrywkach klubowych w rugby. Dwie drużyny 
z Raszówki, jako jedyne z gminy, zdecydowały się wziąć udział 
w zawodach. 
Rozgrywki w rugby zostały rozegrane w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy piąte i szóste. Drużyna 6-klasistów z Raszówki 
zmiażdżyła przeciwników wygrywając wszystkie mecze, zarówno te 
„każdy z każdym”, jak i mecze rewanżowe.
– Nowy rok szkolny zaczęliśmy od wielkiego sukcesu, nasi 
szóstoklasiści okazali się bezkonkurencyjni – mówi Lucyna 
Szudrowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce. – Dumni jesteśmy także z drużyny 5-klasistów, którzy 
zajęli trzecie miejsce, pokonując reprezentantów trenujących 
w klubach – dodaje dyrektor. 
Młodych rugbystów z Raszówki, już po raz drugi do sukcesu 
przygotowała Anna Dobrzyńska.  opracowanie: AD i LS 

II Strzeleckie Mistrzostwa Gminy Lubin 

Księginice najlepsze 
Dziesięć sołectw wzięło 

udział w II Strzeleckich Mi-
strzostwach Gminy Lubin 
o Puchar Wójta Gminy Lu-
bin Tadeusza Kielana. Zawo-
dy przeprowadzone były 
w konkurencji karabinek 
sportowy o zamkniętych 
przyrządach na dystansie 50 
m. W oczekiwaniu na wyniki 
zawodnicy mogli spróbować 
swoich sił strzelając z  wiatró-
wek.

Drużynowo najlepsza oka-
zała się reprezentacja Księ-
ginic z 235 punktami, tuż za 
nimi uplasowała się Gorzyca 
– 228 pkt., na podium stanę-
ła również ekipa z Kłopoto-
wa, która ustrzeliła 223pkt.

W konkurencji indywidu-
alnej wygrał Łukasz Gaj-
dasz z Gorzycy, który zdobył 
90 punktów, drugie miejsce 
zajął Zdzisław Słonecki 

z Księginic - 88 pkt., brąz 
przypadł Grzegorzowi Kru-
szykowi z Miłoradzic, który 
również zgromadził 88 pkt., 
ale miał mniej celnych 
strzałów.

Najlepszą kobietą biorącą 
udział w zawodach była Ka-
milla Słowikowska, na jej 

tarczy naliczono 79 punk-
tów.

Najmłodsza zawodniczka 
szesnastoletnia Julia Ickie-
wicz z Raszówki zdobyła 68 
punktów.

Wszyscy zwycięzcy otrzy-
mali puchary i medale. 
 (AI)  

O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lubin Norberta Grabowskiego

OTWARTY TURNIEJ 
ŁUCZNICZY 
Bardzo dużym 
zainteresowaniem 
cieszył się 
zorganizowany przez 
LZS SKS Raszówka, 
Gminę Lubin i Radę 
Sołecką Karczowisk 
Otwarty Turniej 
Łuczniczy. Aż 65 
osób stanęło w 
konkursowe szranki, 
by zdobyć Puchar 
Przewodniczącego 
Gminy Lubin. 

Turniej odbywał się w trzech kate-
goriach: dzieci do lat 14, kobiety oraz 
mężczyźni. Największą frekwencję, 
ale i bardzo wysoki poziom zaprezen-
towały dzieci.

- Cieszę się, że mogę być patro-
nem tak ciekawego turnieju, nigdy 
nie strzelałem, ale dzisiaj z przyjem-
nością stanę do zawodów - mówił 
Norbert Grabowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy.

Puchar dla najmłodszego zawod-
nika przypadł sześcioletniemu  Karo-
lowi Wachowskiemu, ale starsza od 
niego o zaledwie kilka dni Ewa Ku-
klińska także nie odeszła z niczym. 
Swój puchar podarował jej zwycięz-
ca kategorii mężczyzn Mateusz Wa-
lady.   (AI) 

Zwycięzcy w kategorii: 
Dzieci:
I  miejsce Jakub Wójcik 
vel Jaworski 118 pkt

II  miejsce Hubert 
Wachowski 100 pkt

III  miejsce Oliwia Góral 89 pkt

Kobiety:
I miejsce Paulina Ostrowska
II  miejsce Aleksandra Chiluta
III  miejsce Aleksandra 

Targowicz

Mężczyźni:
I miejsce Mateusz Walady
II miejsce Jan Posłuszny
III  miejsce Mateusz 

Musiatowicz 
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Unia Szklary Górne świetnie ra-
dziła sobie już w poprzednim se-
zonie. W obydwu rundach do-
słownie deptała po piętach Fortu-
nie Obora, ale ostatecznie to ta 
ostatnia awansowała do A-Klasy. 

W tym sezonie Unia Szklary 
Górne palmy pierwszeństwa już 
nie oddaje. Pozycję lidera zajmuje 
z czteropunktową przewagą nad 
kolejną drużyna II legnickiej  gru-
py B-Klasy Perłą Potoczek. 

Jak dotąd zawodnicy Unii 
Szklary Górne nie przegrali żad-
nego meczu. Pierwszy remis przy-
niosła im ostatnia 10. kolejka roz-
grywek, kiedy doszło do konfron-
tacji z wiceliderem tabeli Perłą Po-
toczek. Był to z pewnością najcie-
kawszy pojedynek tego sezonu, do 
końca trzymający w napięciu, 
wszak stanęło naprzeciw siebie 
dwóch godnych rywali. Ostatecz-
nie zakończył się on wynikiem 4:4. 

Bardzo dobrze idzie także Vic-
torii Niemstów, która zakończyła 
poprzedni sezon na szóstej pozy-
cji, a obecnie plasuje się o trzy 
miejsca wyżej. Ma na koncie sześć 
wygranych, jeden remis i jedna 
przegraną – co także świadczy 
o doskonałej formie drużyny. 

Pierwszą porażkę przyniosła 
drużynie z Niemstowa dziewiąta 
kolejka. Victoria uległa na wła-
snym boisku Zametowi II Prze-
mków. Mecz zakończył się wyni-
kiem 3:5. W dziesiątej kolejce Vic-
toria zremisowała natomiast z Ku-
prytem Sucha Górna 2:2. 

W bieżącym sezonie dobrze pre-
zentuje się także Transportowiec 

Kłopotów-Osiek, który ma na kon-
cie pięć porażek i cztery zwycięstwa, 
co daje mu siódme miejsce w tabeli. 

Nienajlepiej radzi sobie nato-
miast Huzar Raszówka, który po 
dziesięciu kolejkach zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabeli. 

A – KLASA 
W obecnym sezonie Gminę Lu-

bin w II legnickiej grupie A-Klasy 
reprezentują dwie drużyny Unia 
Miłoradzice i jako beniaminek 
Fortuna Obora. 

Początek sezonu w wykonaniu 
Obory nie był najlepszy, ale zespół 
szybko odrabia straty, zbliżając się 
do środka tabeli. Dotychczasowy 
meczowy bilans to  12 punktów, 6 
przegranych i 4 zwycięstwa. 

O oczko wyżej plasuje się Unia 
Miłoradzice z dorobkiem 15 punk-
tów. Unia w tej rundzie pokonała 
przeciwników pięciokrotnie, tyle 
samo razy im uległa.   (MG)  

ZMIAŻDŻYLI RYWALI 
Iskra Kochlice – to jedyny zespół, 
któremu w trwającej jesiennej rundzie 
uległa Iskra Księginice. Pozostały bilans 
to dwa remisy i aż siedem zwycięstw. To 
na pewno wielka niespodzianka dla 
kibiców księginiciego zespołu, który 
poprzedni sezon kończył na 13. miejscu 
w tabeli.  Kolejny zwycięstwo 
podopiecznych Remigiusz Postrożnego 
przyniosła 9. Kolejka, w których 
podejmowali oni Czarnych Rokitki. 
Gospodarze zmiażdżyli gości 6:2. Iskra 
od początku pokazała wyższość nad 
rywalem. Stwarzając bardzo dużo 
sytuacji podbramkowych i skutecznie 
atakując, już w pierwszej połowie 
Księginice prowadziły 5:1. Strzelcy 
bramek z pierwszej połowy zespołu 
z Księginic: Kocot (2), Karczewski (1), 

Spychała ( 1), Srebrniak (1).
Druga połowa choć nieco wolniejsza, to 
nadal widoczna była przewaga Iskry. 
Czarni próbując jeszcze odrobić straty 
zdobyli drugiego gola, jednak nasz 
piłkarz – Rytkowski stawia kropkę nad 
„i”, celnie posyłając piłkę w bramkę 

rywala. Mecz kończy się wynikiem 6:2.
Za najbardziej wartościowego 
zawodnika spotkania uznano Rafała 
Spychałę.
Dziesiąta kolejka przyniosła zespołowi 
z Księginic remis 1:1 UKS Hutą 
Przemków.  

SPORT

KLASA OKRĘGOWA 2016/2017, OKRĘG LEGNICA
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki

1. Odra Ścinawa 10 8 1 1 25 30:9
2. Iskra Księginice 10 7 2 1 23 34:11
3. Górnik Złotoryja 10 6 3 1 21 26:13
4. Konfeks Legnica 10 6 0 4 18 18:12 
5. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 10 5 1 4 16 26:18
6. Grom Gromadzyń Wielowieś 9 4 3 2 15 18:19
7. Kuźnia Jawor 10 4 1 5 13 18:19
8. Prochowiczanka Prochowice 10 4 1 5 13 21:19
9. Kaczawa Bieniowice 9 4 1 4 13 16:20 

10. Huta Przemków 10 4 1 5 13 20:17
11. Chojnowianka Chojnów 10 4 0 6 12 16:21
12. Iskra Kochlice 10 4 0 6 12 14:23
13. Odra Chobienia 10 3 1 6 10 19:29
14. Czarni Rokitki 10 3 0 7 9 16:32
15. Przyszłość Prusice 10 2 1 7 7 13:30
16. Rodło Granowice 10 2 0 8 6 15:34

Kolejka 10: 
Prochowiczanka Prochowice – Kuźnia Jawor    1:2 
Rodło Granowice – Grom Gromadzyń Wielowieś    3:4  
Czarni Rokitki – Iskra Kochlice     2:1 
Huta Przemków – Iskra Księginice     1:1 
Dąb Stowarzyszenie Siedliska – Kaczawa Bieniowice   2:5 
Przyszłość Prusice - Konfeks Legnica    2:4 
Chojnowianka Chojnów – Górnik Złotoryja    3:1
Odra Ścinawa – Odra Chobienia     6:1 

KLASA „A” 2016/2017, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki

1. Sparta Rudna 10 10 0 0 30 68:12
2. KS Legnickie Pole 10 10 0 0 30 35:9
3. Ikar Miłogostowice 10 8 1 1 25 50:13
4. Orzeł Mikołajowice 10 8 1 1 25 29:21
5. Zryw Kłębanowice 10 6 1 3 19 30:15 
6. Górnik Lubin 10 5 1 4 16 21:18
7. Sparta Parszowice 10 5 1 4 16 40:24
8. Wilki Różana 10 4 3 3 15 40:22
9. Unia Miłoradzice 10 5 0 5 15 29:29

10. Fortuna Obora 10 4 0 6 12 39:41
11. Albatros Jaśkowice 10 3 0 7 9 20:27
12. Czarni Dziewień 10 2 1 7 7 17:31
13. Błękitni Koskowice 10 2 0 8 6 27:60
14. Mewa Kunice 10 1 1 8 4 12:50
15. Relaks Szklary Górne 10 1 0 9 3 15:56
16. Polgeo Lusina 10 1 0 9 3 11:55

Kolejka 10: 
Albatros Jaśkowice – Sparta Parszowice    2:3 
Czarni Dziewień – Górnik Lubin     1:3 
Błękitni Koskowice – Mewa Kunice     4:2 
Polgeo Lusina – Zryw Kłębanowice     2:7 
Unia Miłoradzice - KS Legnickie Pole     2:4 
Sparta Rudna – Wilki Różana     4:2 
Fortuna Obora – Ikar Miłogostowice     1:3 
Relaks Szklary Dolne – Orzeł Mikołajowice    0:4 

KLASA „B” 2016/2017, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki

1. Unia Szklary Górne 9 8 1 0 25 53:7
2. Stal II Chocianów 9 7 0 2 21 45:14
3. Victoria Niemstów 8 6 1 1 19 27:17
4. Perła Potoczek 9 5 2 2 17 40:21
5. LZS Koźlice 9 5 2 2 17 34:19
6. Kalina Sobin 8 5 1 2 16 31:20
7. Transportowiec Kłopotów/Osiek 9 4 0 5 12 20:31
8. Zamet II Przemków 8 4 0 4 12 22:26
9. Kryształ Chocianowiec 8 2 4 2 10 21:19

10. Amator Wierzchowice 9 2 2 5 8 15:22
11. Kupryt 02 Sucha Górna 9 2 1 6 7 18:47
12. LZS Nowa Wieś Lubińska 10 1 3 6 6 12:29
13. Huzar Raszówka 8 0 2 6 2 9:39
14. GLKS Gaworzyce 9 0 1 8 1 7:43

Kolejka 10: 
GLKS Gaworzyce – Kalina Sobin     0:6 
Amator Wierzchowice – Kryształ Chocianowiec    4:4 
Kupryt 02 Sucha Górna – Victoria Niemstów    2:2 
Transportowiec Kłopotów/Osiek – LZS Koźlice    0:5 
Unia Szklary Górne – Perła Potoczek    4:4 
Stal II Chocianów – LZS Nowa Wieś Lubińska    3:1 

Iskra Księginice i Unia Szklary Górne idą jak burza 

W czubie tabeli 
Doskonale rozpoczęli sezon 2016/2017 piłkarze Iskry Księginice 
i Unii Szklar Górne. Po dziesięciu kolejkach drużyna ze Szklar 
zajmują pozycję lidera tabeli, a Iskra plasuje się na miejscu drugim.   

Gminne derby pomiędzy Huzarem Raszówka 
a Victorią Niemstów zakończyły się 
zwycięstwem gości 2:4. 

Unia Szklary Górne (niebieskie koszulki) pozycję lidera zajmuję 
z czteropunktową przewagą nad kolejnymi drużynami. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru 4/2016 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „Kto bardzo kocha ten surowo karze”. 
Nagrodę otrzymuje pani Dorota Reguła z Wiercienia. 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 31 października 2016 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Wraca Zenek po szóstej rano do 
domu. Otwiera drzwi. Wchodzi - i 
na wejściu dostaje cios wałkiem od 
żony Zofii. 
Pada i leży... 
Zofia tak na niego patrzy... patrzy. 
Nagle doznaje olśnienia. Pada na 
kolana. Zaczyna go tulić i płakać: 
- Zenuś... Zenuś żyjesz? Przepra-
szam! Zapomniałam, że miałeś 
nocną zmianę!!!

***
Kowalscy postanowili pójść do 

opery. Kiedyś w końcu trzeba... 
Ubrali się odświętnie w garnitur i 
suknię wieczorową. Ustawili się po 

bilety w kolejce pod kasą. Przed ni-
mi gość zamawia: 
- Tristan i Izolda. Dwa poproszę... 
Kowalski jest następny: 
- Zygmunt i Regina. Dla nas też 
dwa...

***
Zdenerwowana matka pisze do 

nauczycielki: 
- „Bardzo prosimy już nigdy więcej nie 
bić Jasia! Bo to słabe, dobre, biedne 
dziecko. My sami nigdy go nie bijemy. 
Chyba, że w obronie własnej...”

***
- Nie mogę zrzucić wagi po ciąży - 

mówi kobieta do męża.

- Tak sobie tłumacz. Marcinek ma 
już 21 lat…

***
Blondynka u lekarza 

- Niech mi pan pomoże! Trzmiel 
mnie użądlił! 
- Spokojnie, zaraz posmarujemy 
maścią? 
- A jak go pan doktor złapie? Prze-
cież on już poleciał! 
- Nie! Posmaruję to miejsce, gdzie 
panią użądlił! 
- Aaaa! To było w parku, przy fon-
tannie, na ławce pod drzewem. 
- Kretynko! Posmaruję tą część cia-
ła, w którą cię uciął! 

- To trzeba było od razu tak mówić! 
W palec mnie użądlił. Boże, jak to 
boli! 
- Który konkretnie? 
- A skąd mam wiedzieć? Wszystkie 
trzmiele wyglądają podobnie

***
Zoo. Jeden z opiekunów zagląda 

w rozdziawioną paszczę krokodyla. 
Drugi podchodzi i pyta: 
- Co z nim? 
- Nie wiem, weterynarz już pół go-
dziny nie wraca

***
Siedzi facet na ulicy obok kosza z 

pestkami z jabłek. 

Podchodzi policjant i pyta: 
-Co tam masz? 
-Sprzedaję pestki z jabłek. 
-A do czego służą?... 
-Po zjedzeniu jednej człowiek staje 
się mądrzejszy. 
-A po ile je sprzedajesz? 
-15 zł za sztukę. 
-Daj mi jedną. 
Policjant zjadł pestkę, pomyślał i 
mówi: 
-Poczekaj chwilę! Za 15 zł mogłem 
kupić kilka kilo jabłek i mieć z nich 
mnóstwo pestek zamiast jednej! 
-Widzi Pan? Już poskutkowało. 
-Rzeczywiście. Daj jeszcze dwie.


